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I N L E I D I N G

Onder impuls van Paul Coremans verscheen negenentwintig jaar geleden, L e Musée Communal de Bruges 

(1951). Het was het eerste boekdeel van de alsdan op het getouw gezette publikatie, het Corpus van de 
vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden. De middelen waren nauw toegemeten. Het 

Nationaal Centrum voor navorsingen over de Vlaamse Primitieven stond in de kinderschoenen. De betekenis 

van deze eerste uitgave lag dan ook meer in het feit dat het Corpus was gelanceerd als een uitdaging aan de 
wetenschap en aan de subsidiërende overheid. Dat Brugge de rei aanvoerde was niet zo toevallig, aangezien 

Aquilin Janssens de Bisthoven, co-auteur met de Brugse stadsarchivaris wijlen Remi Parmentier (t 1960) en 
één der eerste medewerkers van Paul Coremans op het kunsthistorische vlak, Bruggeling was. Men kon ook 

voorzien dat het boek gewijd aan Brugs bezit gunstig zou onthaald worden. Romantisch heet Brugge de 
bakermat te zijn van de Vlaamse schilderkunst en in waarheid bezit deze stad nog een heel rijk fonds aan 
vijftiende-eeuwse panelen, waarvan het Groeningemuseum een reeks meesterwerken bewaart. De beroemde 
kunststad die de schilders aantrok omdat de kunsthandel er bloeide, zoals Weale schreef, mag heden ten dage 

nog bogen op de wijde interesse van de kunstmiddens. Overigens werden de verwachtingen overtroffen, 
want thans wordt reeds de derde uitgave gepubliceerd.

De vooruitgang over een kwart eeuw in wetenschappelijke precisie van de publikaties van het Centrum is 
groot. Onvergelijkbaar zijn het eenvoudig stramien van 1951 en het borduurwerk dat thans in breder 

teamverband geleverd wordt. Sedert 1970 werd aan deze nieuwe uitgave gearbeid, waarvan het eerste deel 
thans verschijnt, wijl nog een tijd zal verlopen voor het tweede deel van de pers zal kunnen komen. De 
wetenschappelijke samenwerking veroorzaakt als vanzelfsprekend een wichtige vertraging. Deze moet nu 
eenmaal uit hoofde van nauwgezetheid en volledigheid van de te verstrekken gegevens worden aanvaard. 
De hier behandelde schilderijen behoren in de Corpusindeling tot de alfabetische groepen Anoniem tot Eyck. 

Het tweede deel zal de overige schilderijen van het Groeningemuseum omvatten, waarbij op te merken valt 
dat in de twee delen nieuwe en merkwaardige aanwinsten zijn opgenomen. Deze publikatie betreft de gans 
herwerkte Nederlandse uitgave van 1957 en Franse uitgave van 1959. De bibliografische navorsingen werden 

in 1979 beëindigd. Voor dit eerste deel kon de auteur zelf de notities aanvullen o f  herwerken, dit in 
samenwerking met mevrouw M. Bacs-Dondeyne, wetenschappelijk adjunct-secretaris van het Centrum. Het 
werk was betrekkelijk gevorderd toen een beroep kon gedaan worden op Dirk De Vos, conservator bij de 
stedelijke musea te Brugge, om aan het manuscript de laatste hand te leggen. In de onvoorziene lange 
wachttijd voor het ter perse gaan verscheen te Brugge een nieuwe catalogus die alle hier beschreven 

schilderijen behandelt: D irk D e  Vos, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus schilderijen 15de en 16de eeuw. Bmgge, 

1979. Naar deze catalogus kon niet meer verwezen worden.

Betreffende de rubricering van de notities, werd de in het Corpus gangbare methode toegepast, behalve 

aangaande de verplaatsingen en de manipulaties die de schilderijen ingevolge de oorlogen en de vreemde 
bezettingen hebben ondergaan. Afgezien van de schade en herstellingen die er het gevolg van zijn geweest en 
die voor ieder schilderij afzonderlijk in de rubriek Materiële geschiedenis weerden opgenomen, vindt men 

gegroepeerd in een inleidend relaas de verplaatsingen die de schilderijen tijdens het Frans Regime, het 
Verenigd Koninkrijk en de twee Wereldoorlogen te beurt vielen. Aldus konden herhalingen in verschillende 
notities o f  verwijzingen vermeden worden.

Het onderzoek van de materiële gegevens gebeurde onder leiding van R. Sneyers, directeur van het Koninklijk
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Instituut voor het Kunstpatrimonium, die ook de materiële notities opstelde. L. Kockaert, eerstaanwezend 
assistent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, bestudeerde eveneens het materiële aspect 
van de schilderijen en was meer bepaald verantwoordelijk voor het laboratoriumonderzoek van O .-L .-V rouw  
met kanunnik Van der Paele. De analyse van verscheidene verfmonsters danken wij wijlen Jean Thissen. 

De fotografische documentatie werd verwezenlijkt door het fotografisch atelier van het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium onder leiding van R. Versteegen. Bij het verschijnen van dit werk gaan onze 
gedachten dankbaar uit naar wijlen Prof. Dr. J. Lavalleye, die als voorzitter van het Centrum het initiatief tot 
deze heruitgave nam, en naar wijlen M. Vanden Stock, beheerder-penningmeester, die de verwezenlijking 

van deze studie belangstellend heeft gevolgd. Bijzonder erkentelijk zijn wij ook Prof. Dr. A. Lawalrce, 
afdelingshoofd van de Rijksplantentuin te Meise, die ons aldaar welwillend ontving met onze fotografische 

documentatie van de plantenafbeeldingen en, geboeid door de zeer rijke floraweergave op verschillende 
panelen, de plantenvoorstcllingen in het museum te Brugge zelf ging bestuderen. Wij danken de vele collega’s 

kunsthistorici en historici die ons behulpzaam waren en vernoemen in het bijzonder kanunnik B. Janssens de 
Bisthoven, archivaris van het bisdom, A. Dewitte, historicus, en Dr. L. Campbell, Lecturer in History o f  Art, 
Courtauld Institute o f Art, University o f London, wegens hun aandeel in meerdere opzoekingen en het 

verschaffen van kostbare informatie. Een bijzonder woord van dank gaat tevens naar de leden van het 
Secretariaat van het Centrum onder leiding van Mevr. M. Comblen-Sonkes, wetenschappelijk secretaris, 
voor de talrijke suggesties, de opmaak van tekst en platen, en het nalezen van de drukproeven. Menig 
speurwerk in archivalische en litteraire bronnen tenslotte zijn wij Mevr. Ch. Van den Bergen-Pantens, 
historicus van het Centrum, verschuldigd.

Brugge, 20 november 1980 
De Auteur en het Com ité van het Corpus
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De schilders, waarvan de werken hier bestudeerd worden, kunnen anoniem zijn, een eigennaam dragen o f 
gekend zijn onder een conventionele benaming. De schilderijen zijn bijgevolg in één van volgende drie afdelingen 

gerangschikt:
A N O N IE M
G RO EP, gevolgd door de (soms afgekorte) naam van de schilder, bijvoorbeeld: G R O EP E Y C K , G RO EP 

G O ES
M EESTER V A N  bijvoorbeeld: M EESTER V A N  DE LEG EN D E V A N  S T .-A U G U S T 1N U S 

In de laatste twee afdelingen wordt de alfabetische rangschikking gevolgd. De schilderijen, volgens deze 
methode geordend, dragen twee volgnummers. Voorbeeld:
Nr. 6: G RO EP D A V ID  (2), Het altaarstuk van St.-Jan de Doper.

D it beduidt: werk nr. 6 van het Corpus, groep van de werken die aan Gerard David worden toegeschreven, 2e 
werk dat in deze groep bestudeerd wordt.
Deze rangschikking beantwoordt aan een praktische behoefte. Zij veronderstelt geenszins een stellingname 
betreffende de toeschrijving van het werk.

Rechts en links

Bij het aanwenden van de bewoordingen rechts en links, plaatst men zich op het standpunt van de toeschouwer, 

behoudens tegenovergestelde aanduiding in het tekstverband.

Aantekening van de afmetingen

De afmetingen van de schilderijen worden in centimeters opgegeven, in de volgorde: hoogte X  breedte X  

dikte. Daar de vorm van de oude panelen meestal onregelmatig is, zijn de vermelde afmetingen benaderend. 
Het uitzonderlijke geval van een volkomen regelmatig paneel zal als dusdanig vermeld worden. Voor de 

rechthoekige panelen worden de afmetingen in het algemeen tweemaal genomen, rechts en links voor de 
hoogte, boven en onder voor de breedte.

Schaal van de fotografische opnamen

1 : 1 beduidt: foto (en plaat) op werkelijke grootte van het voorwerp.
M 2 X beduidt: macrofoto (en plaat) op dubbele grootte van het voorwerp.

Rangschikking van de schilderijen in het Corpus





V E R P L A A T S I N G E N  V A N  D E  , , V L A A M S E  P R I M I T I E V E N ”  T I J D E N S  
H E T  F R A N S  R E G I M E  ( 1 7 9 2 - 1 8 1 5 ) ,  H E T  V E R E N I G D  K O N I N K R I J K  ( 1 8  1 5 - 

1 8 3 1 ) E N  D E  T W E E  W E R E L D O O R L O G E N  ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8  c n  1 9 4 0 - 1 9 4 5 )

D c Franse bezetting 1792-1815

Dc oude verzameling van Vlaamse Primitieven, thans bewaard in het Groeningemuseum en herkomstig van 

het Museum van de Brugse Academie, kwam aldaar terecht ingevolge dc gebeurtenissen van de Franse 
Revolutie en bezetting.

Na de eerste en wanordelijke plunderingen van goud en zilverwerk, tijdens dejaren 1792- 1793, hebben de 

Franse bezetters ook te Brugge en vanaf 26 juni 1794 (Slag van Fleurus) op systematische wijze beslag gelegd 
op schilderijen tot profijt van het ParijseMusée National des Arts (Piot 2 2 v.v.). Uit het Brugse stadhuis en uit 
verschillende kerken, abdijen en gasthuizen werden een aantal meesterwerken, o f aldus geachte schilderijen, 
alsmede het marmeren Madonnabeeld van Michclangelo, opgeëist om naar Parijs te worden overgebracht. 
Aan de hand van inventarissen cn verslagen die in het Musée National werden opgemaakt, is het met zekerheid 

geweten dat dertien schilderijen uit Brugge (alsmede het voornoemd Madonnabeeld) te Parijs waren terecht
gekomen. Voor wat ons hier betreft bevonden zich aldaar, sedert 1975:

Nr. 5 , Groep David, Flet Oordeel van Kanibuses (twee panelen);

Nr. 9 , Groep Eyck, D c Madonna met Kanunnik: Van der P aele;

Nr. 12, Groep Memling, Het Altaarstuk van Sint-Christoforus (drieluik).

Inderdaad komen deze schilderijen voor op de lijst die Piot aanlegde in zijn Rapport a Mr. Ie Ministre de I’ Intérieur 

sur les tableaux enlevés a la Belgique cn 1794 [...]. Overigens refereert Piot naar de lijst die de Bruggeling Jozef 

Odevaere, hofschilder van Willem I, in september 1815 bij zijn verslag aan de commissaris generaal van 

Openbaar Onderwijs toevoegde (2 28-31, 332; over de zending en het verslag van Odevaere, zie verder). De 
gegevens zijn nauwkeuriger voor wat de Madonna Van der Paele betreft, dan voor de overige schilderijen. Dit 

paneel was op 21 augustus 1794 te Brugge aangeslagen geweest, was v ijf  maanden later, t.w. op 17 januari 
1795 (28 nivöse, an 3), in het Parijse Museum aangekomen en werd er de volgende dag uit een kist (zonder 

nummer) uitgepakt. De Madonna behoorde tot hetzelfde transport als het middenpaneel van het Lam Gods van 
Van Eyck, uit de Gentse Sint-Baafskcrk (Doc. I). Wij mogen veronderstellen dat ook de Kambusespanelen en 
het Christoforusdrieluik rond deze tijd te Parijs werden afgeleverd.

Behalve de meesterwerken die naar Parijs werden gestuurd, werden andere kunstwerken afkomstig uit de 

afgeschafte instellingen in departementale musea samengebracht, t.w. te Brugge in het Musée du Département 

dc la Lys. Reeds sedert 1797 blijken er meer dan driehonderd schilderijen verzameld te zijn geweest in de 
voormalige Duinenabdij te Brugge, waar een Ecole Centrale en voornoemd museum waren gehuisvest 

(Strubbe8 10-11). Hierbij zijn voor wat dit Corpusgedcclte betreft, volgende schilderijen betrokken:

Nr. 6, Groep David, Flet Altaarstuk van St.-Jan dc Doper;

Nr. 11, Groep Goes, D e Dood van O nze-Lieve-Vrouw .
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Het drieluik met de Doop van Christus werd vermoedelijk rond 1797 in de kapel van de beëdigde klerken van de 

Vierschaar (Sint-Basiliuskerk) te Brugge aangeslagen en naar de Ecolc Centrale overgebracht (Pamvels 848). 
Een bewijs van deze verplaatsing is niet voorhanden, doch het drieluik wordt vermeld in de inventaris van

2 april 1828. Welnu dit document betreft alleen de onder het Frans Regime opgeëiste schilderijen (zie verder, 
Doc. 8).

Wat de Dood van O nze-L ieve- Vrouw betreft, dit paneel behoorde tot de verzameling van de Duinenabdij die ter 

plaatse werd aangeslagen. Van dit fonds werd op 14juni 1797 (2 6 prairial, an5) een inventaris opgemaakt die 
dians onvindbaar is, maar in 1848 door F. van de Putte werd gepubliceerd (Doc. 2). Het nr. 158 van deze 

inventaris vermeldt ,,La mort de la Vierge, tableau ancien, bien dessiné. Hauteur 5 pieds. Largeur 4 pieds.” 
Treffend is hier de beoordeling ,,bien dessiné” , want voor dit werk is deze eigenschap wel kenmerkend. De bij 
benadering opgegeven afmetingen bedragen in centimeters 162,4 X 138,4 , hetgeen overeenstemt met de juiste 

verhoudingen van de hoogte tegenover de breedte en, dimensioneel niet zozeer afwijkt van ons paneel 
(146,7 x  121,1 cm). Overigens, in h e t,,Rapport gedaan aan de commissie ter goede bewaeringe van gedenk

stukken van geschiedenis o f kunst [...] gevoegt by het verbaal van de zittinge van den 7 jan. 1828” (Doc. 6) 

werd het werk eerst toegeschreven aan Hugo van der Goes, hetgeen alle twijfel over de identiteit van het 
Duinenpanccl doet vervallen.

Het Verenigd Koninkrijk 1815-1831

Na de slag van Waterloo (18juni 1815) en de bezetting van Parijs door de geallieerden, had veldmaarschalk 

Blücher de schilderijen die de Fransen o.m. in Pruisen hadden aangeslagen, met geweld teruggevorderd. De 
minister van de Nederlanden te Parijs, moest een beroep doen op de hertog van Wellington, opperbevelhebber 
van het Nederlandse leger, om de schilderijen uit onze gewesten desnoods met machtsvertoon terug te nemen. 

Dit gebeurde vóór 23 september 1815, evenwel zonder tegenstand vanwege de conservator Dcnon, die van de 

Franse regering geen duidelijke richtlijnen had kunnen verkrijgen (Piot 2 66-67 en Atinexe  C X  VI, blz. 306 v. v . : 
brief van Wellington aan burggraaf de Castlereagh, minister van Groot-Brittannië te Parijs, betreffende de 
terugvordering van de schilderijen op verzoek van de koning der Nederlanden).

De terugname van de kunstwerken gebeurde op grond van een lijst die door een commissie, aangesteld door 

Willem I en voorgezeten door de Bruggeling Jozef Odevaere, zijn hofschilder, ter plaatse was opgesteld ge

weest. Piot heeft het verslag van Odevaere in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te Den 
Haag niet teruggevonden, maar nam de lijst van het herwonnen bezit over uit het Journal des Beaux-Arts et de la 

Littérature(x 85-86, 101- 102, 113-1 14, 129- 130, 137- 139). Voor wat Brugge betreft (* 129- 130) stemt deze lijst 

overeen met de „extrait de la liste générale...” vastgelegd te Parijs op 1 november 1815 (Doc. 3), en die J. 
Odevacre, bij brief gedagtekend te Brussel op 21 november 1815, aan de burgemeester van Brugge liet 
geworden (Brugge, Stadsarchief, 24 huizen, huis Deljoute, objets d ’art, 1753-1816: gepubl. door Sosson (9 50). 

In deze lijst komen o.m. voor, met volgende verkeerde toeschrijvingen en identificatie: de Kambusespanelen 

(als werk van ,,A . Clayssens” ), de Madonna Van der Paele (als ,,L ’Adoration des Mages St. Donatien et autres 

Saints par Van Eyck ou Hemmelinck” ), alsmede het correct aangegeven Moreeldrieluik.
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Het herwonnen kunstbezit van de Zuidelijke Nederlanden, dat uit 92 schilderijen en het beeld van Michelan- 

gelo uit de Brugse Onze-Lievc- Vrouwckcrk bestond, werd op wagens geladen en verliet Parijs op 31 oktober 
1815. O p 20 november had de aankomst te Brussel plaats. O p 3 december vertrokken de Brugse kunstwerken 

per boot, via Dendermonde en Gent, naar Brugge, waar ze, na heelwat oponthoud veroorzaakt door het 
toevriezen van de waterwegen, op 3januari 1816 aankwamen (P iot2 geeft in de A n nex e C X X , 350 v.v. een 
aantal uittreksels u itL ’Oracle, dagblad van Brussel, met het relaas van deze terugreis). D e Nieuwe G azette van 

Brugge, van 4 januari 1816, verhaalt hoe de schilderijen van Parijs, via Brussel in Brugge toekwamen en met 
veel omhaal naar het stadhuis werden gebracht (Doc. 5).

Voordien had het koninklijk besluit van 6 oktober 1815 voorgeschreven dat de herwonnen kunstwerken die 

hadden tocbchoord tot kerken die nog voor de eredienst in gebruik waren en tot nog bestaande openbare 
instellingen, in bewaring moesten gegeven worden aan de beheerders van deze gebouwen (art. 1). De 
bewaking van deze kunstmonumenten en hun onderhoud moesten voortaan aan de commissaris-gencraal van 
openbaar onderwijs, wetenschappen en kunst tocvertrouwd worden (art. 2). Voor de andere kunstwerken 

werd de aanduiding van de bestemming voorlopig gereserveerd (art. 3). Het artikel 4 bepaalde dat de 
commissaris-generaal te zorgen had voor de uitvoering van dit besluit (Piot 2 Annexe C X X II, 364-365). Het 
aansluitend koninklijk besluit dd. 25 november 1815 betrof de kunstwerken die van Parijs terugkwamen en, 
overeenkomstig de vorige beslissing, geen bestemming hadden. Deze moesten voorlopig worden verzameld 
in de hoofdstad van de provincie van herkomst (Piot 2 Annexe  C X X 1V, 366). Voor wat Brugge betreft besloot 
de commissaris-generaal dd. 22 maart 1816 dat de Karnbusespanelen definitief in het stadhuis zouden verblijven, 
terwijl het Christoforusdrieluik en de Madonna Van der Paele (nog steeds als ,,Adoration des mages, Saint 

Donatien” bestempeld) in de Academie zouden bewaard worden (Piot 2 Annexe C X LI, 407-408, cf. ook
108- 110). De Academie, in 1716 gesticht onder de benaming van „V rije  ende exempte Confrerie van teecken- 

ende schildcrconst” , was toen gevestigd in de Poortersloge, Academiestraat (Strubbe8 9 , 11).

Aldus en overeenkomstig de wettelijke voorschriften nam de Brugse magistraat op 3 januari 1816 de van Parijs 
teruggekomen kunstwerken officieel in ontvangst. Vergezeld van de directie, het lerarencorps en leerlingen 
van de Academie, de pastoor en kerkmeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekcrk, geëscorteerd door een 

detachement voetvolk en ruiterij, en voorafgegaan door het muziekcorps van het garnizoen, gingen de eerste 
adjuncten van de burgemeester, Jean Charles Stochovc en baron Pecsteen, met de gemeenteraadsleden in 

optocht vanaf de ontschepingsplaats, bij de Predikherenbrug, tot aan het stadhuis. De Kambusespanelett 

werden op het stadhuis, in de grote zaal, uit de kisten gehaald en in goede toestand bevonden, zoals ook het 
Christoforusdrieluik en de Van der Paele-Madonna (,,Adoration des mages” ). Deze laatste twee schilderijen 

werden voorlopig toevertrouwd aan de directieleden van de Academie om aldaar te worden gedeponeerd en 

bewaard (Doc. 4).

Het is niet juist geweten wanneer de overige schilderijen die onder het Frans Bewind in het museum van de 

Ecole Centrale waren verzameld geweest, naar het stadhuis werden overgebracht. Dit gebeurde voorzeker naar 
aanleiding van de besluiten van 25 november 1815 en 22 maart 1816, die weliswaar het uit Parijs herwonnen 

bezit betroffen, maar in bredere zin werden toegepast.

In het bezit van enkele waardevolle schilderijen die het oorspronkelijk fonds van de achttiende eeuw kwamen 

aanvullen, groeide bij de directie van de Academie geleidelijk ook een zekere museumgeest. Deze uitte zich 
vooral in de inspanningen om de collectie te vermeerderen. Aldus, op 23 oktober 1827, had de administratie 

van de Academie tot het stadsbestuur een verzoek gericht om schilderijen uit het stadhuis voor de Academie te



4 V E R P L A A T S IN G E N  V A N  D E  „ V L A A M S E  P R IM IT IE V E N ’

verkrijgen. Bij brief van 26 december 1827 belastte het stadsbestuur de ,,Commissie ter goede bewaring van 

gedenkstukken van geschiedenis o f kunst der stad Brugge” nopens dit verzoek, advies uit te brengen. Te dien 
einde werden volgende kunstenaars aangesteld om een subcommissie te vorm en: Jozef Frans Ducq, Jan 

Robrecht Calloignc, (August?) Donny en Frans Bernard Van den Stecne (deze laatste nam geen deel aan de 
werkzaamheden). Deze subcommissie keurde het verzoek van de Academie hooglijk goed en duidde een 

aantal schilderijen aan die zich in het stadhuis bevonden en liefst naar de Academie zouden overgeplaatst 
worden, hetgeen „aangenaam sal zijn aan de liefhebbers en vrcmdelinge, voordeeligh voor de kunst, en sal 
strekken tot betere bewaringe van merkweerdige en dierbaere kunststukken” . Naast andere werken betrofhet 

,,ccne schilderye op pannel verbeeldende de dood van Maria door Schoreel (er stond eerst: hugo van der goes), 
den onrechtvaardigeu rechter die veroordeelt word en het pendant verbeeldende zyne dood straffe beyde door 
Clacyssens”  (D oc. 6 en Doc. 7).
Nu ontbreken nog de gegevens over één schilderij, t.w. de Doop van Christus o f  Altaarstuk van Jan des Tronipes, 

dat ook in de Academie was terechtgekomen. De datum van overplaatsing naar deze instelling is onbekend 

doch het drieluik bevond zich ook op het stadhuis, volgens de inventaris die op 2 april 1828 werd opgesteld en 

alle schilderijen betrof die krachtens beslissingen van de gemeenteraad, in bewaargeving aan de Academie 
waren toevertrouwd geweest (Doc. 8). In 1885 werd het Museum van de Academie (Poortersloge) overgebracht 

naar de Bogaerdeschool, Sinte-Katelijnestraat.

D e wereldoorlog 1914-1918

Een vrij omstandig relaas van de gebeurtenissen in verband met de beveiliging van het Brugse kunstbezit 
tijdens de Eerste wereldoorlog verscheen in 1974 (Janssensde Bisthoven 10). V oor wat de schilderijen betreft die 

hier besproken worden kunnen de wetenswaardigheden als volgt worden geresumeerd.

Op 8 oktober 1914, nl. 6 dagen voor de bezetting van de stad door het Duitse leger, had de gemeenteraad in 

geheime zitting beslist de meest waardevolle schilderijen uit de Academie in een verzekerde schuilplaats te 
bergen (Zitting van SOctoher 1914 3 343-344). Van 10 tot 14 oktober werden in totaal acht werken naar het 

Arentshuis (thans het Frank Brangwynmuseum, Dy ver 16) overgebracht. Behalve een paar werken die hier 

niet in aanmerking komen, waren het volgende schilderijen (Doc. 9):

Nr. 5 , Groep David, Het Oordeel van Kambuses (tweeluik);
Nr. 6, Groep David, Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper (drieluik);

Nr. 7 , Groep Eyck, Het Portret van Margareta van Eyck;

Nr. 9 , Groep Eyck, D e Madonna met Kanunnik Van der P aele;

Nr. 1 1, Groep Goes, D e Dood van O nze-L ieve-V rouw ;

Nr. 12, Groep Memling, Het Altaarstuk van St.-Christoforus (drieluik).

De kelder van het huis Arents was als het best geschikte lokaal verkozen geweest. De schilderijen werden er 

door de conservator Eugène Copman geregeld nagezien. De bewaringsvoorwaarden en de verluchting 

werden met behulp van een hygrometer door de stadsingenieur Ch. Salmon gecontroleerd. Men vermoedt 

dat de Duitse overheid nooit precies heeft geweten waar de meesterwerken geborgen waren (Doc. 9). Op 
24 maart 1915 werd ter geheime zitting van de gemeenteraad beslist gevolg te geven aan het verzoek van de
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Kommandantur de taferelen op lnin vroegere plaats tentoon te stellen. De schilderijen werden onmiddellijk naar 
het Museum teruggebracht jJanssens de Bisthoven 10 62-63 ; cf. ook Doc. 9 en 10).

Wegens herhaalde bomaanvallen die de stad had geleden, deelde het College van burgemeester en schepenen 

bij brief van 6juli 1915 gericht tot de Kommandantur, zijn inzicht mede de schilderijen opnieuw te beveiligen. 

O p 14juli betuigt de garnizoenskommandant, Freiherr von Buttlar zijn instemming met de genomen 
maatregel, doch beval op 18 juli dat de schilderijen tegen 21 juli opnieuw moesten bezichtigd kunnen worden 
(Ibid. 10 64-65 ; cf. ook Doc. 10).

Van toen af werden de panelen nu eens geborgen, ingevolge beslissingen van het schepencollege, dan weer 

tentoongesteld op bevel van de Kommandantur. Het bergen van de panelen gebeurde evenwel ter plaatse, in een 
versterkte ruimte. Bovendien had het stadsbestuur sedert het einde van 1916 maatregelen genomen om het 

museumgebouw helemaal te beveiligen, daar het aanhoudend versjouwen van de schilderijen noodlottig had 
kunnen worden. Het gew elf boven de museumzaal werd overdekt met zakken, opgevuld met zand. Ieder 
belangrijk schilderij werd beschermd door een matras, de vensters werden aan de binnenkant voorzien van een 
matras, aan de buitenkant van gekapitonneerde blinden. Voor ieder aangekondigd bezoek en tijdens kalme 
periodes, werd het licht beschcrmingsmateriaal afgenomen (Ibid. 10 65-69 ; cf. ook Doc. 10).

Sedert 1917 had de Duitse overheid meermaals haar inzicht laten kennen de voornaamste Brugse kunstwerken 
weg te nemen. Door onderhandelingen en het verbeteren van de maatregelen ter bescherming van het 

kunstbezit, bleven deze plannen zonder gevolg, zo ook een geschreven bevel van 8 oktober 1918 waarbij de 

meesterwerken onmiddellijk naar Brussel moesten overgebracht worden. Op 19 oktober werd de stad bevrijd 
(Ibid. U) 69-80).

D e wereldoorlog 1940-1945

Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940, werden de zgn. Primitieven van het stadsmuseum in veiligheid 

geborgen in de versterkte kelder van het gebouw, t.w. het Groeningemuseum, waar de collectie van de 
Academie sedert 1930 was overgebracht (Stm bbe8 13; Stad Brugge. Jaarverslag over 1940 4 126).

Al de schilderijen die in deze twee boekdelen van het Corpus worden besproken, werden in 1942 overgebracht 
naar het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne (Namen, arr. Dinant) uitgezonderd het Portret van Christus (nr. 7 ; 
groep Eyck 1) en de schilderijen die toen niet tot de collectie van het Groeningemuscum behoorden. Dit 

gebeurde ingevolge een bevel van de Duitse overheid, onder toezicht van de Dienst voor Beveiliging der 
Kunstwerken, afhangende van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het vertrek had op lOjuni 1942 plaats 

(Stad Brugge. Jaarverslag over 1942 5 181).

Het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne werd in september 1944 door een gewapende weerstandsgrocp belegerd, 

zodat men ertoe besloot de kunstschatten en de archieffondsen die aldaar werden bewaard, over te brengen en 

te bergen in de kluis van de Société Générale de Belgique te Brussel (Zitting van 30 September 1944 6). De 

vrachtwagens die de kostbare lading overbrachten werden door legervliegtuigen aangevallen. Hcelwat 
zeldzame Brugse archiefstukken werden beschadigd. De schilderijen kwamen echter ongedeerd te Brussel aan 

en waren op 17 mei 1945 te Brugge terug (Kroniek. O p het Stadsarchief te Brugge 7 242).
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D O C U M E N T E N

Parijs, 17 januari 1795. — Proces-verbaal van ontvangst van de Madonna Van der Paele te Parijs.

Liberté. Egalité.

Etat et Inventaire des Tableaux arrivés de la Belgique, le 28 nivose l’an 3e de la République française une et 

indivisible et pour lesquels la commission executive a nommé pour assister à l’ouverture des caisses qui les 
contenoient et constater leur état, les citoyens Maday, Lavalée et Le Brun, lesquels ont procédé le 29 dud. et 

jours suivants.
De Bruges
Caisse n° 7 l’adoration de l 'Agneau composition d ’une multitude de figures ...... d e jn  Wancck

Caisse sans n° de Bruges.
La Vierge, l’EnfantJesus et St. Georges, composition de 5 figures, de Wancck. Un joint traverse ce tableau et la 
tête de la Vierge a beaucoup souffert d ’usure.
(ondertekend) Lavallée, Le Brun, Madaye.

Nous membres du conservatoire du Muséum National des Arts sous signé certifions avoir reçu des citoyens Le 

Brun, peintre, La valée et Madeie, employés à la commission d’instruction publique, les Tableaux désignés 
dans l’inventaire ci-dessus en foi de quoi nous leur en donnons récipissé, fait au conservatoire du Muscum 

National des Arts ce 12 pluviôse an 3 de la République française une et indivisible.
(ondertekend) Fragonard, Bonvoisin, Picault, David, Le Roy, Dardet, DuPasquier.

(Parijs, Archives du Musée du Louvre, Carton P 4 , 1795, 18 au 31 janvier. Opgetekend en medegedeeld door A. de 

Schrijver en R. Marijnissen).

2

Brugge, 14 ju n i 1797. —  Inventaris van de schilderijen van de Duinenabdij te Brugge.

Le 26 Prairial, an cinq de la République française.

Abbaye des Dunes. Au Cabinet. [...]

Dans l’autre chambre.

Nos. Planteur 

5 pieds.

Largeur 

4 pieds.

159

158 La mort de la Vierge, tableau ancien, bien dessiné. 

Une copie d’après le même, tableau sur bois.

([F. van de Putte], Cabinet de Tableaux de l’Abbaye des Dunes, in Annales de la Société d’Emulation pour
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l’Etude de l’Histoire et des Antiquités de la Flandre, VI, 2e reeks, Brugge, 1848, 171-184, vooral 182. Hel 

oorspronkelijk document werd niet teruggevonden).

3

Parijs, I novetnber 1815. — Lijst van de schilderijen en kunstwerken die zich in Frankrijk bevinden en door de stad 

Brugge worden teruggevorderd.

Liste des tableaux et objets d'art réclamés par la ville de Bruges, tant de ceux que les délégués de Sa Majesté Le 

Roi des Pays-Bas ont retrouvés au Musée de Paris, que de ceux qui se trouvent dans les départements de la 

France non occupés par les troupes alliées et que les Ministres de Sa Majesté Le Roi de France ont promis de 

fa ir e restituer [?| le nom des villes qui les possèdent, d’après l’attestation formelle de Mr. L a  V a l l é e , secrétaire 
général du musée de Paris, ainsi que celui des Eglises ou établissement publics de la ville de Bruges auxquels ils

appartenoient.

1° Deux tableaux représentants le jugement de 

Cam bysc par A. Clayssens.

2° Une statue en marbre représentant la Vierge et 

l’Enfant Jésus de grandeur naturelle par Michel- 

Angc Buonarotti.

3° L ’Adoration des Mages, St. Donatien et autres 
saints par Van Eyck ou Hemmelinck.

4" Un tableau représentant St. Christophe qui 

passe la mer portant sur scs épaules l’Enfant Jésus, à 

gauche Ste Barbe et une femme et sa fille à genoux à 

droite St. Guillaume et un homme et son fils à 
genoux par Hemmelinck. C e tableau est en trois 
parties le milieu et les deux volets.

9° Un tableau de différents sujets de la Passion par 
Hemmelinck.

Provenant de l’hôtel de recouvrés, 
ville de Bruges.

de l’église de Notre-Dame recouvrée, 

de Bruges.

de l’église de St. Donas de recouvrée. 

Bruges.

de l’hospice de St. Julien à recouvrée. 

Bruges.

église de Notre-Dame de n’est point connu et 

Bruges. n’est point venu au
musée.

Extrait de la liste générale signée par Mr. L a v a l l é e , secrétaire général du Musée Royal de Paris et certifié 

conforme à l’original par le soussigné Peintre de Sa Majesté L e  Roi des Pays-Bas, Délégué à Paris pour le 

recouvrement des objets d'art et tableaux appartenants aux provinces méridionales du Royaume.
A Paris, Le 1 9bre 1815.
(iondertekend) J. O d e v a e r e

Peintre de S. M. Le Roi des Pays-Bas.

(Brugge, Stadsarchief, 24 huizen, huis Deljoutte, Objets d ’art, 1753-1816; gedeeltelijk uitgegeven door Sosson 949).
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4

Bmgge, 3 januari 1816. —  Proces-verbaal van de ojficiële overname van Uct uit Parijs henvonnen kunstbezit.

L’an mil huit cent seize, le trois janvier à dix heures du matin, nousjean Charles Stochove, premier adjoint de 

la Mairie de la Ville de Bruges, faisant fonction de Maire en l’absence de ce magistrat siégeant aux Etats 

Généraux, nous sommes rendus à l’hôtel de ville avec Monsieur le Baron Pecsteen, aussi adjoint, et Messieurs 

les membres du Conseil Municipal, à l’effet d’y recevoir solennellement ceux des objets d’arts enlevés «à cette 

ville, il y a vingt ans, par les Commissaires du gouvernement français, qu’on est parvenu à retirer de la France, 

par suite de la réclamation qui en a été faite par les ordres de Sa Majesté, le débarquement de ces objets arrivés à 

Bruxelles, par eau, ayant été annoncé par le son du carillon et du bourdon du beffroi, un cortège composé de 

Messieurs les Membres de la direction de l’Académie royale des Beaux-Arts de cette ville, de Messieurs les 

Professeurs, avec les élèves, ainsi que de Messieurs les Curé et marguilliers de la paroisse de Notre-Dame, 

escorté de détachements de cavalerie et d’infanterie et précédé de la musique de la garnison a été les chercher au 

lieu du débarquement, près du pont des Dominicains, et les a conduits comme en triomphe, jusqu’à l’hôtel de 

ville. Là les tableaux ont été introduits dans la grande salle, où les caisses ayant été ouvertes, on en a retiré, en 

très bon état, 1° Le Jugement de Cambyse en deux pièces, par A. Claysscns, provenant de la même salle de 

l’hôtel de ville, 2° S1 Christophe en trois pièces y compris les deux volets, par Hemmelinck, 3° L’Adoration 

des mages, en une pièce, par Jean Van Eyck, dit Jean de Bruges.

En conséquence d’une décision prise en vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté de Sa Majesté du 25 novembre 

dernier, par Monsieur le Baron de Loen, gouverneur de cette province, chevalier de l’Ordre du Lion Belgique 

et chambellan de Sa Majesté, ces deux derniers tableaux représentant l’un ScChristophe etc., l’autre l’Adora

tion des mages, ont été provisoirement remis aux Messieurs de la direction de l’Académie royale des 

Beaux-Arts de cette ville, pour être déposés dans les salles de cet établissement, à la charge pour ces Messieurs 

de pourvoir à leur conservation jusqu’à décision ultérieure.

Quant à la statue de la Vierge par M i c h e l - A n g e , en vertu de l’article lr de l’arrêté de Sa Majesté du 6 octobre 

1815, nous en avons de suite fait la remise à Messieurs les Curé et marguilliers de l’église paroissiale de 

Notre-Dame, de laquelle elle provient. Aussitôt ces Messieurs l'ont fait trainer jusqu’à la dite église par les 

élèves de l’école Bogaerde, avec l’escorte de cavalerie et d’infanterie, précédée de la musique. La caisse ayant été 

ouverte, cette précédente (a) statue a été reconnue et retirée en bon état et Messieurs les Marguilliers se sont 

chargés de pourvoir à sa conservation et de la faire exposer aux regards et à la vénération du public, dans son 

ancienne place, sans souffrir qu’elle soit aucunement voilée ni enfermée dans une niche vitrée; comme aussi 

sans pouvoir jamais l’aliéner, si ce n’est avec l’autorisation du Gouvernement.

En foi de quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal, que Messieurs les membres de la direction de 

l'Académie et Messieurs les Marguilliers susdits ont signé avec nous.

(a) andere lezing: précieuse.
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D ’ h o l l a n d e r  

Marguillier

B. G i l l i o d t s  v a n  P o e k e  

Marguillier 

P .  V e r h u l s t  

Marg.

V a n  H a m m e  

J .  R o e l s

(.Brugge, Stadsarchief, 24 huizen, huis Deljoutte, Objei 

door Sosson 9 51-52).

F . J .  W y n c k e l m a n  

Prés. de l’Acae.

G .  D u c q

Doyen de l’Acae.

R o e l s

J . C .  S t o c h o v e  

>s d’art, 1753-1816; gecit. door Pauwcls 8 37 nr. 3; uitgegeven

5

Brugge, 3 januari 1816. — Het plaatselijk blad De Nieuwe Gazette van Brugge verhaalt de aankomst te Brugge van de 

te Parijs herwonnen kunstwerken.

BRUGGE, 4Januarius

Negen Schilderyen [er is verder slechts sprake van drie schilderijen of zes panelen] van groote weerde, en een 

Beeld van de Moeder-Maegd, door Michel-Ange, waeren over twintig jacren door de commissarissen van ’t 

fransch bestier weg genomen. Zyne Majesteyt onzen welbeminden Monark, ivcrig om zoo veel als het 

mogelyk is zyne getrouwe onderdaenen alle de vrugten te laeten genieten van den zegenpracl van Waterloo, 

aen welke de heldhaftige dapperheyd van zyn waerden zoon, den Erf-Prins, zoo rcemrugtig heeft medegehol- 

pen, spoed zig om commissarissen te zenden om de konststukken uyt Vrankryk te trekken, van de welke 

Belgien zoo onrechtveerdig hadde ontbloot geweest.

Ongelukkelyk, in weerwil al de zorg en het zoeken van de commissarissen, bezonderlyk van onzen medebur

ger Mr. Odcvaere, schilder van zyne Majesteyt, heeft men geen spoor konnen ontdekken van eenige onze 

meesterstukken, en men heeft vernomen dat verscheyde andere in departementen waeren, die niet bezet zyn 

door de Verbondene troupen, en alwaer de wedereyssching geen uytwerksel konde hebben.

Wy hebben alleenelyk wedergekregen een Beeld van de Moeder-Maegd, door Michel-Ange, en dry Schil- 

deryen, te weten: het oordeel van Cambyse, in twee stuks, door A. Claeyssens; St.-Christoffel, in dry stuks, 

daer in begrepen twee luykcn, door Hamelinck (sic) en de Aenbidding der Wyze, in een stuk, door Jan van 

EYck’ genaemd Jan van Brugge, uytvindcr der olie-vcrf.

Die vier meester-stukken, van Parys terug gcbragt in Belgien, onder het toezigt van Mr. Odevaere, waeren 

sedert lang ingescheept te Brussel, maer het toevriezen der waters had hun onder weg opgehouden, en wy 

hebben maer gisteren om thien ueren de voldoening gehad die te zien aenkomen als in zegenprael. De 

vervoering der Schildcryen van de plaets der ontscheping tot aen het stadhuys, alwaer zy ontfangen zyn door 

het corps municipal, en van het Beeld tot in Onze Lieve Vrouwe Kerk, is getrokken geweest door de 

opkweekelingen der Bogaerde-School, en gevolgd door d’heeren Pastors en Kerk-meesters.

Die vervoering is gebeurd met veel prael, onder liet geluyd der triomph-klokke en het spelen van den beyaerd. 

De heeren leden der Academie, leermeesters en groot getal leerlingen, maekten deel van den stoet, die 

voorgegaen was door ’t Muzyk der bezetting en vergeleyd door detachementen nationale ruyterie en 

voetgangers.
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Niet tegenstaende het regenagtig weêr, een groot deel der bevolking van de stad begaf zig op den weg der 

nieuwe zegeteekens van den zegenprael van Waterloo. Eiken stap hoorde men uytgalmen, door het geroep 

leve den Koning! de blydschap van de inwoonders en hunne herkentenis jegens een beschermende bestier, die 

onze deze kostelyk stukken heeft doen terug komen.

(Nieuwe Gazette van Brugge. Uitgegeven bij P. De Vlieghei' in St.-Jacobsstraet, nr.296, donderdag 4 januari 

1816,3).

6

Bnigge, 7 januari 1828. —  Verslag van de bijzondere commissie aan de Commissie ter goede bewaring van de 

gedenkstukken van geschiedenis oj kunst betreffende de schilderijen die zich in het stadhuis bevinden en best aan de 

Academie in bewaring zouden kunnen gegeven worden.

Gevoegt by het verbaal van de zittinge van den 7 jan. 1828

Rapport gedaan aan de commissie ter goede bewaaringe van gedenkstukken van geschiedenis of kunst van de 

bewerkingen gedaan door de heeren Ducq, calloigne, donny en henry Iinbert ingevolge de resolutie van den 

28 xbre jongstleden genomen ter vergaderinge.

Op 30 xbre ter gestelde ure hebben wy, ter afwezigheid van den heer vandestcene nogtans duydelyk by brieve 

vermaand, onder ons voorts geprocedeert tot het onderzoek van alle de schildcryen sigh nog heden in het 

stadhuys bevindende; en naar ryp examen hebben wy met eenparige stemmen goedgevonden, dat het 

voordeeligher voor de kunst, aangenamer voor de liefhebbers en vreemdelingen, cn bovendien tot betere 

bewaringe van de merkweerdige en dierbaere konstukken soude strekken, ten tytel van depot in de koning- 

lyke academie dezer stad, by de reeds aldaar in wezen zynde konststukken te plaatsen, de gone navolgende

in de Eerste Kamer

1 ° eene schilderyc op pannel verbeeldende de dood van Maria door Schoreel (erstond eerst: hugo van der goes). 

2° Een groot landschap in welk den h. dominicus of eenen anderen heyligen van het predikheeren ordre bezig 

zit met mediteeren geschildert door achtschelling

in de 2e Kamer

1° den onrechtvaardigen rechter die veroordeelt word en het pendant verbeeldende zyne dood straffe beydc 

door Claeyssens.

2° het leste oordeel kleyne figuren oude schilderye met antike kader 

3° een langworpigh landschap door achtschelling 

4" den gierigaerd en de dood.

5° den h. trudo die de voeten wast van eenen pilgrim door van oost vader, levens groote beelden.

6° de 2 luyken van den gierigaard en de dood waar op de portraitcn van den donateur en syne vrauwe met hun 

patroonen agter hun staande.

7° Ecnc O.L.vrauwe levens groote met haar kind goede copie na van dyek.
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in het secretariaet

de pacificatie van gend met cenc grootc menigte figuren door claeyssens.

in de voorzaal van de Biblioteke 

het middelste van de drye groote landschappen geschildert door achtschelling

in de bibliotheke

een langworpige schilderye verbeeldende Pater Labbejesuit dicterende syne conciliën aan een jongeling door 

Maes.

in de zaele van den Etat civil 

Eene copic na raphael verbeeldende de h. Moeder Gods Maria met haar Kind levens groote op panneel 

geschildert.

in teeken der waarheid hebben wy daer verbaal opgesteld ter gemelde plaatse en daege

henry Imbert 

sekretaris

[Bijvoeging]

in het bureel van den etat civil boven op zyden de lestgemelde schilderye een landschap door vanden Bogaerde 

monninck van de geweezene abdye van Duynen.

date als boven 

henry Imbert

(Brugge, Stadsarchief, Portefeuille Aanwinsten, nr. 17).

1

Brugge, 9 januari 1X28. —  Voorstel van de Commissie ter goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis oj kunst 

der stad Brugge, aan de stadsregering, om, op verzoek van de koninklijke Academie, ein aantal schildi tiji n du ~ ich in 

stadhuis bevinden aan de Academie in bewaring te geven.

n  . Brugge, den 9 jan. 1828Commissie ter goede bewaringe 00 J

van gedenkstukken van geschiedenis 

of kunst der stad Brugge

Mijnhecren,

Wij hebben de eer Uedcle achtbare te antwoorden op de missive ons toegezonden indaten 26 decembre 

jongstleden nr. 6978, vergezeld met den brief der administratie van de koninglijkc academie dezei stad 

daten 23octobre 1827 hier bijgevoegd, dat wij voldoende aan Uedelens verzoek ecne commissie benoemt 

hebben bestaende uyt onse bezonderstc kunstcnacrcn ten einde de schilderijen van het stadhuy s te examinercn, 

en op hun schriftelijk rapport gedaan in onse vergadcringe van den 7 dezer is ei met eenpaiige stemmen 

geresolveert hoogelijkx te approberen de vraage door de koninglijke academie onser stad gedaan bij boven 

gemelden brief soo veel te meer dat de uytvoering dezer aangenaam sal zijn aan dt Ik fhcbbeis ui \ remde linge,
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voordeeligh voor de kunst, en sal strekken tot betere bewaringe van merkweerdigc en dierbaere kunst

stukken.

Ten tweeden is er geresolveert te designeren de volgende stukken welke ten tytel van depot in deselve 

academie by de daar reeds in wezen zynde schilderyen dienen geplaatst te worden, te weten degone zigh 

bevinden (sic) ten stadhuysc.

(Volgt dezelfde lijst van schilderijen als in document 6 .)

(Brugge, Stadsarchief, Beaux-Arts, 1815-1830).

8

Brugge, 2 april 1828. — Inventaris van de schilderijen die toebehoren aan de stad Brugge en aan de Academie in bewaring 

zijn gegeven.

2 Avril 1828.

Inventaris der aan de Stad Brugge toebehoorende schilderyen welke uit krachte van resolutien van den 

stedelijken raad, en bij gevolge der brieven van het Collegie van Burgemeester en Schepenen van 1 Augustus 

1827, 12January en 1 february 1828, door het Collegie van gemelde Burgemeester en Schepenen zijn ten titel 

van depot ter hand gesteld en toevertrouwd aen de koninklijke Academie van Teeken- Schilder- Bouw- en 

beeldhouwkunst dezer stad, om tot onderwijs der leerlingen en het versieren der zalen van gemelde Academie, 

met last door de zelve de hand te houden aen hunne bewaring en gemelde schilderijen aen de regering terug te 

geven indien zij geradig oordeelde de zelve weder te eysschen.

1° Eenc kleyne ronde aquarelle, verbeeldende een 

verre uytgestrekt landgezigt, geschilderd door 

vanden Bogaerde, meunick der gewezen abdye 

van de duynen, alhier 

2° Eene kleyne antieke aquarelle in twee langwor- 

pige compartimenten te zaemen gevoegd, het 

eene verbeeldende den doop van Christus en het 

ander de predicatie van den H .Joannes

onbeschadigd

De figuren op het eerste plan en het hoornglas op 

verscheyde plactsen wat beschadigd

16° De schilderye op panned verbeeldende de dood 

van Maria door Schoreel

Deze schildcrije is ook, en wel namelijk de figuren 

op het voorplan beschadigd

18° Den onregtveerdigen regter die veroordeeld 

wordt en zijn pendant verbeeldende de 

doodstraf van den zei ven, beyde door Claeys-

sens

Deze twee schilderyen zijn op eenige plactsen 

weynig beschadigd, op vecle andere dreygendc te 

schilferen. Op de schildery waer de straf ten uitvoer 

gebragt word, zijn de panncclen gespleten. Beyde 

zijn op verscheyde plactsen siegt en oneffen ver

in aekt.
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Behalve de hierboven aengewezen stukken zijn de twee volgende schilderijen die gelijkelijk in’t Stadhuys 

waren, ten zelven titel als de voorgaende, aen gemelde Academie door het Stedelijk bestuur ter hand gesteld, te 

weten:

1° Ecne zeer kostbare schildcryc van Memling of Is in zeer goeden staet van bewaering sedert dcrzel- 

Hemling, met twee luyken, wacr van het mid- ver restauratie gedaen door den Heer Laurent, 

dcnstuk den doop van J.C. door S.Jan den konstschildcr 

dooper verbeeld

Aldus den voormelden inventaris opgemaekt binnen de Academie, alwaer de voorenstaende schilderyen uyt 

het Stadhuys waren aengebragt, in dubbeld, dezen 2 april 1828.

(Signé) Roels President —  Henry Imbert 

loco Secretaris 

Pour copie conforme 

Les Bourgmestre et Echevins 

de la ville de Bruges 

Par ordonnance Coppieters

Le Secrétaire, t’ Wallant

(?)

(Bmgge, Stadsarchief, Academie, 4, niet gefolieerd).

9

Bmgge, 28 maart 1915. —  L. Ryelandt, schepen van Schone Kunsten, brengt verslag uit over de beveiliging van de 

schilderijen in oktober 1914.

Note pour le College concernant l’enlèvement des tableaux les plus importants du Musce ancien et leur remise 

en place.

Le sort malheureux réservé par suite de bombardement et d’incendie à plusieurs œuvres d’art en Belgique avait 

préoccupé dès le commencement de la guerre l’administration communale, non moins que beaucoup d’artistes 

et d amateurs Brugeois. Des offres furent faites pour transporter en Angleterre nos principaux tableaux, le 

Baron de Gerlache, officier de marine, vint même offrir ses services à l’occasion d’un voyage qu’il faisait à 

Londres et télégraphia que les autorités anglaises étaient prêtes à recevoir et à mettre en sûreté les œuvres d’art 

que nous désirerions. Les avis au Collège étant partagés et l’expédition de nos œuvres d’art hors de Bruges 

étant une question d’une importance capitale, l’on décida de prendre l’avis du conseil communal.

Le conseil se réunit donc le 8oct. 14 pour délibérer sur ce qui (sic) fallait faire des tableaux de la ville.

L hypothèse d’une confiscation devant être écartée raisonnablement, restait à examiner comment l’on sous

trairait le mieux nos œuvres d’art au danger d’incendie et de bombardement ordinaire ou par bombes 

aériennes.

Après une assez longue discussion l’on décida de ne pas faire sortir les tableaux de Bruges. L’Echevin des 

Beaux-Arts et Copman, conservateur, et Salmon, ingénieur, furent chargés spécialement d’aller examiner
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plusieurs locaux. Leur choix se porta sur une des caves de l’Hôtel Arents, cave ancienne solidement voûtée et 

suffisamment sèche. Un bac de chaux absorberait d’ailleurs l’humidité qui pourrait se produire et la ventilation 

se ferait par un soupirail, celui-ci pouvant être fermé ou ouvert d’après le temps et un courant suffisant pouvant 

s’établir par l’ouverture du soupirail d’une cave voisine.

Le ... tusschen den 10 en 14 oct. [toegevocgd] à 4 heures du matin l’on transporta donc en trois fois au moyen de 

deux civières les principaux tableaux de la rue Ste-Catherine à l’hôtel Arents.

La femme de van Eyck — La Vierge au donateur de Van Eyck —  St. Christophe de Memling— Le Baptême du 

Christ et les deux panneaux du juge prévaricateur de Gérard David — La mort de la Vierge de Valider Goes — 

Les deux portraits de Pourbus —  La miniature attribuée à Gérard David.

Le transport se fit par un temps superbe et le placement dans la cave s’effectua avec un peu de difficulté pour les 

plus grands panneaux, mais sans accrocs, grâce surtout à l’excellent maniement du charpentier Van Middel et 

de son aide habituel, un ouvrier habitant chaussée de Steenbruggc. L’opération dura en tout deux grosses 

heures. Mrs Copman, Salmon, et Ryelandt étaient présents. Deux agents de police avaient escorté chaque 

transport. Les tableaux reposaient sur des claies en bois et furent appuyés sur des barres en bois. Les tableaux 

restèrent dans cette cave jusqu’au 25 mars. Mr Copman les examina à plusieurs reprises, ainsi que M. 

l’ingénieur qui fréquemment se rendit au local pour examiner le degré d’humidité, mesuré par un hygromètre, 

et donnait au concierge les ordres nécessaires pour ouvrir ou fermer les soupiraux. Au bout d’un certain temps, 

l’on crut prudent de ne plus laisser les clefs à Gruuthuse, vu l’insistance des allemands à s’informer de ce 

qu’étaient devenus les tableaux. Elles furent confiées à Mr .l’ingénieur, ce qui eut pour conséquence 

d’augmenter sa besogne habituelle en rendant plus fréquentes encore ses visites à la cave.

Beaucoup de personnes dans le quartier savent que ces tableaux étaient à l’hôtel Arents, mais il semble que 

l’autorité allemande n’en fut pas informée exactement. Le commandant von Butlar finit par déclarer qu’il 

savait les tableaux en ville, mais pas en quel endroit. Les choses en étaient là, quand l’amiral von Schroeder par 

l’intermédiaire du commandant, exprima le désir formel de voir les tableaux remis en place, prétendant que 

leur disparition avait l’air d’une mesure de défiance vis-à-vis de l’autorité allemande, et que d’ailleurs il espérait 

que l’on s’exécuterait de bonne grâce, avant l’arrivée à Bruges de personnages importants!

Le Collège étant moralement contraint de s’exécuter convoqua d’urgence le conseil communal pour lui faire 

part du résultat des pourparlers qui avaient lieu depuis trois jours à ce sujet entre le Bourgmestre et le 

commandant.

Le conseil se réunit donc le 24 mars. Il estima qu’il valait mieux dans les circonstances présentes avoir l’air de 

céder de bonne grâce, plutôt que de risquer que l’on fasse des perquisitions, qui eussent abouti à faire enlever les 

tableaux de force et dans des conditions dommageables peut-être pour nos œuvres d’art. Le Collège fut donc 

autorisé à faire remettre le Musée en état. Dès le jour même, l’après-midi, les tableaux furent montés dans le 

vestibule de l’hôtel Arents. Mr. Copman put constater à la pleine lumière qu’ils étaient en parfait état.

Le soir à 8 1/4 on procéda à leur transport rue Ste-Catherine, en deux fois, avec trois civières, sous escorte de 

trois gendarmes allemands. Le temps était pluvieux —  mais on eut la chance de ne pas avoir de pluie pendant les 

transports, excepté un peu à la fin du premier trajet. Les tableaux ne purent en souffrir, vu qu’ils étaient 

couverts avec des couvertures de laine. L’opération dura environ une heure 114. L’après-midi même l’on avait 

replacé un certain nombre de tableaux, remisés en bonne place à l’académie. (Claeyssins —  Pourbus, Prévôt, 

etc.) l’on ne dut plus s’occuper le jeudi que des tableaux les plus importants —  l’on y remis les glaces —  le 

Musée était complètement en ordre pour la visite du Roi de Saxe, annoncée plus ou moins pour le 26 (vendredi) 

mais qui ne s’y montra pas.
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Le transport du mercredi soir se fit sous la surveillance de Mr. Copman et de M i. Ryelandt pai le charpentier 

van Middel et six ouvriers.

Bruges 28 mars 1915

L’Echevin des Beaux-Arts 

(pndertekend) L. Ryelandt

P.S. J ’ai rédigé cette note pour que si plus tard des discussions surgissaient à propos du transport des tableaux, 

l’on sache exactement comment les choses s’étaient passées.

(Brugge, Dienst Stedelijke Musea, Oud Archief Musea, dossier 6 , nr.207).

10

Brugge, 22 februari 1917. — Recapitulatie door het college van burgemeester en schepenen van de genomen beslissingen en 

maatregelen, t.o.v. de Duitse bevelen, in verband met de schilderijen sedert maart 1915 tot 20febtvari 1917.

Stad Brugge

Uittreksel uit het proces-verbaal der zitting van liet Schepenencollcge van 22 Februari 1917.

Het College, overwegende dat de kunstschilderijen van stadmusea tot in Maart 1915 in zekerheid bewaard 

werden om te vrijwaren tegen het gevaar van ontploffmgstuigen;

Gezien de beraadslaging van 24 Maart 1915 waarbij de Gemeenteraad, op bevel der duitschc Overheid beslist 

heeft de kunstschilderijen in het Museum wederom te plaatsen;

Gezien onzen brief van 6 Juli 1915 waarbij wij aan de Kommandantur hebben laten weten dat wij voornemens 

waren nogmaals de kunstschilderijen in veiligheid te brengen;

Gezien den brief van 14Juli 1915 waarbij de Kommandantur laat weten dat de kunstschatten der stad Brugge, 

ten gevolge van het gevaar der vliegtuigen, weder in verzekerde bewaring mochten gebracht worden; 

Gezien den brief van den Kommandantur van 18 Juli 1915, luidende als volgt:

Kommandantur Brügge, den 18 Juli 1915.

J. n° 3408

U. der Stadtverwaltung B R U G G E :

Ich ersuche, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Bilder des städtischen Museums sowie die Kunstschätze des 

Museums im S.Jan-Hospital, Mittwoch den 21. d.Mts. besichtigt worden können.

(ondertekend) Frhr. von Buttlar.

Gezien onzen brief van 15 Februari 1917 waarbij wij aan de KK Kommandantur hebben laten weten dat wij het 

inzicht hadden de kunstschilderijen wederom in veiligheid te brengen.

Gezien de brief der K. Kommandantur van 16 Februari 1917, n° 985, luidende als volgt:

Kommandantur Briiggc, den 16. Februar 1917.

B. N° 985.

U. An die Stadtverwaltung 

Auf d as Schreiben vom 15.2.17, n° 1085 erwidert die Kommandantur, dass die Genehmigung, die Bilder aus 

dem S.Jan's Hospital und dem Gemeindemuseum in der Katharinastrasse wieder in die Keller zu bringen, 

hiermit erteilt wird.
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Overwegende dat de volgende voorzorgsmaatregelen genomen geweest zijn 0111 de schilderijen te vrijwaren 

tegen het vallen van ontploffïngstuigen: het gewclt'van het Museum is overdekt met zakken opgevuld met 

zand; voor ieder der bijzonderste kunstschilderijen hangt eene matras, ieder venster is afgesloten bij middel 

van eene opgevulde vensterluik;

Overwegende dat het verdragen en verbergen der schilderijen in dit tijdstip van het jaar groot gevaar zou 

kunnen opleveren;

Rekening houdende van het advies uitgedrukt door den Gemeenteraad in zitting van 20 Februari 1917; 

Beslist het Museum te sluiten en de schilderijen aldaar voorloopig te laten, in geval van meerder gevaar zullen 

zij onmiddellijk op enkel bevel van den heer Schepen van Schoone Kunsten, in hunne vorige schuilplaats in 

veiligheid geplaatst worden.

(stempel Stad Brugge)

(Brugge, Dienst Stedelijke Musea, Oud Archief Musea, dossier 28, nr.84 (gelijkvormig uittreksel); uitgegeven door 

Janssens de Bisthoven 10 88-89).

Voor gelijkvormig uittreksel:

De Secretaris,

(ondertekend) A. Debandt

Burgemeester en Schepenen 

(ondertekend) baron E. van Caloen
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A. R A N G SC H IK K IN G  IN H £T  CO RPU S

Nr. I : ANONIEM  (1), TAFERELEN U IT  DE LEGENDE VAN ST.-JORIS (twee luiken); ST.-COR- 

NELIUS, O.-L.-VROUW EN HET  KIND  (buitenzijde links); ST.-JORIS EN ST.-WILL1BROR- 

DUS (buitenzijde rechts)

13. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE 

Brugs (?) meester, begin XV Ie eeuw

I wee deuren van een triptiek met de legende van de Heilige Joris 

Inventarisnr.: 0.241.1

Nr. 27 van de Catalogus van het Groeningemuseum (Pamvels 17 57-58).

C. MATERIELE GEGEVENS 

(III. 1978)

Vorm: Twee rechthoekige panelen.

Afmetingen: Met de lijst:

Linkerluik 151,2x114,5x4,2 

Rechterluik 152,2x 114,3x4,3 

Binnen dc lijst:

Voorzijde:

Linkerluik 133,3x98,3x0,3 

Rechterluik 133,2 x 98,8 X 0,3

Beschermende laag: Lichte retoucheervernis Talens, gaaf.

Verflaag: Gerestaureerd in 1974-76. De voorzijden zijn in goede staat. De restauraties zijn veelal beperkt tot 

kleine zones. Grotere lacunes moesten aangevuld worden aan de linkerzijde van de mantel van St.-Joris en van 

de man achter hem (3e tafereel), in het groen van de heuvel achter het rad (4e tafereel), in het benedendeel van 

het meekrap kleurige rood van de mantel van de heilige in de eerste scène, aan de vlammen (5e tafereel), de 

tegelvloer (8etafereel), dc derde voeg van het linker- en de drie voegen van het rechterluik.

Keerzijde:

133,5X98,2

133,2X98,2



20 Nr. 1: ANONIEM (1), TAFERELEN UIT DE LEGENDE VAN ST.-JORIS

Lichtjes openstaande craquelures met een weinig slijtage in de carnaties en in de witte partijen ondermeer in het 

wit van de hemel van de scène van de Onthoofding. De zwarte tekening op het goud van het architectonische 

decor is afgesleten met als gevolg dat deze goudzones een accent kregen dat oorspronkelijk niet zo sterk 

bedoeld was. De algemene picturale expressie wordt eveneens gewijzigd door het opaak worden van 

donkerblauwe en zwarte zones, door de aanwezigheid van bruinachtige restanten op de groene klcurpartijcn 

en een zeker verbruinen ervan.

In de grauwschilderingen aan de keerzijden komen talrijke en grote lacunes voor die na de restauratie 

oningevuld bleven. Vooral de St.-Joris is sterk gehavend.

Noch de infraroodopnamen noch de röntgenfoto’s reveleren compositiewijzigingen, hetzij in de onderlig

gende tekening hetzij in het stadium van het schilderen.

Plamuurlaag: Wit, dun op de voorzijde, dikker op de rugzijde.

Drager: Eik, vier vertikale elementen in goede staat.

Lijst: Origineel, eik, goede staat. Samengevoegd door verstek- en pen vergaringen. Aan de voorzijde in het 

bruin herschilderd, gerestaureerd op de rand met ingelegde eiken plankjes in de inkepingen waar vroeger 

scharnieren en een slot waren aangebracht (cf. schema). Op het linkerluik vertoont de lijst nog sporen van een 

vergeeld bloemmotief dat met een sjabloon aangebracht was op een zwarte verflaag met witte plamuur. 

Uiterst rechts op de rechterstijl van het linkerluik duidt een onbeschilderde strook de plaats van een verdwenen 

strip aan. Ook de boorgaatjes voor deuvels wijzen op de vroegere aanwezigheid van een strip.

21.2 17.4

8.9 13

K eerz ij de link er lu ik K eer zij de recht erlui k
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D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1. Onderwerp

Acht taferelen verdeeld over twee luiken verhalen de legende van St.-Joris van Kappadocic, patroon o.m. van 

de ruiters en van de boogschutters. Op ieder paneel zijn vier taferelen twee aan twee boven elkaar geplaatst, 

omlijst door gekoppelde arcaden met arabeskenversiering. In de uitbeelding van de legende blijkt de schilder 

nogal getrouw de gegevens van de Legenda aurea te hebben gevolgd (23 april, Jacques de Voragine, La Légende 

doree, I raduction deJ.-B. M. Roze. Chronologie et introduction par Ie Révérend Père Hervé Savon, (Parijs, 1967), I, 

blz. 296-301).

St.-Joris stamde af van een adellijke familie uit Kappadocië. Hij diende als tribuun in het Romeinse leger. In 

een roemruchtig gevecht met de draak die in de Libische provincie de stad Silene teisterde, redde hij de dochter 

van de koning. Dit hoofdthema ontbreekt in de Brugse taferelen. Aanvaard mag worden dat het uitgebeeld 

stond, in schilder- of snijwerk, als middenstuk van het oorspronkelijke drieluik (Hul in de Loos 81, nrs. 

307-307 bis; Pauwels 17 58, nr. 27).

Tengevolge van deze overwinning op de draak, lieten de koning, zijn gemalin en de prinses zich samen met de 

gehele stadsbevolking door St.-Joris dopen ( le tafereel). Wegens zijn geloofsijver werd deze door de procon

sul Dacianus aangehouden en gemarteld. Aan een schraag gehangen werd hij met ijzeren haken verscheurd en 

met toortsen verbrand (2etafereel). Een nachtelijk visioen wakkerde zijn moed nog aan. Op bevel van 

Dacianus, gaf een tovenaar hem vergiftigde wijn te drinken, wat hem niet deerde, zodat de magiër zich 

bekeerde (3etafereel). D aarna kwam de marteling met het wiel, dat echter door het hemelse vuur werd 

vernield (4etafereel). Met kokend lood kon men St.-Joris evenmin ter dood brengen (5etafereel). De drie 

volgende episoden van het verhaal uit de Legenda aurea ontbreken in de Brugse panelen: de wonderbare 

vernieling van de tempel en van de afgodsbeelden, de bekering van Dacianus’ echtgenote en haar marteldood. 

Vervolgens sleepte men St.-Joris achter een paard over de straatstenen. De stenen schijven op de as van de 

straat die naar een stadspoort leidt zijn misschien herbruikte molenstenen (6e tafereel). Marguillier (1252) 

vestigt er de aandacht op dat de benen van de heilige door de vorige marteling nu rood zijn geworden. In feite is 

dit geenszins te zien. Tenslotte werd de martelaar onthoofd. De proconsul en zijn ministers werden door het 

hemelse vuur verteerd (7e tafereel). De Legenda vermeldt de teraardbcstelling van de heilige niet (8e tafereel). 

Overeenkomstig de gebruikelijke iconografie draagt St.-Joris een wapenrusting. Hij is jong, heeft lang 

gekruld haar, doch geen baard (L. Réau, Iconographiede VArt chrétien, III. Iconographiedes Saints, 2, Parijs, 1958, 

blz. 574). De man die helemaal links in het tweede tafereel een rijke brokaten mantel en een donker 

hoofddeksel draagt, zou de proconsul Dacianus voorstellen. Deze verschijnt nog in het 3c, 4e, 5e, 6e en 7e 

tafereel, evenwel met lichte wijzigingen in zijn klederdracht.

Buitenzijden: Op elk paneel zijn twee heiligen in grisaille uitgebeeld. Ze staan in nissen, gevormd door 

gekoppelde arcaden. Op het linkerluik ziet men St.-Cornelius en O.-L.-Vrouw, op het rechterluik St.-Joris en 

St.-lVillibrordus. De heilige Cornelius draagt de driedubbele kruisstaf, de handschoenen en de tiara als tekenen 

van zijn pauselijke waardigheid. De hoorn, die hij in de linkerhand draagt, is zijn hoofdattribuut, een 

woordspeling op zijn naam, in het Frans in verband gebracht metcome (L . Réau, op. cit., III, 1, 1958, blz. 346). 

De gekroonde O.-L.-Vrouw draagt het kind dat een appel in de handen houdt. St.-Joris draagt een mantel 

boven zijn wapenrusting en houdt een zwaard en een lans. De draak ligt aan zijn voeten. St.-Willibrordus,
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bisschop van Utrecht, in bisschoppelijk ornaat, steekt zijn kruisstaf in een wijnvat, zijn gewoon attribuut. De 

ton herinnert aan een wonder dat te Echternach plaats vond en waarbij uit één kruik wijn veertig armen 

ruimschoots hun deel kregen' (J.J.M. Timmers, Symboliek eti Iconographie der Christelijke Kunst, Roermond/ 

Maaseik, 1947, blz. 1004-1005, nr. 2210). Een andere legende vertelt dat St.-Willibrordus met zijn bisschops

staf een waterbron deed opwellen; een andere nog dat hij een vaatje met wijn had gevuld door er zijn staf langs 

het spongat in te steken (L. Réau, op. o7.,III, 3, 1959, blz. 1346).

2. Kleur

Goud werd in beide luiken overvloedig aangewend voor het uitbeelden van de boogzwikkcn, de basissen en 

kapitelen van de zuiltjes, de doopvont, de wapenrusting van St.-Joris, de geelkoperen os, de aureolen. Over 

het geheel is de kleur levendig, doch niet bijzonder harmonisch. De mantel van de heilige is rood. De klederen 

van de andere personages vertonen rode, roze, donker- en okergroene tonen.

De buitenluiken zijn in zuivere grisaille geschilderd.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

In het tweede tafereel draagt een beul, op de zoom van zijn kleed, volgende letters, als versiering: VANOM- 

ETAN[I?|. Is hierin een zinspeling op Mohammed te vinden, met de bedoeling dat deze beul een Moham

medaan is, een ongelovige?

In het eerste tafereel zijn, op de muurwand van de doopkapel, drie blazoenen geschilderd: twee vertonen de 

wapens van St.-Joris d.i. in zilver, een kruis van rood, wapenschild van de gilde die het schilderij bezat (zie

E. Ia, Feitelijke gegevens, hieronder). Het middelste schild, geschuind van zilver en rood, is niet geïdentificeerd.

E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens

Over het ontstaan van de panelen zijn geen gegevens bekend. Vóór hun bewaargeving aan de Academie (1863) 

en schenking aan de stad Brugge (1869) — waarover verder gehandeld wordt (zie E.2 a, Collecties en 

tentoonstellingen, blz. 23) —  maakten zij deel uit van het bezit van de Gilde van St.-Joris en St.-Denijs 

(Kruisboogschutters). In 1493 werd een nieuwe kapel van de gilde ingewijd (/. Van Praet, Jaer-Boek der 

Keyzerlyke ende Koninglyke hoofd-gilde van den Edelen Ridder Sint-Joris in den oudenhove binnen de stad Brugge, 

Brugge, bij J. Van Praet, 1786, blz. 63-64). Men zou dus geneigd kunnen zijn de bestelling van de panelen, als 

luiken van een altaarstuk, in verband te brengen met deze wijding.
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Dc aanwezigheid van grisailles op de rugzijden alsmede de sporen van scharnieren cn slotwerk bewijzen dat de 

panelen dc twee deuren uitmaakten van een altaarstuk (zie C. Materiële gegevens, blz. 20). Zoals reeds gezegd, 

kan het zoekgeraakte middenpaneel het hoofdtafereel van het thema hebben voorgesteld, nl. de strijd van 

St.-Joris tegen dc draak, zoals een schilder van de omgeving van Lanceloot Blondeel het later voor dezelfde 

gilde heeft uitgewerkt (zie F. Vergelijkingselementen, blz. 25). Op te merken valt ook dat de panelen met dit 

laatste schilderij een drieluik vormden, toen ze in 1863 de Gilde verlieten (zie E.2 a, Collecties en tentoonstellin

gen, hieronder).

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering

Weale (1859 en 1862) beschreef de twee panelen alsdan bewaard in de vergaderzaal van de St.-Jorisgilde (1 160;

2 158). Hij beschouwde deze schilderijen als voortkomende van een drieluik van de Brugse school, rond 1490 

(3 142). Hulin de Loo (881, nrs. 307-307bls) en andere auteurs, zoals Duclos (l0486-487) nemen deze gegevens 

voor wat de toeschrijving en de datering betreft zonder meer over. Friedlcinder dateerde de twee vleugels kort 

vóór 1500 en schreef ze toe aan een zelfstandige doch niet zeer belangrijke Brugse meester (986).

In 1931 rangschikten Hosten en Strubbe de panelen bij de Werken van Onbekende Meesters, als van een 

Nederlandse meester, XVe-XVIe eeuw (14200, nr. 214).

Pauwels schrcef in 1960 dat de twee schilderijen vermoedelijk dateren van het begin van de XVIe eeuw en 

wellicht van de hand zijn van een Brugs meester (1758, nr. 27).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen

1863 Op 17 november 1863 maakte de Gilde van St.-Joris de twee panelen, samen met drie andere schilderijen, in 

bewaargeving over aan het Museum van de Academie. De twee luiken vormden op dat ogenblik een triptiek

met als middenpaneel de Legende van de Heilige Joris, toegeschreven aan dc school van Lanceloot Blondeel

(Groeningemuseum Brugge, Inv. 0.215.1, Cataloog Pauwels17 nr. 46; I. Archivalische en litteraire bronnen, 1,

blz. 27).

1864 In de tweede uitgave van Bruges et ses environs 3 noteert Weale in de Addenda et Corrigenda blz. XX II, dat de twee 

luiken met de voorstelling van de St.-Jorislegende samen met het schilderij van Lanceloot Blondeel en de twee 

portretten door Jacob Van Oost, die hij blz. 142-143 vermeldde, zojuist naar het Museum van de Academie

werden overgebracht.

1869 De algemene vergadering van de St.-Jorisgilde besliste op 1 1 februari 1869 het bezit van de vereniging samen

met de reeds afgeleverde schilderijen, in schenking aan de stad Brugge af te staan (I. Archivalische en litteraire

bronnen, 3, blz. 28). De Brugse gemeenteraad aanvaardde deze schenking bij beslissing van 13 maart 1869

(Séance du 13 mars 1869, in Bulletin communal de la Ville de Bruges (Brugge), XV, Années 1869-1870, blz. 70,

punt 6, 2°).

1902 De twee panelen werden door de stad Brugge uitgeleend voor de tentoonstelling Exposition des Primitifs 

flamands et d’Art ancien, Brugge, 1902. Naar Weale alsdan in de catalogus noteerde waren de twee luiken

herkomstig ,,uit de kapel” van de Broederschap der Kruisboogschutters van St.-Joris cn St.-Denijs (7 118-119,

nr. 307).



24 Nr. 1: AN ON IEM  (I), TAFERELEN UIT DE LEGENDE VAN ST.-JORIS

1914-
1945

1863- 
1864

1876

1902

1907-
1908

Deze auteur bedoelde hiermede vanzelfsprekend de vroegere of oorspronkelijke bewaarplaats, want hij 

beschreef ze vanaf 1859 en preciseerde toen dat de panelen zich in de vergaderzaal van de St.-Jorisbroederschap 

bevonden. Dit lokaal maakte, deel uit van het gildehuis, geheten het Oud Hof van de Kruisboogschutters van 

St.-Joris en St.-Denijs, gelegen St.-Jorisstraat en gesloopt in 1879 om te worden vervangen door de Rijksnor

maalschool (gebouwd in 1880-1883). In 1493 werd aldaar cen kapel gebouwd die van toen af door de 

gildebroeders werd gebruikt, wijl zij voordien hun diensten in de St.-Pieterskapel (Philipstockstraat) hadden 

gehouden (cf. Rond den Heerd, 2cjaar, Brugge, 1866, blz. 163-164; Dnclos 10 522; de Behaalt de Dortion13 

223-226; Vanhoutrijve 19 64-69).

De twee panelen beleefden tijdens de twee wereldoorlogen nagenoeg dezelfde gebeurtenissen als beschreven 

in de historische bijdrage op blz. 4-5: Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven".

b. Materiële geschiedenis

De twee luiken (samen met het middenpaneel en als geheel aan L. Blondecl tocgcschreven) werden gereinigd 

in opdracht van het bestuur van de Academie (I. Archivalische en litteraire bronnen, 2, blz. 27). Voor deze 

restauratie, samen met deze van twee portretten van Van Oost, keurde de gemeenteraad op 2 januari 1864, een 

toelage van 300 frank goed (4304, punt 3°).

S. Deheuvel, restaurateur te Brussel, heeft in 1876, vóór 15 september (zoals nog blijkt uit een brief van de 

directie van de Academie aan het stadsbestuur, Brugge, Stadsarchief, Academie, 1859-1890, B 131-302, brief 

van 15 september 1876) de twee panelen gerestaureerd, meer bepaald bladdcringcn op de voor- en keerzijden 

gefixeerd en voegen dichtgemaakt (I. Archivalische en litteraire bronnen, 4, blz. 28).

Paul Bucso, restaurateur te Brussel, maakt een bestek op, gedateerd 21 november 1902, voor de restauratie van

o.m. de twee panelen en verstrekt enkele gegevens over hun toestand (I. 5, blz. 29).

Paul Buéso verklaart op 31 augustus 1908 de twee panelen in 1907 volledig te hebben hersteld, tegen de 

vastgestelde prijs en nog een bijkomende herstelling te hebben moeten verrichten, wegens onhandige en 

ongelegen reinigingen door een andere persoon uitgevoerd (I. 6, blz. 29-30).

F. VERGELIJK INGSELEM ENTEN

(1) De acht taferelen vindt men terug op de binnenzijden van het drieluik van de Keulse Meester van de 

St.-Jorislegende (Meister der Georgslegende), rond 1460 gedateerd, Wallraf-RichartzMuseum, Keulen, nrs. 1 14- 

118 (Catalogus: Verzeichnis der Gemalde des Stddtischen Museums IVallraJ-Richartz zu Cöltt, Keulen, 1902, 

blz. 28-29, nr. 125; Wallraf-Richartz-Museum der Stadt Köln. Verzeichnis der Gemalde, Keulen, 1965, blz. 108, 

nrs. I 14-1 16. Reproductie bij O. hl. Förster, Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, I (Malerei der Welt), Keulen, 

1961, Pl. 42).

(2) Het tweede en het derde tafereel van de marteling van St.-Joris komen voor op een Vlaams —  misschien 

Brugs —  schilderij bewaard in de Landesgalerie te Hannover. Dit paneel, vermoedelijk het middenstuk van 

een drieluik, in de catalogus ca. 1480 gedateerd, stelt, op het tweede plan, in het landschap, o.m. het gevecht 

van St.-Joris met de draak voor (Katalog der Gemalde alter Meister in der Niedersdchsischen Landesgalerie Hannover, 

bearbeitet von Gert von derOsten, Hannover, 1954, blz. 159-160, nr. 401; eik, 83x73 cm; foto Landesgalerie).
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(3) Men mag veronderstellen dat de schilder uit de school van Lanceloot Blondeel zich heeft geïnspireerd op 

het altaarstuk van St.-Joris, in zijn oorspronkelijke vorm, om het paneel met De Legende van St.-Joris te 

schilderen (Pauwels 17 76-77, nr. 46, ill.). Dc behandeling van het thema in vijf taferelen, door zuilen en bogen 

mgclijst, is wel in Blondecls trant, doch vertoont niettemin veel gelijkenis met de luiken van onze anonieme 

meester. In het midden, komt het gevecht met de draak voor. Hit altaarstuk is eveneens herkomstig van de 

gilde van de Kruisboogschutters van St.-Joris en St.-Denijs (zie 1. Archivalische en litteraire bronnen, 1, blz. 27 en 

3, blz. 28).

(4) Het vergulde loofwerk met zwarte arceringen vindt men terug op het middenpaneel van de Bewening van 

Ohristus (Brugge, O.-L.-Vrouwekerk) toegeschreven aan de Meester van dc Godelievelegcnde, gedateerd 

tussen 1490 en 1502 (/:. Haverkamp Begemann, De Meester van de Godelieve legende, een Brugs schilder uit het einde 

van de X Vde eeuw, in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Miscellanea Erwin Panojsky (Brussel), 1955, 

afl. 1-3, blz. 187-192).

Nog andere overeenkomsten tussen de twee werken kunnen aangewezen worden: de met goud gevulde en 

met zwart omlijnde nimbussen, de hoge horizonlijn, de strakke en hoekige hand- en armbewegingen, het 

gebrek aan volumeweergavc.

(5) Pauwels ( 1758) merkte op dat de houding van de handen van de proconsul in het 5e tafereel (comput 

digitalis) door de schilder lijkt ontleend te zijn aan hetzelfde gebaar van Kambuscs in het paneel van de 

Aanhouding van G. Davids Oordeel van Kambuscs, Brugge, Groeningemuscum (zie dit deel van het Corpus, 

blz. 105, Pl. XC).

G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

Wij zijn de mening toegedaan dat de twee panelen dagtekenen van kort na 1500 hoewel de costumes enkele 

decennia ouder zijn. De resolutieboeken van de St.-Jorisgilde van dejaren 1504 tot 1549 zijn verloren gegaan 

(/• Van Praet, op. cit., blz. 92), zodat het mogelijk is dat de bestelling van een drieluik ca. 1504-1505 geen 

geschreven spoor naliet.

De affiniteiten van de panelen met het drieluik van de Bewening uit de O.-L.-Vrouwekerk te Brugge, 

toegeschreven aan de Meester van de Godclievelegende zijn niet te loochenen. Doch dit laatste is opmerkelijk 

van hogere kwaliteit. Niet van dezelfde hand, kunnen de St.-Jorispanelen evenwel in dezelfde Brugse 

omgeving en zelfs in hetzelfde atelier worden geplaatst, want de schilderkunstige opvattingen van de twee 

meesters, de Godclievcmecstcr en de schilder van de St.-Jorispanelen, zijn zowel in techniek als compositie ten 

zeerste verwant.
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I. ARCHIVALISCHE EN LITTERAIRE BRONNEN

1

Bmgge, 17 november 1863. —  Brief van burgemeester en schepenen van Brugge aan het bestunr van de Academie 

betreffende het in bewaring geven en het eventueel reinigen van drie schilderijen.

17 novembre 1863.

A la direction de l’Académie,

Messieurs,

A la suite d’un accord intervenu entre le serment de la Société de St Georges, en notre ville, et notre collège, il a 

été décidé que trois tableaux appartenant à cette ancienne confrérie, seraient dans un but de conservation placés 

«à simple titre de dépôt au Musée de la ville.

Le premier de ccs tableaux attribué à Lancelot Blondeel, est un triptyque qui représente quelques scènes de la 

vie et du martyre de St Georges, l’extérieur des volets est peint en grisaille. Les deux autres sont deux portraits 

dûs au pinceau de Van Oost.

Nous aurons l’honneur de vous les faire parvenir sous peu. Nous nous sommes engagés à supporter les frais de 

nettoyage de ccs tableaux et s’il y a lieu, ceux de la restauration. Nous vous prions en conséquence de faire faire 

un rapport sur l’état matériel de ces œuvres d’art, et de nous l’adresser avec une évaluation de la dépense, afin 

que nous puissions solliciter les fonds nécessaires pour la payer.

Nous nous sommes engagés en outre à faciliter l’accès du musée aux membres de la confrérie. Vous voudrez 

donc bien nous faire parvenir 17 cartes d’entrée permanente; nous les adresserons à ccs membres.

Agréez, Mrs....

Les Bourgemestre et Echevins (paraaj)

Par ordonnance. Le Secrétaire {paraaj)

{Brugge, StadsarchieJ, Beaux-Arts, Académie, 1850-1863. Deze brief is vermeld door Pauwels 17 58, en gedeeltelijk 

gepubliceerd door Sosson 18 3 3 , voetnoot3 ).

2

Bmgge, 18 december 1863. —  Brief van de voorzitter eti de secretaris van de Academie betreffende de onkosten van 

restauratie van de drie schilderijen en hoe dit zal gebeuren. De onkosten zullen ongeveer 300fr. bedragen. Het drieluik 

totgtschreven aan Lanceloot Blondeel zou slechts gereinigd worden.

[...] nous nous proposons seulement de nettoyer le triptyque attribué à Lancelot Blondeel, une restauration 

complète de ce chef-d’œuvre offrant de sérieuses difficultés par suite d’un grand nombre de retouches qui y ont 

L'té faites antérieurement; quant aux deux portraits de Van Oost, l’état déplorable dans lequel ils sc trouvent 

exige une restauration complète.

(Bmgge, Stadsarchief, Beaux-Arts, Académie, 1850-1863. Deze brief is vermeld door Pauwels 17 58 en gedeeltelijk 

gepubliceerd door Sosson18 33, voetnoot 3 ).
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3

Brugge, 16/ebruari 1869. —  De hoofdman van de St.-Jorisgilde meldt aan de leden van het schepencollege van Brugge dat 

het bezit van de vereniging aan de stad wordt geschonken.

Bruges, le 16 février 1869.

A Messieurs les membres du collège échevinal de la ville de Bruges.

Messieurs,

J ’ai l’honneur de vous informer que Messieurs les membres de la société de Saint Georges, réunis en assemblée 

générale le 1 1 de ce mois, ont décidé d’offrir à la ville de Bruges,

1° Le tableau de Lancelot Blondeel et les deux portraits de Van Oost, déjà déposés au Musée de l’Académie le 

13 novembre dix-huit cent soixante-trois.

2° Deux tableaux représentant des fetes données à Charles 11 Roi d’Angleterre.

3° Un cordon de sonnette en argent...

[volgt een lijst van voorwerpen]

J ’ai l’honneur de vous faire remettre avec la présente, tous les objets ci-dessus détaillés, à l’exception des trois 

tableaux déjà déposés au Musée de l’Académie, en vous priant de vouloir bien m ’en accuser réception. 

[ook het archief zal na inventarisatie worden overgemaakt\

Recevez, Messieurs__

Le Chef-homme (ondertekend) Boyaval

(Brugge, Stadsarchief, Beaux-Arts, Académie, 1850-/863).

4

Brussel, 23 april 1876. —  Bestek opgemaakt door S. Deheuvel voor de herstelling van een reeks schilderijen van het 

Museum.

Rapport des travaux à exécuter aux tableaux exposés au Musée de l’Académie des Beaux-Arts [volgt een lijst van 

35 schilderijen, genummerd naar de catalogus van 1872 (55), hetgeen Pauwcls vaststelde (bundel Restauraties, 

Museumarchief, Dienst van de stedelijke Musea) en waaronder de nummers 10 en 11 de panelen zijn met de taf erelen van 

de Legende van St.-Joris. Deze Catalogue des Tableaux... (55), die overigens geen wetenschappelijk belang heeft, 

vermeldt als volgt de twee luiken : 10. Maître inconnu, Martyre de St. Jean Baptiste, Appartenant à la société de 

St. Georges; 11. Pendant du tableau précédent]

No 10 et 11. Refixer les couleurs soulevées des deux côtés et recoller les joints, pour les deux [bijgeschreven in het 

rood: | (fait) Fr. 180

Mille sept cent quarante-cinq francs

Bruxelles le 23 avril 1876 (ondertekend) S. Deheuvel

(Brugge, Stadsarchief, Beaux-Arts, Académie, 1859-1890, B 131-302. Gedeeltelijk gepubliceerd door Sosson 18 113, 

doc. 47, die evenwel de hier bedoelde luiken niet identificeert en hun restauratie in 1876 dus niet vermeldt).
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Bmgge, 21 november 1902. -  Beslek door P. Buéso voor de restaura,ie van schilderijen.
Devis pour la restauration de quelques tableaux anciens du Musée communal de Bruges.

. . .  [eeti lijst van 21 te restaurerai schilderijen, waaronder:]

XVI. ECOLE FLAMANDE. XVc Siècle.

Quatre épisodes du martyre de Saint Georges.

La couleur se soulève, il y a des taches, restaurations anciennes.

Deux joints verticaux sont visibles. 1 ableau très mat.

Fixer la couleur. Vérification des joints et des restaurations. ^qq

Vernir s’il y a lieu.

XVII. ECOLE FLAMANDE. XVe siècle.

Quatre épisodes du martyre de Saint Georges.

La couleur se soulève, il y a quatre joints verticaux qui se détachent.

Des grands fragments de couleur écaillés. . ..

Fixer la couleur, vérification des joints, mastiquer et pointiller les parties ecai ees, vernn s

Je dis: Dix mille cinq cents francs. (ondertekend) Paul Buéso

Le 21 novembre 1902

(Brugge, Stadsarchief, Musea, Restauration de tableaux par Buéso. Ver,ne,i door Pauwels - 58, gepubliceerd door 

Sosson 18 136, doc. 58).

Brussel, 31 augustus 1908. -  Rekening van Paul Buéso voor restaura,ie van schilderijen.

14, boulevard du Régent
Tableaux anciens. ion«

Bruxelles, le 31 août 19Uo.
Expertises. Restaurations.

Paul Buéso Fils.

Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruges doit.

\volgt een lijst van 10  schilderijen met opgave van de verrichte hiisttllingin, uaantuer

6. Ecole néerlandaise. XVe siècle.

Huit épisodes du Martyre de Saint-Georges . r . . .
Fixé la couleur soulevée, refait les joints, maintenu ceux-ci à l’aide de taquets, mastique u ^

pointillé. Prix convenus suivant le devis remis le 15 N 190-.

Travail supplémentaire exécuté aux tableaux qui précèdent. , ,

Après une restauration complète en 1907, sans aucune autorisation et en mon absence un membre 

Comité de la Société des Amis du Musée a procédé à des nettoyages aussi inopportuns que mahdro ^

Supplément pour remise en état.
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Travail exécuté suivant les instructions de l’Administration communale de Bruges en date du 29juin 1907. 

3e Div. Rep. F. n° 124, annexes 2816 et sous la surveillance de son délégué.

(Brugge, Stadsarchief, Musea, Restauration de tableaux par Buéso, F. 13. Vermeld door Pauwels 17 58, gepubliceerd 

door Sosson 18 153, doc. 69).

J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN

Nr. 1 : A n o n i e m  (1)

I. Taferelen uit de Legende van St.-Joris: linkerluik B 208 021 1971

rechterluik B 208 020 1971

IL

Linkerluik

le Tafereel: St.-Joris doopt de koning, de koningin en de prinses B 112 617 1948

III. 2e Tafereel: Marteling van St.-Joris met ijzeren haak en toorts B 55 605 1943

IV. 3e Tafereel: St.-Joris drinkt de giftige wijn B 55 610 1943

V. 4e Tafereel: Het wiel wordt door het hemelse vuur vernield B 55 613 1943

VI.

Rechterluik

5c Tafereel: Marteling van St.-Joris in het kokend lood B 55 557 1943

VII. 6e Tafereel: St.-Joris wordt over de straatstenen gesleept B 55 558 1943

VIII. 7e Tafereel: Onthoofding van St.-Joris B 55 559 1943

IX. 8e Tafereel: Begrafenis van St.-Joris B 55 560 1943

X. St.-Joris drinkt de giftige wijn, infrarood B L 5 341 1956

XI. St.-Joris drinkt de giftige wijn, buste, radiografie (1:1) D L 1 683 1950

XII. Buitenzijde van het linkerluik: St.-Cornelius en O.-L.-Vrouw met het 

Kind B 163 169 1956

Kill. Buitenzijde van het rechterluik: St.-Joris en St.-Willibrordus B 163 168 1956
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A. RANGSCHIKKING IN HET CORPUS 

Nr. 136: ANON IEM  (14), O.-L.-VROÖW MET K IN D  GEKROON D DOOR TWEE ENGELEN

B. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

Brussels (?) Meester, einde XVe eeuw
O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen 
Inventarisnr.: 0.1660.1

Nr. 1 van de catalogus Schatten voor Brugge (1S6).

C. MATERIELE GEGEVENS 

(III. 1978)

Vorm: Rechthoekig.

Afmetingen: Drager 102,6 X 76,4 X 1

Beschilderd oppervlak 100,5x74,5

Beschermende laag: Licht vergeelde vernis, hier en daar vuil, zeer blinkend in het benedendeel van het schilderij 

en op de hand van O.-L.-Vrouw.

Vujlaag: Over het algemeen zeer goede staat, niettegenstaande de slijtage van de groene kleurlagen van de 

voorgrond en van de bomen in het landschap.

Beperkte restauraties: linkervoeg, vanaf het benedendeel van de mantel van O.-L.-V rouw; storende restaura

tie van de leemten in het kleed van de engel links, links van het linkerbeen van het kind en onder zijn voeten; 

afschilfering in de vleugel van de engel rechts; vergeelde spikkels in de prikgaatjes van de verflaag, op de witte 

Partijen en in de carnaties.

De infraroodopname reveleert een zorgvuldig uitgewerkte voorbereidende tekening voor O.-L.-Vrouw, het 

kind en de engelen (cf. Pl. XIV). De contourlijnen en de evenwijdige arceringen van de nauwkeurig geschil- 

derde schaduwpartijen vertonen geen correcties en werden in het uiteindelijk stadium van het schilderij precies 

gevolgd.

Dat de compositie nergens gewijzigd werd blijkt ook uit de röntgenfotografie.
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Plamuurlaag : Wit, tamelijk dun zodat de houtvezels zichtbaar zijn doorheen de verflaag die tevens een dicht net 

van fijne craquelures vertoont.

Drager: Hik, zeer vlak, samengesteld uit drie vertikale elementen en vergaard met een rechte voeg met telkens 

twee pinnen per voeg. De drager werd tot op de helft afgedund en de keerzijde werd geparketteerd met acht 

vertikaal gekleefde latten en met negen horizontale glijlattcn.

De ongeschilderde rand links werd onderaan hersteld door het inleggen van een driehoekige strook cikehout 

van 24x 1,2x0,5 cm.

De keerzijde van het paneel is volkomen vlak en glad en bestreken met loodwit dat een klaar radiografisch 

beeld geeft van de vermolming in de linkerplank en van de vergaring van de pinnen die sedert de afdunning 

van het paneel zichtbaar zijn.

Merken op de rugzijde: In de buitenste vertikale latten van de parquetage werd met burijn ^  gegraveerd. Een 

met plakband aan de parquetage gehecht briefje herinnert eraan dat dit paneel in 1935 uitgeleend werd voor 

de tentoonstelling te Brussel: Exposition de Bruxelles 19351 Cinq siècles d’art/ Couronnement de la Vierge/ 

Maître des verdures en broderie/ Madame M. van Gelder/ 78, rue des Clématites/ Uccle/ Belgium” .

Lijst: Nieuwe lijst.

D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1. Ondemerp

De madonna, met het kind op haar schoot, is gezeten op een stenen bank die meteen brokaatbehang is bekleed. 

Twee zwevende engelen houden een kroon boven haar hoofd. De moeder drukt het kind tegen zich aan. Het 

kind Jezus, in een lang hemd gehuld, zit op haar rechterknie in vooraanzicht en grijpt naar het open 

getijdenboek in haar linkerhand.

De madonna draagt een brokaten kleed van gestileerde bladmotieven en een wijde open mantel die door twee 

borstspelden aan weerskanten van het rechte décolleté is vastgehecht. Men ziet hier nog op de schoud?rs het in 

plooien gelegde lijfgewaad en een boezemlapje. Een eenvoudige diadeem met parelen sierstuk op het 

voorhoofd, houdt het recht gescheiden haar bijeen, dat over de schouders in lange lokken neervalt.

In het brokaatbehang herhaalt zich een rozet met als middenmoticf een granaatappel waarrond gestileerde 

bladeren en bloemen.

De twee engelen dragen een albe met amict. De gouden kroon bestaat uit een ring versierd met edelstenen, 

waarop aan de voorzijde negen fleurons, die afwisselend met en zonder steel zijn gemonteerd. De kroon is 

derwijze gestileerd dat de vier fleurons zonder steel passen op de steel van de ontbrekende fleurons op de 

achterzijde van de ring en deze aldus optisch aanvullen (Pl. XXIVa).

De zitbank vormt de sokkel van een bakstenen gekanteelde muur met geprofileerde dekstenen uit natuursteen. 

De bank is met bloemen en planten begroeid. Links herkent men de akelei (Aquilegia vulgaris) en de oranje lelie
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(Liliuni avceuin), rechts de witte lelie (Liliiiin candidutn), het moederkruid (Chrysanthemum parthenium) en de 

bladeren van het viooltje (Viola odorata) (Pl. XXI).

Op dc voorgrond groeien in de linkerhoek de bladeren van een schcrmbloeinige (Unibclliferac), naar achteren 

toe de bladeren en de vrucht van de paardebloem (Taraxacum officinale) en de blauwe lis (Irisgermanica), naar 

rechts toe dc bladeren en bloemen van het viooltje en ernaast de bladeren van het moederkruid. Rechts, naast 

de mantel van O.-L.-Vrouw, bloeit nog een akelei (Pl. XVI).

Voor de botanische identificaties danken wij dhr. A. Lawalrée, hoofd van het departement Spermatophyten- 

Ptcridophyten van de Nationale Plantentuin van België.

Hen weelderig bebost park vormt de achtergrond (Pl. XX ).

I Iet tafereel is een typische voorstelling van de H. Maagd in een ,,besloten hot” , het poëtische thema dat 

oorspronkelijk afgeleid blijkt te zijn uit het Hooglied van Salomon (cf. K. Smits, De Iconografie van de 

Nederlandsche Primitieven, Amsterdam, 1933, blz. 151, 153, 154 en 162; E.M . Vetter, Maria im Rosenhag 

(Lukas-Biicherei znr christlichen Ikonographie, IX), Dusseldorf, 1956, blz. 31 v.v .;L . Reau, Iconographie de l ’Art 

chretien, II. 2, Iconographie de la Bible, Parijs, 1957, blz. 100-101). Ook dc voorgestelde bloemen hebben een 

mariale symbolische betekenis (L. Beliling, Die PJlanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei, Weimar, 1957). 

De typologische oorsprong van het motief van madonna en kind is volgens Firmenich-Richartz (166, nr. 149), 

Scheibler (2530) en von Bodenhausen (3233) bij een verloren compositie van Van der Weyden te zoeken. In zijn 

studie over de madonna- en kindtypologic bij Rogier van der Weyden, heeft De Vos in 1971 voor het eerst 

aangetoond dat onze madonna niet teruggaat op één verloren prototype van Rogier van der Weyden. Naar 

deze auteur, is het een typisch compilatiewerk waarin twee hoofdmotieven, t.w. de madonna en het kind, uit 

twee verschillende composities van deze meester zijn overgenomen, waarbij nog invloed nawerkt van een 

verloren Flémalle-prototype. De madonnafiguur werd ,,tot in de meeste details van de plooienval, overge

nomen uit het Rogicrtype” dat gekend is door de zilverstifttekening bewaard in het Boymans-van Beunin- 

genmuseum te Rotterdam (cf. F. Vergelijkingselementen, blz. 37). In deze madonnacompositie plaatste de 

compilator, overigens in een aldus minder natuurlijke houding, het kind van een ander verloren schilderij van 

Rogier, dat het best terug te vinden is in de Madonna uit de verzameling Leicester B. Faust, te Chesterfield 

(St. Louis) (cf. F. Vergelijkingselementen, blz. 37). De Flemalleskc invloed tenslotte vindt De Vos in de rech

terhand van de madonna, hand die het volledige buikoppervlak van het kind omringt en bedekt, alsmede in de 

begroeide muur waarop de madonna zit, met ervoor een met planten begroeid grasperk; deze elementen 

komen het vroegst voor in de Madonna met de bloem, een Flémalle-prototype waarvan de Madonna uit de 

collectie dejonghe, te Brussel, de beste weerspiegeling heeft bewaard (l()98-99 en 120, afbeeldingen5, 28, 

30 en 53).

De oorsprong van het motief van de twee zwevende engelen die Maria kronen kon niet achterhaald worden. 

Flet motief bleef blijkbaar alleen op late en tweederangswerken bewaard. Wel draagt bi j Van Eyck (Madonna 

met kanselier Rolin, Parijs, Louvre, inv. nr. 1986; ill. M .J. Friedlander, Early Netherlandish Painting, I. The Van 

Eycks - Petrus C Christus, Leiden/Brussel, 1967, Pl. 51) en Van der Weyden (Madonna in een nis, de zogen. Duran 

Madonna, Madrid, Prado, inv. nr. 2722; ill. Ibidem, II. Rogier Van der Weyden and the Master of Fléinalle, 

Lei den/Brussel, 1967, Pl. 137) één enkele engel de kroon boven het hoofd van O.-L.-Vrouw. Anderzijds zijn 

composities bekend waar zwevende engelen ter verheerlijking van O.-L.-Vrouw een troonbehang dragen 

(b.v. Van Eyck, Madonna bij de Fontein, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 411; 

ill. Ibidem, I. The Van Eycks-Petrus Christus, Leiden/Brussel, 1967, P1.27). Flet lijkt waarschijnlijk dat de
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schilder die zich voor de madonna en het kind als compilator openbaart ook voor de kronende engelen gebruik 

maakte van een typologisch motief dat nu misschien verloren is.

2. Kleur

De maagd draagt een meekraprode mantel, omzoomd met een goudbiesje. Het kleed bestaat uit roodachtig 

brokaat met gouden motieven en enkele groene planten. Het lijfgewaad in het décolleté is wit, het boczem- 

doekje donkerblauw. Het gebedenboek heeft een gouden snee, met blauwe bandkant, de tekst in zwarte 

letters, rode initialen en aanvangswoorden. Het brokaten behangsel is bruingroen met blauwgroene plant- 

motieven, zwart gezoomd met rode, lichtgrijs gevlekte middenbies en twee rode filets. De engelen dragen een 

mcckraprode albe, roze en geel gehoogd. De engel links heeft leikleurige vleugels. De vlerken van de andere 

engel zijn meckraprood aan de buitenkant en roze aan de binnenkant. O.-L.-Vrouw heeft een bleke carnatie, 

ietwat rozig naar de onderkant van het gelaat, zo ook het kind maar met grijze tonen in de schaduwzijde van de 

wang. De engelen hebben een lichtgrijze carnatie. Het muurtje is bruingrijs.

De achtergrond gaat van helder- naar bruingroen over en wordt blauwachtig groen naar de diepte toe. Rechts 

is de heuvelrug bruin beschaduwd. De hemel gaat van donkerblauw over in bijna wit naar de horizon toe. De 

groenachtige schijn van het blauw evenals de geelachtige vlekken op de plaats waar het blauw lichter wordt, 

zijn te wijten aan de vergeelde vernislaag.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

Op de eerste bladzijde van het gebedenboek zijn de woorden ,,Domine labia” leesbaar, de aanhef van de 

ochtendgebeden van de dienst voor de H. Maagd (mededeling van dhr. A. Vanrie, 23 februari 1973). Verder is 

de tekst wel sierlijk in gotische letters gekalligrafeerd, doch niét leesbaar noch overeenstemmend met 

vernoemd officie (Pl. XX IV  b).

E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens

Er is ons niets bekend over de vroegere geschiedenis van het schilderij.

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering

De eerste gekende vermelding van het schilderij dagtekent van 1904 toen het in het bezit was van baron von 

Brenken, Wewer, en te Dusseldorf werd tentoongesteld. In de catalogus schreefFirmenich-Richartz het werk 

toe aan een ,,Vlaams meester rond 1500, compositie naar Van der Weyden” (1 66, nr. 149). Scheibler, in zijn
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bijdrage over deze tentoonstelling, zag in het schilderij een „aannemelijke en late kopie naar een verloren 

origineel van Van der Weyden” (2 530). Von Bodenhausen beaamt de zienswijze die de catalogus van Dusseldorf 

weergeeft, t.w. dat de compositie teruggaat op een werk van Rogier (3 233). Dumont-Wildens schrijft het werk 

toe aan Dirk Bouts en identificeert het als een Kroning van O.-L.-Vrouw (4 21). In zijn Altniederlandische Malerei 

(1926) klasseert Friedlander het werk als repliek, maar verschillend van stijl, van de Madonna die hij als 

basiswerk neemt van de produktie van de anonieme Meester met het geborduurde Loofwerk (5 144-145, 

nr.84b; 982, nr. 84b). Wat dit basiswerk betreft, O.-L.-Vrouw met het Kitid in een tuin, tentoongesteld te 

Brugge in 1969 en er uitgeleend door Ernst Pröhl, Amsterdam, is hier te verwijzen naar de grondige notitie 

van M. Baes-Dondeyne, in de catalogus Anonieme Vlaamse Primitieven, Brugge 1969, nr. 82, blz. 151-152, met 

reproduktie in kleur, en 283-285. Als werk van deze anonieme meester en als Kroning van O.-L.-Vrouw wordt 

het schilderij in 1935 te Brussel tentoongesteld (b28, nr.62). Onder de titel O.-L.-Vrouw met engelen en als 

geschilderd rond 1490-1500 door de Meester met het geborduurde Loofwerk, wordt het werk in 1939 te 

Worcester en te Philadelphia geëxposeerd (7 36, nr. 48). In 1960 prijkt het bij de werken van de Meester met het 

geborduurde Loofwerk als de Madonna met het Kind in de tentoonstelling ,,Bloem en Tuin in de Vlaamse 

Kunst” , naast en als repliek van de Madonna met Kind in een tuin, van de verzameling Pröhl (8 143, nr. 173). In

1971 wordt het schilderij te Londen als Tronende Madonna van de Meester met het geborduurde Loofwerk, 

Vlaamse school, XVIe eeuw, in openbare veiling bij Christie’s te koop aangeboden en verkocht (cf. 11 13; 

G. W. 13 164-165; in Connaissance des Arts vermeld als ,,Vierge de majesté due au peintre connu sous le vocable 

du Maître de la feuille d’or qui travaillait à Bruges dans les années 1480-1490” , 149).

De Vos schreef de notitie over onze O.-L.-Vroutv met Kind gekroond door twee engelen in de catalogus van de 

tentoonstelling ,,Schatten voor Brugge” 1972. Het werk wordt er toegeschreven aan een Brussels (?) meester, 

einde XVe eeuw. Daar het aansluit bij de Madonna uit de collectie Pröhl te Amsterdam, die naar De Vos aan ,,de 

hypothetische Meester met het geborduurde Loofwerk wordt toegeschreven, wordt het meestal bij deze 

schilder ondergebracht hoewel de stijl er sterk van verschilt” . Het staat stilistisch zeer dicht bij het rechterluik 

van de Melbourne-triptiek, het Crispinusretabel in Warschau en hetJobretabel, vooral de madonna in grisaille, uit 

het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen, dat wellicht ten dele door dezelfde meester werd geschilderd (156, 

nr. 1). Voor wat de eerste twee van deze schilderijen betreft weet men dat Bialostocki de overeenkomst heeft 

benadrukt tussen cle Martelingen van de heiligen Crispinus en Crispinianus (Warschau) en het rechterluik van 

Melbourne (ƒ. Bialostocki, Les Musées de Pologne (Gdansk, Kraków, Warszawa) (Les Primitifs flamands, I. Corpus 

de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 9), Brussel, 1966, blz. 12-13, nr. 113). Over 

deze schilderijen en hun toeschrijvingen verwijzen wij naar de notities in de catalogus van de tentoonstelling 

,,Anonieme Vlaamse Primitieven” , Brugge 1969, en nl. door M. Baes-Dondeyne, over de Mirakels van 

Christus, Melbourne (nr. 45, blz. 96-99 en 239-241), door H. Vey over de Scènes uit het leven van Christus van het 

Jobretabel (nr. 46, blz. 100-102 en 242-244) en door Bialostocki over de Martelingen van Crispinus en Crispianus 

(nr. 47, blz. 102-103 en 244-245). Over de verwantschap die naar aanleiding van de tentoonstelling „Ano

nieme Primitieven” werd vastgcsteld tussen zowel het Crispinusretabel en het rechterluik van de Melbourne- 

triptiek als het gedeelte van hetJobretabel dat aan de Meester van de Barbaralegende wordt toegekend, leze men 

N. Reynaud en J.Foucart, Expositions. Primitifs flamands anonymes, in Revue de VArt (Parijs), nr. 8, 1970, blz. 

68-69. De Callatay (l7 17) vermeldt het schilderij bij de groep madonna’s die de kern van het œuvre van de 

Meester met het geborduurde Loofwerk uitmaakt.
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191 I

1935

1939

1960

1971

1974

1904

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen

In het bezit van baron von Brenken, Wewer, toen het te Dusseldorf werd tentoongesteld, Kunsthistorische 

Ausstellung 1904, nr. 149 (' 66). l)e referentie naar de verzameling Oppenhcim die soms verkeerdelijk wordt 

opgegeven (9 107, noot 118; 12 12) berust op een verwarring met het exemplaar uit de verzameling Pröhl te 

Amsterdam, dat uit deze verzameling herkomstig is.

Verzameling Michel van Gelder, Ukkel-Brussel (421).

Paleizen van de Heysel, Brussel, Cinq Siccles d'Art, nr.62. Verzameling mevrouw M. van Gelder, Brussel 

(6 28).

Worcester Art Museum, Worcester en John G.Johnson Collection at the Philadelphia Museum of Art, 

Philadelphia, The Worcester-Philadelphia Exhibition oj Flemish Painting, nr.48. Verzameling mevrouw van 

Gelder, Brussel (736).

Museum voor Schone Kunsten, Gent, Bloem en l uin in de Vlaamse Kunst, nr. 173. Verzameling van Gelder, 

Ukkel-Brussel (ö 143).

Door William van Gelder geveild bij Christie, Manson & Woods, Londen, 14 mei 1971, nr. 21 (l2 12) en 

gekocht door de Belgische Staat en aan het Groeningemuseum in bestendige bruikleen toevertrouwd. 

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Kunstwerken 

verworven door de Staat, 1974, zonder nr., na het nr.426(u>).

b. Materiële geschiedenis 

Geen gegevens bekend.

Bij vergissing wordt in de catalogi van de tentoonstellingen van 1935, 1939 en 1960 als drager doek vermeld 

(6 28; 7 36; 8 143).

F. VERGELIJKINGSELEMENTEN 

De compositie van dit werk bleef in verschillende schilderijen bewaard.

De houding van O.-L.-Vrouw, de handen, de plooienval van kleed en mantel zijn analoog in de hier geciteerde 

versies; sterk gelijkend zijn ook de houding van het kind, het opengeslagen boek, de weelderige flora met 

talrijke mariale symbolen op voorgrond en graszodenbank. In de eerste twee versies zit Maria, zoals te 

Brugge, vóór een brokaatbehang, een scherm, met links en rechts een uitzicht op het landschap. In de versie uit 

Londen (1) is zelfs de scherpe plooilijn van het behang op de graszodenbank even nadrukkelijk aangeduid; het 

decoratieve motief van het brokaat is bijna identiek. In de versies uit de verzameling Pröhl (3) en uit het 

Museum te Rijsel (4) zit de madonna voor een open landschap dat aldus een belangrijk element wordt in de 

compositie. Op het schilderij uit Williamstown (2) rusten Maria’s voeten, zoals te Brugge, rechtstreeks op de 

bodem ; op de andere versies (1,3,4) steunen ze op een groot brokaten kussen. De twee zwevende engelen die 

Maria kronen te Brugge, ontbreken op de vier hierna vermelde verwante composities.

(1) O.-L.-Vrouw met het Kind in een tuin, Meester met het geborduurde Loofwerk, Londen, privé-verzameling 

(eertijds Londen, verz. Graaf van Crawford) (Friedlander 982, nr. 84c, P1.79; De Vos1098).
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(2) O.-L.-Vrouw met het Kind in een tuin, toegeschreven aan Jan Provoost, Williamstown, Sterling and 

Francine Clark Art Institute, inv. nr. 68.299 (eertijds New York, verz. H. Fi. Lehman) (Friedländer 9 82, 

nr. 84 d, PL 79; De Vos 10 98-99, ill. 33; Principales acquisitions des musees en 1975 (sic voor 1976), in La Chronique 

des Arts (Lausanne/Parijs/Ncw York), nr. 1298, maart 1977, blz. 44, nr. 174, ill.).

(3) O.-L.-Vrouw met het Kind in een tuin, Meester met het geborduurde Loofwerk, Amsterdam, verz. E. Pröhl 

(Friedländer981, nr. 84, Pl. 77; De Vos1098-99, ill. 31).

(4) O.-L.-Vrouw met het Kind in een tuin, Meester met het geborduurde Loofwerk, Rijsel (Lille), Musée des 

Beaux-Arts, inv. nr. 840 (Friedländer 9 82, nr. 84a, Pl. 78; De Vos 10 98-99, ill. 32). Zoals De Vos aantoonde zijn 

de madonna en het kind voor het grootste gedeelte uit twee verschillende Van der Weyden-composities 

ontleend (zie D. 1, blz. 33). D e madonnafiguur is, vooral wat de drapering betreft, grotendeels dezelfde op

O.-E.-Vrouw met het zegenend Kind (zilverstifttekening), Rogier van der Weyden, Rotterdam (Boymans-van 

Beuningenmuseum; M .J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, 11. Rogier van der Weyden and the Master of 

Fle'malle, Leiden/Brussel, 1967, blz. 91, add. nr. 146 A, Pl. 129; M. Sonkes, Dessins du XVe siècle: Groupe Van 

der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maître, des copies et des dessins anonymes inspires par son style (Les 

Primitifsflamands, 111. Contributions ä l ’étude des PrimitijsJlamands, 5), Brussel, 1969, blz. 29-33, nr. A4, Pl. IV ; 

De Vos 10 120, ill. 53).

Hetjezuskind komt op volgende exemplaren voor:

(5) O.-L.-Vrouw met het Kind op een kussen, navolger van Van der Weyden, Chesterfield (St. Louis, Mo., 

V.S.), verz. Leicester B. Faust (M.J. Friedländer, op. cit., 1967, blz. 86, nr. I 19, Pl. 124;De Vos 1097-98, ill. 28).

(6) O.-L.-Vrouw met het Kind op een kussen, navolger van Van der Weyden, Doornik, Musée des Beaux-Arts 

(Friedländer, op. cit., blz. 91, add. 142, Pl. 124; De Vos1091-9S, ill. 29).

(7) Sint-Anna ten Drieën, linkerluik van het drieluik Christus, Man van Smarten, met Maria, Mater Dolorosa, 

toegeschreven aan de Meester met het geborduurde Loofwerk, Cagliari, dom (De Vos 10 97; Foto Alinari, 

Florence, 48919). Het kind is hier naar links gekeerd.

(8) O.-L.-Vrouw met het Kind op een kussen, navolger van Van der Weyden, Leicester (V.S.), privé-verzameling 

(De Vos 97-98; Foto Friedländer Archief, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, 

L29.583). Vrijere weergave, de uitdrukking van het kind, de stand van de armen en het volume zijn 

verschillend.

Er valt te noteren dat de Callatay (17 21 -23), ook gelijkenis ziet in het kind op het middenpaneel van de Triptiek 

niet O.-L.-Vrouw en het Kind in de kathedraal te Burgos, toegeschreven aan Goswyn van der Weyden (M.J. 

I riedländer, Early Netherlandish Painting, XL The Antwerp Mannerists. Adriaen Ysenbrant, Leiden/Brussel, 1974, 

blz. 22, P1.29). Deze verwantschap die slechts onrechtstreeks is, werd eveneens reeds uitvoerig behandeld 

door De Vos (10 100-101). De Callatay (17 22) w ees er tenslotte op dat het hoofd van het kind op de tekening Het 

Kind Jezus in buste, Londen, British Museum (Sonkes, op. cit., blz. 115-117, nr.C14, P l.XXV la), sterke 

gelijkenis vertoont met het type dat op de madonna’s die aan de Meester met het geborduurde Loofwerk 

worden toegeschreven voorkomt, meer in het bijzonder met het exemplaar uit de verz. Pröhl te Amsterdam 

(hierboven nr. 3).
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G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

Dc bijdragen van Dirk De Vos (zie E. 1 b, Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering, blz. 35) 

hebben tot een dubbele conclusie geleid; eerstens dat onze Madonna zuiver compilatiewerk is, dat teruggaat op 

Van der Wcydcn en Flémalle, ten tweede dat het werk stilistisch verwijst naar het onlangs in het licht gesteld 

schilderkunstig milieu waarmee ook het Crispinusretabel (Warschau), het rechterluik van deMelboume-triptiek 

en een gedeelte van hetJobretabel (Keulen) moeten worden in verband gebracht. Het auteurschap evenwel kan 

vooralsnog niet beter bepaald worden dan als „Brussels meester, ca. 1500” .

H. BIBLIOGRAFIE

1904 1 : E d u a r d  F ir m e n ic h -R ic h a r t z , Verzeichnis der Gemälde alter Meister, in Kunsthistorische Ausstel

lung Düsseldorf 1904. Katalog, Düsseldorf, z.d.

1904 2 : L. Sc h eib le r , Die kunsthistorische Ausstellung zu Düsseldorf 1904. Die altniederländischen und

altdeutschen Gemälde, in Repertoriumßir Kunstwissenschaft (Berlijn), XXV II, 1904, 524-573.

1905 3 : E berh a rd  v o n  B o d e n h a u s e n , Gerard David und seine Schule, München, 1905.

191 1 4 : L. D u m o n t- W ild e n s , La Collection Michel van Gelder au château Zeecrabbe, à {Jede, Brussel, 

1911.

1926 5 : M a x  J. F r ie d lä n d e r , Die altniederländische Malerei, IV. Hugo van der Goes, Berlijn, 1926. 

1935 6 : Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1935. Cinq Siècles d’Art, I, Peintures [...], 

Catalogue, Brussel, z.d.

1939 7 : The Worcester-Philadelphia Exhibition of Flemish Painting. [Catalogus] Worcester Art Museum.

February 23 - March 12, John G. Johnson Collection at the Philadelphia Museum of Art. March 25 - 

April 26. 1939, z.pl., z.d.

1960 8 : Museum voor Schone Kunsten. Gent. Bloem en Tuin in de Vlaamse Kunst, [Catalogus van de 

tentoonstelling), Brussel, z.d. (1960).

1969 9 : M ax  J . Fr ie d lä n d e r , Early Netherlandish Painting, IV . Hugo van der Goes, Comments and Notes by 

N icole  V e ro n ee-V e rh a eg en , Leiden/Brussel, 1969.

1971 10 : D irk D e V o s , De Madonna-en-Kindtypologie bij Rogier van der Weyden en enkele mindergeketide 

flemalleske voorlopers, in Jahrbuch der Berliner Museen (Berlijn), XIII, 1971, 60-161.

1971 11 : Apollo. The Magazine of Arts (Londen), XCIII, nr. 110 (New Series), april 1971, publicitaire 

bladzijde 13.

1971 12 : Fine Pictures by Old Masters [...] Christie, Manson & Woods, London [...] Friday, May 14, 1971 

[...]. Catalogue, z.p., z.d.

1971 13 : G .W ., The Sale-Room ,m Apollo. The Magazine of Arts (Londen), XCIV , nr. 144 (New Series), 

augustus 1971, 163-166.

1971 14 : Musées. Ceux qui grandissent, in Connaissance des Arts (Parijs), nr. 234, augustus 1971, 7,9.

1972 15 : D irk D e V o s , in Tentoonstelling. Schatten voor Brugge. Stedelijke Musea Brugge. Aanwinsten

1966-1972. Catalogus, Brugge, 1972 (dezelfde bijdrage verscheen in de hierna vermelde pu

blik a tic).



Nr. 136: A N ON IEM  (14), O.-L.-VROUW MET KIND 39

1974 16 : D irk  De V os , in  Kunstwerken verworven door de Staat 1972-1973, Dienst voor Nederl. Cultuur.

Brussel. Paleis voor Schone Kunsten. 7tot 27februari 1974. Antwerpen. Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten. 16maart tot 6 april 1974, (Gent), z.d. [Catalogus], na nr.426, niet meer ge

nummerd, niet gepagineerd.

1975 17 : É d o u a r d  de C a llat ay , Etude sur le Maître au feuillage en broderie, in Bulletin Koninklijke Musea

voor Schone Kunsten van België (Brussel), 1972, 1-4 (1975), 17-39.

1975 18 : Stad Brugge. Jaarverslag 1974. Dienst van de stedelijke musea. Kunstwerken. Uitleningen, in Ge

meenteblad Stad Brugge (Brugge), CXVI, 3, 1975, Bijvoegsel nr. I, 151-152.

1977 19 : Principales acquisitions des musées en 1975 (sic voor 1976), in La Chronique des Arts (Lausanne/Pa- 

rijs/New York), nr. 1298, maart 1977.

J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN

Nr. 136: A n o n ie m  (14)

XIV. O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen, infrarood B L 8 599 1960

XV. O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen B 184 123 1960

XVI. Brokaat van het kleed van O.-L.-Vrouw B 184 126 1960

XVII. O.-L.-Vrouw en het Kind B 184 125 1960

XVIII. De zwevende engel links, radiografie D L 7 487 1972

X IX . De zwevende engel links B 184 136 1960

X X . a) Het landschap links van de troon B 184 130 1960

b) Het landschap rechts van de troon B 184 129 1960

XXL a) Planten links van de troon B 184 132 1960

b) Planten rechts van dê troon B 184 131 1960

XXII. Het Kind (1:1) B 184 128 1960

XXIII. Het hoofd van O.-L.-Vrouw (1:1) B 184 127 1960

XX IV . a) De kroon (1:1) B 184 133 1960

b) Het handschrift (1:1) B 184 134 1960

XXV . Het gelaat van O.-L.-Vrouw (M 2X) B 184 137 1960

XXV I. a) Rugzijde van het paneel B 184 124 1960



137

A. RANGSCHIKKING IN HET CORPUS 

Nr. 137: ANONIEM  (15), DE AANBIDDING DER KON IN GEN  MET EEN SCHENKER

B. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

Onbekend Brugs meester, ca. 1510 

De Aanbidding der Koningen 

Inventarisnr. 74.31.1

C. MATERIELE GEGEVENS 

(III. 1978)

Vorm: Rechthoekig.

Afmetingen: Met de lijst 171,7x135,7x6,7

Beschilderd oppervlak 152x 116

Beschermende laag: Lichte vernis in goede staat.

Verflaag: Goede staat. Enkele restauraties op de voet en aan weerszij van de ciborie in de hand van de 

rechtstaande koning, zeer beperkte restauratie aan de linkerhand van O.-L.-Vrouw en onderaan haar kleed, op 

de borst en de slapen van het kind, boven aan de voegen en beneden aan de linkervoeg. Weinig slijtage. 

Verdonkeren van het groen van de mantel uiterst rechts. Braam op de vier zijden van het schilderij. De 

ongeschilderde randen zijn bovenaan en rechts zwart geschilderd. De gele motieven (oker en loodwit) van het 

brokaat zijn op de meekraplak geschilderd. De infraroodopnamen reveleren slechts een voorbereidende 

tekening voor het gelaat in profiel van de wijze die rechts vooraan geknield is en voor het voorhoofd van 

St.-Jozef. De radiografie duidt op een directe uitvoering, zonder correcties.

Plamuurlaag: Wit, eerder dun, op basis van krijt en dierlijke lijm en met olie doordrenkt.

Drager: Eik, vijfvertikale elementen vergaard met pinnen en met rechte voegen aan elkaar gelijmd. Het paneel 

wordt met een rechte gleuf in de lijst vastgehouden. Aan de keerzijde zijn de voegen onregelmatig bestreken 

met loodmenie met tempera (calcium caseïnaat) over een breedte van 3 a 7 cm, en verstevigd met veertien
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vcrtikale eiken klampen van 5x3,5X1,5 cm. De middenste plank is plaatselijk een weinig vermolmd (Pl. 

XXV I h).

Merken op de rugzijde: Op de bovenste dwarslat van de lijst leest men met blauw geschilderd: 364. De 

middenste plank draagt een gutsteken van 25 cm hoogte gelijkend op een drietand of een aar (cf. D. 3, 

Opschriften, merktekens en heraldiek, blz.43; Pl. XXVIc).

Lijst: Origineel, zwart aan de buitenzijde, aan de binnenzijde verguld met bladgoud op rode bolus met olie, 

witte plamuurlaag met krijt, overschildcrd met zwarte verf (roet) die omheen de tekst loopt (zie D. 3, 

Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 43).

De horizontale latten zijn vermolmd. De vergaringen werden met plaatijzer verstevigd.

D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1. Onderwerp

,,Zij vonden het kind, met zijn moeder Maria; zij wierpen zich neer en aanbaden het; dan haalden zij hun 

schatten te voorschijn en boden hem goud, wierook en mirre ten geschenke” (M a t t h II, 1 1). Deze tekst 

behoort tot het enige verhaal van de aanbidding der koningen dat in de vier erkende Evangeliën aangetroffen 

wordt (JL.Réau, Iconographie de l’Art chrétien, II. Iconographie de la Bihle, 2. Nouveau Testament, Parijs, 1957, 

blz. 236). Vroeger was deze tekst in het Latijn te lezen, op de benedenkant van het raam van het hier besproken 

schilderij (zie D. 3, Opschr [ften, merktekens en heraldiek, blz.43).

De traditionele figuren hebben plaats genomen in een bouwvallige loods die tegen de ruïnes van een rijke 

arcade is aangebouwd. De twee bakstenen bogen van deze arcade worden gedragen door twee porfieren 

zuilen, voorzien van blauwstenen sokkels en kapitelen. De overige delen van deze wand zijn uit baksteen. Er is 

een doorgang naar de loods, langs twee stenen treden. Hier en daar groeit onkruid tussen de voegen van het 

metselwerk. De lange wand van de overzijde, links, bestaat uit een houtconstructie met stijlen en leggers, 

waarin boven een beschot, een kruisraam is uitgespaard. De bakstenen achterwand vormt de puntgevel van het 

gebouwtje dat met een zadeldak is bedekt. De onderste delen van het dakgeraamte zijn zichtbaar. De meeste 

pannen zijn afgevallen, zodat men dwars door het dak ziet. De vloer bestaat uit gestampt gruis. Door het raam, 

links, bemerkt men de binnenmuur van een vervallen bakstenen gebouw met een dichtgemetselde deur of 

venster naast een bakstenen open haard, waarvan nog een schouwwang en een stuk van de schouwmantel 

zichtbaar zijn. Voor de symboliek van de tegenstellingen in architectuur en sfeer tussen de rechter- en de 

linkerzijde van de compositie verwijzen wij naar 1. Vandevivere, La Cathédrale de Palencia et l ’égliseparoissiale de 

Cervera de Pisuerga (Les PrimitifsJlamands, 1. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième 

siecle, 10), Brussel, 1967, blz. 89.

Doorheen de arcade heeft men een gezicht op een heuvelachtig landschap met enkele bomen, een dorpskerk en 

enkele huizen en rechts, op een hoogte, een imponerende burcht. Dit versterkt kasteel zou het paleis kunnen 

voorstellen van Herodes de Grote die de koningen op hun tocht ontboden had. Deze wilde ze ondervragen
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over de koning der Joden wiens geboorte hen door een ster was bekend geworden (Matth., II, 1-10).

O.-L.-Vrouw zit in het midden van de compositie en toont het kind in vooraanzicht op haar schoot. Het 

naakte kind raakt met de rechterhand de wang van de knielende schenker. De maagd draagt een kleed met 

driehoekig décolleté omzoomd met parelen en edelstenen, een gorgerette, polsmofjes uit bont en een sluier. 

Zij heeft lang golvend haar.

Links naast O.-L.-Vrouw, staat St.-Jozef. Hij draagt een lang kleed en een mantel, waarboven nog een 

schoudermantel. Steunende op een wandelstok met de rechterhand, houdt hij met de andere een hoed met 

brede rand tegen dc borst aan. Hij ziet er uit als een voorname rijpe man, met karig haar en een tweepuntige 

baard.

Langs dezelfde kant knielt een man op leeftijd, de schenker, een enigszins tengere gestalte, met een zwaar bijna 

kaal hoofd. Hij heeft zijn kaproen over de schouders gelegd. Hij is rijk gehuld in een vooraan dichtgemaakt 

brokaten gewaad met grijsbonten voering die ook de boorden van het kleed afzoomt. De handen gevouwen, 

kijkt hij strak voor zich uit. De ciborie die voor hem op de grond is geplaatst is wellicht zijn geschenk aan het 

kind. Zoals verder zal worden verondersteld (cf. E. 1 a, Feitelijke gegevens, blz. 44 en E.2a, Collecties en 

tentoonstellingen, blz. 45), zou deze schenker een Spaanse koopman uit Burgos kunnen zijn, Silvestcr Pardo, die 

zich omstreeks 1480 te Brugge had gevestigd. Hij had de kapel van Driekoningen in de St.-Donaaskerk 

gesticht, waar de kapelanie extra choro van de Drie Koningen in 1435 werd opgericht door Jan Lopez, andere 

Spanjaard wiens dochter Josine huwde met Silvester Pardo. Deze werd in 1537 naast het altaar van de 

Driekoningenkapel begraven (ƒ. GaiUiard, Inscriptionsfunéraires et monumentales de la Flandre Occidentale [...] 

Arrondissement deBruges, I. (Eglisede Saint-Donat), Brugge, 1861, blz. 13, 185, 188, 189; Idem, Bruges et leFranc,

II, Brugge, 1858, blz. 293. Zie E. 1 a, Feitelijke gegevens, blz. 44 en E.2a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 45).

Koning Melchior, een rijpe man met lang krullend haar, gehuld in een brede mantel met wijd tweepuntig 

schouderstuk, knielt rechts, gekeerd naar O.-L.-Vrouw. Hij biedt het kind een zeshoekige geciseleerde 

gouden doos aan. Naar traditie is Melchior een kale man met lange baard die een koffertje met goud als 

geschenk brengt (Réau, o.c., blz. 240,242).

Naast Melchior staat Gaspard (of Balthazar?) in de doorgang, op de trede. Hij houdt een ciboric in dc 

rechterhand en met dc andere, een sccpter tegen de heup. Boven zijn brokaten kleed, draagt hij een mantel met 

brede, gekruiste bontkraag. Hij is rijk opgesmukt met gouden sieraden: de muts is voorzien van fleurons, hij 

draagt een dubbele halsketting, een dubbele armband met bol vormige hanger en oorringen. Hij ziet er jong uit 

en heeft lang zwart haar. Dc traditie laat Gaspard als jonge man optreden, terwijl Balthazar gewoonlijk van 

rijpe leeftijd is (Réau, o.c., ib.). Wellicht vervult de schenker hier dc rol van Balthazar.

In dc arcadc verschijnen nog vier personages. De Moor, met kroeshaar waarin hij een nauwe gevlochten 

tulband draagt, is gekleed met een wit hemd. Naast hem staat een man met een puntbaard, in profiel gezien. 

De derde man leunt met over elkaar gekruiste handen op de vensterbank. Hij draagt een mantel met brede 

gekruiste bontkraag met moesjes en, op het lange haar, een zijden muts met uitgesneden opgchevcn randen 

door strikjes aaneengehouden, en versierd met een medaillon. Naast hem ziet men nog een jonge man met een 

bonten toque (zie hierover F. Vergelijkingselementen, blz. 47).

Door het raam van dc overzijde kijken os en ezel toe. Op de vloer van de schamele loods ligt een Oosters tapijt 

met geometrische motieven, een luisterrijk decor voor de goddelijke moeder en haar kind. Op dc voorgrond 

groeien enkele gemene planten, van links naar rechts een niet te identificeren plant, dc paardebloem, de 

brandnetel en de stinkende gouwe.
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2. Kleur

Hot schilderij heeft levendige en contrastvolle kleuren. Het dakgebinte en de houten wand zijn donkerbruin, 

de bakstenen wanden loodgrijs, de vloer beige. Het tapijt vertoont motieven in rood, groen, zwart, geel, 

lichtroze en wit. Het landschap, onder een blauwe hemel die van diepblauw bovenaan naar de horizon toe veel 

lichter wordt, vertoont in de verte lichtblauwe heuvels, dan een groengrijze zone en, dichter, geelgroene 

weiden. De burcht is licht grijs.

O.-L.-Vrouw draagt een hemelsblauw kleed, van dezelfde kleur als de schoudermantel van St.-Jozef. Haar 

sluier, op het rossig bruin haar is wit. Zij heeft, zoals het kind, een rozige, ietwat blekere huidskleur dan de 

andere personages. St.-Jozef met grijs haar, heeft een okerachtige gelaatskleur. Zijn mantel is grijsblauw, met 

witte voering, het kleed gcraniumrood.

De schenker draagt een rood brokaten kleed met goudgele motieven, grijs gevoerd en gezoomd. De strook op 

de schouder is groen, het hoofddeksel roze en blauw. Koning Melchiors mantel is rood, met witgrijze 

schoudermantel. Koning Gaspard is in het groen gekleed, de kraag bruin, de muts rood. Het witte hemd van 

de Moor vertoont een bies van blauwe en rode draden, zijn mantel is roze en geelroze. De man in profiel, met 

rossige baard, heeft een blauwe muts. De aanleunende man draagt een mauve mantel, met grijze kraag, zijn 

gezel een karmijnen mantel en een grijze muts.

3. Opschriften, merktekens eu heraldiek

In 1974 droeg het schilderij, op het raam onderaan, een regel tekst, geschilderd op de rechte kant. Bij het 

reinigen (zie E.2b, Materiële geschiedenis, blz. 46) en bij nader onderzoek van de verflagen werd vastgesteld dat 

ook op de schuine kant van het raam, een regel tekst stond te lezen, dit alles als volgt, in Romeinse hoofdletters 

en in het Latijn (het gedeelte dat niet werd blootgelegd, geven wij tussen haakjes): 

eerste regel: INVENERUNT PUER[UM CUM  MARIA MATRE EJUS, ET PROCIDENTES ADO- 

RA VERUNT EUM]

tweede regel: ET APERT IS THESAURIS SUIS, OBTULERUNT EI MUNERA, AURUM, THUSET  

MYRRHAM.

Vastgesteld wordt dat de tussen haakjes aangehaalde tekst 55 letters en spatiën bedraagt, hetgeen precies 

overeenkomt met de nodige lengte, in verhouding tot de tweede regel. Wij mogen dus aannemen dat deze 

passus uit het Evangelie van Mattheus (II, 11) hier ongewijzigd was gekopieerd. Voor wat de datering van deze 

tekst betreft, schrijft A. Vandewalle, stadsarchivaris te Brugge, dat ,,dergelijke elegante kapitaal-letter niet 

meer in gebruik is in de XV Ie eeuw voor gewone geschriften zoals in het archief bewaard zijn. Hij wordt wel 

gebruikt op kunstwerken en in liturgische geschriften, en komt als dusdanig ook in de XVUe en XVIIIc eeuw 

voor” (Brugge, Museumarchief, W. D. 74.31.1, brief van 13 augustus 1975). Een dieptepeiling op de rechte 

kant, waar de tweede regel geschilderd werd, gaf de volgende opvolging van verflagen, van de onderste af tot 

de bovenste: rode bolus, goud, zwart, goud, zwart, gouden letter, zwart. De tekst werd dus naar alle 

waarschijnlijkheid aangebracht wanneer het raam reeds tweemaal boven het goud, in het zwart was gestoken 

geweest.

Zoals Parmentier heeft opgemerkt is op de achterzijde van het paneel een aarvormige figuur uitgehouwen (cf. 

C. Materiële gegevens, blz. 41). Het betreft waarschijnlijk een merk (5 1 1; Pl. XXV I c).
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E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens

Bronnen over het ontstaan van de Aanbidding ontbreken. Enkele overeenstemmende gegevens wijzen er 

evenwel op dat het schilderij door Silvester Pardo kan besteld zijn geweest om te worden geplaatst in de 

Driekoningenkapel van de St.-Donaaskerk, te Brugge. Enerzijds was Silvester Pardo, samen met zijn 

echtgenote, de stichter van deze Driekoningenkapel en anderzijds blijkt het dat het schilderij, een Driekonin

gen taf ere el met één koning als donateur, op een bepaald ogenblik gemonteerd werd met twee luiken die hoewel 

van latere datum en van grotere afmetingen, schenkers voorstellen van dezelfde familie, t.w. Jan Pardo, 

kleinzoon van Silvester, met zijn opeenvolgende echtgenoten Anna Ingeniculant en Maria Anchemant en hun 

kinderen (zie E.2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 45; over de identificatie van één van dc drie koningen met 

Silvester Pardo, zie D .l, Onderwerp, blz. 42 en E.2a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 45).

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering

In 1867 (Gilde de saint Thomas & saint Luc. Tableaux dc l’ancienne école néerlandaise exposés d Bruges) ziet IVeale in 

de schilder van onze Aanbidding een navolger van Van Eyck (1 10, nr.6). In 1902 (Exposition des Primitifs 

flamands), werd het schilderij in de eerste uitgave van de catalogus niet vermeld, wel in de volgende (tweede?) 

editie, onder nr. 397, doch zonder enige beschrijving, noch afmetingen en als van een onbekende meester 

(2 142). In zijn Catalogue critique van 1902 vermeldt Hnlin de Loo het schilderij, dat hij toeschrijft aan een 

onbekend Brugs schilder, ca. 1510. Dit schilderij, aldus Hulin , kon niet worden in verband gebracht met enige 

bekende persoonlijkheid; de rechtstaande personages rechts vormen een interessant gedeelte van het schilderij 

(3 I 10). Ook voor Friedldnder in 1903 is de Aanbidding rond 1510 ontstaan en waarschijnlijk te Brugge (4 151).

In 1942 bespreekt Parmentier het paneel ,,dat ongetwijfeld in de voormalige Nederlandse gewesten tot stand 

gebracht werd bij’t leven van meester Gerard David” ; dc kunstwaarde is zeer ongelijkmatig, sommige delen 

zijn voortreffelijk, andere minder goed geschilderd; zoals Hiilin de Loo oordeelt Parmentier dat de staande 

personages rechts onbetwistbaar het beste gedeelte van het werk uitmaken (5 10). In de catalogus onder 

redactie van Martin-Méry van de tentoonstelling te Bordeaux in 1954 (Flandres-Espagne-Portugal) werd het 

paneel opgenomen als het werk van een anonieme meester van de Vlaamse school van het einde van de XVe 

eeuw (6 88, nr. 89).

Toen het paneel te Londen, bij Sothcby, werd geveild op 3juli 1963 was het toegeschreven aan Gerard David 

(773, nr. 76, met reproduktie).

In een Nota aan het College, dd. 23juli 1974, waarbij voorgesteld wordt het paneel voor de stad Brugge te 

kopen, schrijft A.Janssens dc Bisthoven dat het werk zeker Vlaams is, hoogstwaarschijnlijk Brugs en ongetwij

feld dagtekent van ca. 1510. Ook De Vos schrijft het toe aan een anoniem Brugs meester uit het begin van de 

XVIe eeuw (1251).
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2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen

1580-89 Geldhof (9 1; 1092) heeft in 1975 de pentekening gepubliceerd die voorkomt in het handschrift nr. I I3623 (dl. I, 

f. 34; Pl. X X X IV  b) samengesteld in het begin van de X lXe eeuw, door /. Gailliard, ridder C/;. /. van Tiegheni 

de ten Berghe en Hoye-Soenens, en bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Deze tekening vertoont de 

zonderlinge montage van onze Aanbidding (152X 1 18 cm) als middenstuk tussen twee luiken. Deze luiken (elk 

211 X65 cm) werden in 1580 en 1589 geschilderd voor Jan Pardo, kleinzoon van Silvester, en zijn toegeschrc- 

ven aan Antoon Claeissens. Zoals blijkt uit de tekst bovenaan het blad bevond het geheel zich in het, ,Hospitael 

St. Juliacn. Op een Epitaphe nevens den autaer alden oost kant” . Deze belangrijke schets die afgedrukt is op 

Pl. X XX IV b  werd reeds in 1962 door Rob. Mullie bekend gemaakt (Brugge. Grafkapellen en Monumenten, 

gestencilde uitgave: B.O. W.Prekclindenlaan 85, St.-Lambrechts-Woluwe, 1962, blz. 8). Deze auteur had wel 

het verband ingezien tussen de Drickoningenkapel (ook o.m. genaamd kapel van de familie Pardo) en de 

tekening uit het handschrift nr. I I3623, doch hij kende het bestaan niet van de Aanbidding noch van de 

Claeissens-luiken.

Deze luiken stellen Jan Pardo als schenker voor en zijn twee opeenvolgende echtgenoten, Anna Ingenieulant 

(t 1581) en Maria Anchemant (f 1595) met hun patroonheiligen en kinderen (ƒ. Weale, Peintres Brugeois. Les 

Claeissins (1500-1656), in Annales de la Societe d'Emulation de Bruges (Brugge), LXI, 191 1, blz. 69-70). Het 

linkerluik is gejaarmerkt op het raam 1580, het rechterluik 1580 en 1589, zodat tot nader onderzoek 

aangenomen mag worden, dat het rechterluik acht jaar na het overlijden in 1581 van Anna Ingenieulant, 

gewijzigd of bijgewerkt werd met het portret van Maria Anchemant vergezeld van O.-L.-Vrouw. De twee 

luiken zijn in een Brugse privé-collcctic bewaard, t.w. deze van mevrouw Georges Janssens de Bisthovcn, 

geboren Thérèse Ryelandt, dochter van Louis — voormalige eigenaar van de Claeissens-luiken —  en nicht van 

Jozef Ryelandt, die vroeger de Aanbidding in zijn bezit had.

Voor Geldhof (9 7: 10 91) is het evident dat de oorspronkelijke bewaarplaats van de Claeissens-luiken en van de 

Aanbidding (die hij als geheel het Pardo-retabel noemt) de St.-Donaaskerk te Brugge was, en meer bepaald de 

Driekoningenkapel waar het,,drieluik” op het altaar was geplaatst. Daniel Ryelandt deelde mee dat zijn vader 

Jozef in de catalogus (eerste uitgave) van de tentoonstelling van 1902 noteerde dat de Aanbidding —  school van 

Memling voegde hij eraan toe— in deze tentoonstelling het nummer 397 droeg. Hierbij tekende Jozef 

Ryelandt nog aan: de luiken van Claeissens zijn herkomstig van de St.-Donaaskathedraal, waaruit te besluiten 

valt, zo meent zijn zoon, dat de traditie in de familie Ryelandt, aan de Aanbidding niet dezelfde herkomst gaf 

(Brugge, Museumarchief, W .D. 74.31.1, brief van 15 juni 1975).

'782-83 Het zal rond de jaren 1782-1783 zijn geweest, aldus Geldhof, toen de bisschop van Brugge, Mgr. Brenart, de 

St.-Donaaskathedraal grondig zuiverde van alle overbodige grafversieringen van de Brugse adel —  en het in 

een officieel verslag (4 september 1786) o.m. had over ,,la grotesque structure de la chapelle des rois” —  dat de 

Pardo-gedenkstukken verwijderd werden (Geldhof91 ; Idem, Brugse kerken en adellijke voorrechten op de vooravond 

van de Franse Omwenteling, in hlaudclingen van het Genootschap voor Geschiedenis [...] Sociétéd'Emulation te Brugge 

(Brugge), CX , 1973, blz. 72). Ignatius Pardo zal ze dan —  zo veronderstelt Geldhof— naar het St.-Juliaans- 

gesticht, Boeveriestraat te Brugge, hebben overgebracht. Hij was op dat moment voogd van dit gesticht (van 

1759 tot 1789). De tekening van het handschrift nr. II 3623 bewijst dat voornoemde schilderijen in het begin 

van de X lXe eeuw in het St.-Juliaansgcsticht werden bewaard (97; lü91). Ze werden onder het Frans regime 

eigendom van de directeur van het St.-Juliaansgcsticht, Sébastien Canneel, die in oktober 1798 werd aange-
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steld nadat de overste Pieter Valckenaere geweigerd had de eed van haat tegen het koningdom af te leggen. 

Tussen de commissie der burgerlijke godshuizen en Sébastien Canneel was een overeenkomst gesloten 

waarbij de directeur vrij kon beschikken over het meubilair van het gesticht, dat voor wat het onroerend bezit 

betrof, eigendom bleef van de commissie. Canneel stierf op 16 juli 1821 en werd opgevolgd door Louis-An- 

toon Ryelandt, zijn schoonzoon, die nl. gehuwd was met zijn dochter Isabella. Het geassembleerde drieluik 

met de Aanbidding en de twee Claeissens-luikcn, dat in het St.-Juliaansgesticht was bewaard, kwam aldus in 

het bezit van de familie Ryelandt (Geldhof97; 1092, 221-227).

De drie schilderijen werden te Brugge tentoongesteld zowel in 1867 (Gilde de saint Thomas & saint Luc. 

Tableaux de Vancienne école néerlandaise exposés à Bruges 1 10, nr. 6 en 120-121, nr. 133) als in 1902 (Exposition des 

Primitifs flamands 2 142, nr. 397 en 134-135, nr. 361) als toebehorende aan ,,Me Ryelandt-van Naemen, 

Bruges” in 1867, en aan „Me Ryelandt, Bruges” in 1902. Mevrouw Ryelandt-van Naemen (1867), geboren 

Rosalie van Naemen (Sint-Niklaas), was de tweede vrouw van Louis-Antoon Ryelandt; mevrouw Ryelandt 

(1902), geboren Marie-Louise Casier (Gent), was de echtgenote van Louis-Bernard Ryelandt, zoon van 

Louis-Antoon (cf. R. Coppieters ’t Wallant, Notices généalogiques et historiques sur quelques Familles Brugeoises, 

Brugge, [1942], blz. 219).

Na de dood van mevrouw Ryelandt-Casier (1908) werden de schilderijen uit het St.-Juliaansgesticht geërfd 

door haar twee zonen Louis-Jean die de luiken van Claeissens in zijn bezit verkreeg en deze later overliet aan 

zijn dochter Thérèse, en Jozef de bekende toondichter (ibidem ,220) die de Aanbidding erfde.

Dit paneel werd in 1943 aan een onbekende persoon verkocht.

In 1954, toen het werk in bruikleen werd gegeven voor de tentoonstelling Flandres-Espagne-Portugal, te 

Bordeaux (688, nr. 89), behoorde de Aanbidding tot de collectie van baron Gendebien, te Brussel.

Het paneel werd op 3 juli 1963 door baron Robert Gendebien te Londen, bij Sotheby geveild (7 73, nr. 76, met 

reproduktie).

De stad Brugge kocht het paneel bij beslissing van de gemeenteraad dd. 2september 1974, in de kunsthandel 

Hautcville, PVBA, te Brussel (Brugge, Museumarchief, W .13.74.31.1, uittreksel uit het notulenboek van de 

Gemeenteraad, zitting van 2 september 1974; 8 1312-1313; 11 150).

b. Materiële geschiedenis

Tussen 30 augustus en 6 september 1974 werd het paneel in het restauratieatelier van de stedelijke musea te 

Brugge gereinigd en werden de overschilderingen op het oorspronkelijk verguldsel van de omlijsting 

verwijderd. Er werd vastgesteld dat het schilderij zich in gave toestand bevond en zeer weinig restau ra tiebe- 

handelingen had ondergaan (Zie ook D.3, Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 43).

F. VERGELIJKINGSELEMENTEN

Dirk De Vos herkent (schriftelijke nota, Brugge, Museumarchief, W .D. 74.31.1), de geest van de compositie, 

nl. de plaatsing van de hoofdpersonages, in een geëtste Aanbidding van de Meester van Zwolle, afbeelding in 

F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings, and uwodcuts, ca. 1450-1700, X II, Amsterdam, z.d., 

blz. 253. In een andere nota (Ib .) wijst dezelfde kunsthistoricus op de gelijkenis met de Aanbidding toegeschre- 

ven aan de „Maître de la Translation de la Châsse de Saint Perpète”, Spanje, privé-vcrzameling, afbeelding in
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F. Bologna, Nuove Attribuzioni ajan Provost, in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. Brussel, I, 1956, 

blz. 25 (geveild bij Sotheby te Londen op 27 juni 1962, nr. 38, toegeschreven aan Jan Provoost. Een tekening 

met dezelfde compositie wordt bewaard in het British Museum te Londen (M. Sonkes, Dessins du XVe siècle: 

Groupe Van der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maître, des copies et des dessins anonymes inspirés par son 

style (Les Primitifs flamands, III. Contributions à l ’étude des Primitifs flamands, 5), Brussel, 1969, blz. 197, nr. D 14, 

Pl. XLIIIb).

Thierry van de Wallede Ghelcke vergelijkt, voor wat de vorm en de omvang betreft, de toque van een personage 

(wellicht de jonge man met een bonten toque en bruin haar, uiterst links in de arcadcopening) met het 

hoofddeksel van de Edelsmid, portret door Gérard David, bewaard in het Kunsthistorischcs Museum te Wenen 

(Le présumé Portrait de Jacques Cnoop le jeune, orfèvre brugeois, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 

[...] Société d’Emulation te Brugge (Brugge), LXXXV II, 3-4, 1950, blz. 155).

G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

De Aanbidding-Ryelandt, zoals wij ze plegen te noemen, is in al haar elementen een Brugs werk. Ongetwijfeld 

beïnvloed door de grote voorgangers, door Memling, Van der Goes, Bouts en David, vertoont het zwak

heden en een zekere naïviteit die op een autochtone vorming wijzen. Voorzeker kent deze Brugse schilder vele 

composities cn motieven van de grootmeesters, nochtans stelt men geen enkele letterlijke nabootsing vast. 

Verwant met Dirk Bouts zijn de houding van het kind (vgl. de Madonna met de heiligen Petrus en Paulus, 

National Gallery, Londen; afbeelding in M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, III. Dieric Bouts and Joos 

van Gent, Leiden/Brussel, 1968, Pl. 36); het mannenhoofd in profiel (vgl. het Altaarstuk met de Kruisafneming, 

luik met de Kruisiging, eerste personage rechts, Granada, Capilla Real; ib. Pl. 6); de burcht in het landschap 

(vgl. rechterluik van het Altaarstuk van Sint-Hippolytus, Sint-Salvatorskerk, Brugge; ib. P1.45).

De conceptie van een aangebouwde loods tegen de ruïne van een klassieke arcade vindt men ook bij Dirk 

Bouts (vgl. het Altaarstuk ,,De Parel van Brabant” , München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pina

kothek; ib. Pl. 39) alsmede bij Albert Bouts (vgl. de Geboorte, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten; ib. Pl. 62).

Het vloertapijt is van hetzelfde type als in het altaarstuk met de Tronende Madonna van Memling (Wenen, 

Kunsthistorisches Museum; ib. dl. Via, Hans Memlinc and Gérard David, Leiden/Brussel, 1971, Pl. 33). De 

bomen in het landschap gelijken op die van Gérard David. Personages die in een arcade komen aanleunen vindt 

men ook bij David (vgl. het altaarstuk van de Geboorte, New York, Metropolitan Museum of Art; ib. dl. VI b, 

Pl. 162), alsmede bij Van der Goes (vgl. het altaarstuk met de Aanbidding van de Köningen, Vaduz, Sammlungen 

des Regierenden Fürsten von Liechtenstein; ib., dl. IV, Hugo van der Goes, Leiden/Brussel, 1969, Pl. 13). 

Bij laatstgenoemd werk ligt een hoed versierd met flcurons, zoals in de Aanbidding-Ryelandt, op de grond. 

Deze vergelijkingspunten nemen tiiet weg dat geen enkele figuur kan aangewezen worden die werkelijk 

gekopieerd is van een model van voornoemde meesters.

Afgezien van deze invloeden heeft de schilder van de Aanbidding-Ryelandt een persoonlijk karakter dat, zoals 

Hulin de Loo het reeds vaststelde, zich onderscheidt van de bekende meesters en zeker niet toelaat hem met 

tijdgenoten zoals een Isenbrant, een Benson, een Provoost te vereenzelvigen. Smaakvol in het aanwenden van 

rijke en diepe kleuren, vertoont zijn werk een zekere hardheid. Zijn pensceltrckkcn zijn, vooral in de
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haarbchandeling, gestileerd en als gebonden aan een procédé. Daarentegen is het landschap zo zacht gemodel

leerd dat het bezwaarlijk aan dezelfde hand kan toegeschreven worden. Vooral treft het ons dat de stijl van de 

,,Meester van de Aanbidding Ryelandt” —  wij kunnen hem voorlopig aldus noemen —  nergens terug te 

vinden is in latere Brugse werken, tenzij bij de Claeissens. De werken die toegeschreven worden aan Pietcr 

Claeissens de Oude en Pieter Claeissens de Jonge vertonen een gelijkaardige schilderwijze. De behandeling 

van het haar, van de handen —  met een wit streepje op de nagels, als hoogsel —  zijn kenmerkend voor deze 

schilders. Is óe Aanbidding-Ryelandt te beschouwen als een werk uit de beginperiode van het Claeissens-atelier 

dat in de loop van de XVIe eeuw een enorme gemeenschappelijke produktic zal voortbrengen?

De opstelling van onze Aanbidding tussen de twee vleugels van Antoon Claeissens is een latere assemblage. Op

5 oktober 1976 werd de opstelling die het handschrift II 3623 reveleerde, in het Groeningemuseum gerecon

strueerd (zie afb. Pl. XXXIVA). Er werd vastgesteld dat de bovenste scharnier van het rechter zijluik sporen 

van slijtage veroorzaakt heeft op de rechter zijkant van de omlijsting van de Aanbidding, wat de assemblage 

bevestigt. Evenwel betreft het geen echt retabel, of drieluik, zodat het verkeerd zou zijn te spreken van het 

Pardo-retabel zoals Geldhof het doet (97; 1091 en v.v.). De beschilderde achterzijden van deze luiken 

(wapenschilden van de schenkers), de plaats van de nog bestaande scharnieren en de breedte van de panelen 

(elk 82 cm met de omlijsting) bewijzen dat ze als vleugels hebben gediend van een middenpaneel (van ongeveer 

228X 164 cm), —  dat, zoals Weale schreef (Les Claeissins, o.c. blz. 69) verloren is.

De Aanbidding heeft slechts een breedte van 135,5 cm zodat de luiken er niet konden op sluiten. Het schilderij 

blijkt trouwens nooit scharnieren te hebben gehad.

Tenslotte lijkt het ons niet uitgesloten dat Antoon Claeissens betrokken is geweest bij deze assemblage en dat 

de tekst op het raam van de Aanbidding door hem werd aangebracht. De sierlijke kapitaal-lcttcr ligt helemaal in 

zijn stijl (vgl. het Latijns opschrift op het raam van het Feestmaal, van Antoon Claeissens, 1574, Brugge, 

Groeningemuseum, catalogus nr. 64).
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A. RANGSCHIKKING IN HET CORPUS 

Nr. 2: GROEP BOSCH (1), DE BEKORING VAN ST.-ANTONIUS

B. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

School Hieronymus Bosch 

Bekoring van de Heilige Antonius 

Inventarisnr. 0.210.1

Nr. 23 van de Catalogus van het Groeningemuseum (Pauwcls 1054-55).

C. MATERIELE GEGEVENS 

(111.1978)

Vorm: Vierkant in ruitvorm opgestcld.

Afmetingen:

Binnen de lijst 9,9x9,9x0,6 

Met de lijst 15,0x15,0x0,6

Beschermende laag: Lichte vernis.

Verflaag: Zeer goede staat. Het blauw van het kledingstuk is lichtjes afgesleten en bijgewerkt met enkele iets 

donkerder retouches. Noch onderliggende tekening noch compositicwijzigingen werden waargenomen.

Plamuurlaag: In goede staat.

Drager: Eik, één element dat schuin wordt opgesteld. Uitstekende staat. Op de rugzijde, resten van een witte 

laag in de groeven van de houtvezels.

Merken op de rugzijde: Met de pen geschreven: Quentin Metsijs (Pl. XXXV III a).

Lijst: Oorspronkelijk, uit één stuk met de drager. Goede staat. Links onderaan gerestaureerd.
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D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE 

I. Onderwerp

Het paneel stelt waarschijnlijk St.-Antonius de Eremiet voor. Dc heilige, in borstbeeld gezien en driekwart 

naar rechts gekeerd, draagt een monnikspij met kap. In de handen houdt hij ccn open boek, wellicht het boek 

met de regel van de Antoniusorde (L. Ré au, Iconographie de VArt chrétien, III. Iconographie des Saints, I, Parijs, 

1958, blz. 105; K. Smits, De Iconografie van de Nederlandsche Primitieven, Amsterdam/Brusscl/Leuvcn, 1933, 

blz. 200-201).

De Legenda aurea (17 januari) verhaalt de lotgevallen van St.-Antonius en zijn langdurige strijd met de duivel. 

Deze laatste, een monster met hondekop en open muil, zet een geklauwde poot op de schouder van de heilige. 

Hij poogt hem in zijn meditaties te verstrooien.

2. Kleur

De heilige draagt een blauwgrijs monnikskleed. Dc duivel met bruine snoet is bleek smaragdgroen, het boek 

heeft een bruinrode lederen band, de achtergrond van het schilderij is zwart.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek 

Niets te vermelden op dc voorzijde.

Op dc achterzijde leest men, met de pen geschreven: Quentin Metsijs (Pl. X X XV III a).

E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens

Er zijn geen gegevens bekend over het ontstaan van dit paneeltje. Toen het door de stad Brugge werd gekocht, 

was het te Beringen (Belgisch-Limburg^ bewaard (zie E.2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 52).

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering

Vooreerst valt op te merken dat het paneel op de achterzijde een opschrift draagt dat het toeschrijft aan 

Quintcn Metsijs (zie C. Materiële gegevens, blz. 50 en Pl. XXXV III a).

Dit opschrift is modern, vermoedelijk van het einde van dc X IXc eeuw. Wanneer het schilderij in 1901 aan de 

stad Brugge werd verkocht, werd het als een werk van Hieronymus Bosch beschouwd (zie E.2 a, Collecties en
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tentoonstellingen, hieronder en I. Archivalische en litteraire bronnen, blz. 54). In de meeste administratieve be

scheiden (1901-1903) over deze aankoop leest men dat het paneeltje toegeschreven is aan deze meester (Brugge, 

Museumarchief, dossier 0.210.1); aan de gemeenteraad werd de aankoop door de schepen en de burgemeester 

voorgesteld op grond van de authenticiteit van het schilderij als werk van Bosch (Zitting van J90ctober 

1901 J772). In dc „Naamlijst” (Nomenclature) van de schilderijen verschenen in 1913, wordt het paneeltje 

onder nr. 6 vermeld als Bekoring van Sint-Antonius, tocgeschrcvcn aan Hieronymus Bosch (3 3). Fierens-Gevaert 

onderscheidde in de scherpe gelaatstrekken van St.-Antonius {figure en ,,lamede rasoir”), enkele fysionomische 

kenmerken van het maniërisme van de Oude Nederlanden (4 47-48). Voor Flosten en Strubbe zou het aan Bosch 

toegeschreven paneel het werk zijn van een onbekend Nederlands meester uit de XVe-XVIe eeuw (5 196, 

nr. 210). In de eerste uitgave van dit Corpus hebben wij het paneeltje niet toegeschreven maar gedateerd als naar 

alle waarschijnlijkheid van het begin van de XVIc eeuw (64). Field meende in het schilderij de hand te 

herkennen van een Antwerps maniërist uit de omgeving van de Meester van 1518 (790). Boon situeerde het bij 

dc werken uit dc kring van Jan Wellens dc Cock (8 158). Pauwels rangschikte het paneel in de school van 

Hieronymus Bosch en wees op de nogal uiteenlopende toeschrijvingen die de auteurs hebben voorgesteld 

(1054). Unverfchrt was van mening dat het paneeltje niet aan een Bosch-imitator maar aan een Antwerps 

maniërist moet worden toegeschreven. Hij dateert het omstreeks 1520 (n 144, 145, ill. 21).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen

1901 Op 25 september 1901 aanvaardde de eigenaar van het schilderijtje, dokter Joseph Demolin, van Beringen 

(Belgisch-Limburg) het tegen 300 frank aan de stad Brugge te verkopen (I. Archivalische en litteraire bronnen, 

blz. 54). In zitting van 19 oktober 1901 machtigde de gemeenteraad het schepencollege het werk tegen gezegde 

som te kopen en belastte het college om van de staat en desnoods van de provincie toelagen op deze aankoop te 

verkrijgen (l 772-773; cf. ook Zitting van 12 April 1902 2 355-356). Het provinciaal bestuur kende bij beslissing 

van de bestendige deputatie dd. 19december 1902 een subsidie van 50frank toe (Brugge, Museumarchief, 

dossier 0.210.1, brief van 23.12.1902, nr. 10230). Daarentegen weigerde dc minister van Landbouw die de 

Schone Kunsten in zijn bevoegdheid had, de aankoop te subsidiëren: de stad had deze toelage niet vóór de 

aankoop aangevraagd, er had geen commissie over de opportuniteit van de verwerving geadviseerd en 

tenslotte had een ambtenaar van het Bestuur voor Schone Kunsten die het schilderij te Brugge had gezien, 

geoordeeld dat het niet waardig was om in de Brugse verzameling te worden opgenomen (Brugge, Mu

seumarchief, dossier 0.210.1, brieven van het Ministerie ,,Ministère de I’Agriculture, Direction des Beaux-Arts” 

getekend door de minister baron vander Bruggen en gericht tot de gouverneur van West-Vlaandercn, 

dd. 20.6.1903, nr. 24315; en dd. 19.5.1903, nr. 10243-10230, afschriften van de provinciale griffier).

Geen.

F. V ERGELIJK INGSELEM ENTEN
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G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

De sedert 1901 traditioneel geworden, doch eerder administratieve dan kunsthistorische toeschrijving van het 

paneeltje aan Hieronymus Bosch kan in geen geval worden weerhouden. Reeds had Fierens-Gevaert in het 

scherp profiel van St.-Antonius het maniërisme van de Oude Nederlanden waargenomen (447-48). De 

stelling van Held (790) dat het werk moet geplaatst worden in de omgeving van de Antwerpse maniërist van 

1518, leidt in de goede richting. De Brugse St.-Antonius beantwoordt aan de stijlkenmerken van de Meester 

van 1518, zoals deze door D. De Vos (Catalogus, Anonieme Vlaamse Primitieven, Brugge, 1969, blz. 174) raak 

werden ontleed: het gelaat is glad, fijn gesneden en scherp in profiel; de ogen smal en langwerpig 

M. Baes-Dondeyne (schriftelijke mededeling) wees op de gemeenschappelijke kenmerken van de hoofdfiguren 

uit het Drieluik van de H. Magdalena van de Meester van 1518 (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België, nr. 560), nl. Christus en de H. Maria Magdalena, en de Brugse St.-Antonius: de scherpe 

lange neus, met lichthoogscls op de neuslijn, de spleetogen (Christus in het middenpaneel en het linkcrluik, 

Maria Magdalena in het rcchterluik), het nauwer gesloten rechterooglid (Christus), het losse polsgewricht, de 

smalle vingers —  evenwel levendiger in het Brusselse altaarstuk —  met fijne en scherpe bruine omtreklijnen. 

Een zelfde contourlijn tekent ook de ovale nagels die de vingertoppen vrijlaten. Deze stijlovereenkomsten zijn 

inderdaad treffend.
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I. ARCHIVALISCHE EN LITTERAIRE BRONNEN  

Beringen, 25 september 1901. — Verkoopbelofte

Le soussigné Joseph Demolin de Beeringen déclare par la présente accepter pour son petit tableau Jérôme 

Bosch (forme losange) l’offre de trois cents francs que l’autorité communale de la ville de Bruges a fait pour 

l’acheter.

Beeringen 25 septembre 1901 (ondertekend) Dr. Demolin.

(Brugge, Museumarchief, dossier 0.210.1, eigenhandige verklaring).

J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN
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X X XV I. De Bekoring van St.-Antonius, geheelopname

XXXV II. De Bekoring van St.-Antonius (M 2X) 

X X XV III. a) Rugzijde van het paneel
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B 112 501 1948 

B 163 159 1956
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Nr. 3: GROEP BOSCH (2), DE BEPROEVING VAN JOB , DE BEKORING VAN ST.-ANTONIUS 

EN DE BOETEDOENING VAN ST.-HIERONYMUS (drieluik)

A. RA N G SC H IK K IN G  IN  HET CO RPU S

B. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

School Hieronymus Bosch 

Job-triptiek 

Inventarisnr.: 0.209.1

Nr. 22 van de Catalogus van het Groetiingemuseum, I960 (Pauivels17 53-54).

C. MATERIELE GEGEVENS 

(4.VIII. 1979)

Vorm: Drieluik, bovenaan uitgesneden in dubbele accoladcvorm.

Afmetingen: Binnen de lijst:

Linkerluik 98,1x30,5x0,7 

Middenpaneel 98,3 x 72,1 x 0,7 

Rechterluik 97,8x30,2x0,6

Beschermende laag: Vuile vernis, met brede sporen van afdruiping op het middenpaneel.

Verflaag: In slechte staat en vuil, sterk afgesleten maar met een over het algemeen goede hechting. Talrijke 

kleine leemten. Talrijke retouches, veelal verbleekt en bijzonder storend in de hemel van het middenpaneel en 

van het linkerluik evenals op de Jobfiguur en op de voegen. Onhandige overschildering van sommige 

contouren en wijziging van bepaalde tonen, o.m. de bruine tinten van de architecturale elementen op het 

middenpaneel.

Op de rugzijde van de luiken is de verflaag eveneens sterk afgesleten en herschilderd en telt ze talrijke kleine 

leemten. De wapenschilden zijn goed geïntegreerd in de bruine gemarmerde achtergrond; zij dragen nog 

uiterst kleine sporen van de zwarte overschildering die de keerzijde vroeger bedekte en die op het wapenschild 

uiterst links verkeerdelijk aan pentimenti zouden kunnen doen denken.

De verflaag vertoont geen reliëf dat niet overeenkomt met de huidige zichtbare compositie en dat op 

onderschildering zou kunnen wijzen. De radiografie geeft evenmin sporen van onderschildering (cf. Persoon-
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lijke opvattingen van de auteur, blz. 63). De craquelures van de wapenschilden verschillen van die van de 

voorzijde; zij tekenen zich scherper af, zijn groter en staan meer open.

Compositiewijzigingen: Op het drieluik zijn talrijke en belangrijke compositiewijzigingen waar te nemen. 

Middenpaneel: Het hoofddeksel van de vierde en van de vijfde muzikant van links, de voet van de muzikant 

links op het voorplan, zijn elleboog, die hoger geschilderd werd, en zijn blaasinstrument, oorspronkelijk 

langer getekend en naar beneden omgebogen; de architectuur op de voorgrond met de in puin vervallen muur 

die daar een drieledige trap vormde, links begrensd door een loodrechte lijn en zonder de ronde steenschijvcn, 

de opening in de rechterbenedenhoek die oorspronkelijk een smallere cirkelboogvorm had. 1 )e gevel telde zes 

bogen in plaats van drie, de open poort in de muur, rechts van Job, was hoger en boven rcchts smaller, het 

afdak was korter getekend zodat de stenen bank niet overdekt was, de muur boven de boog links telde meer 

kantelen met telkens kleinere niveauverschillen.

Linkcrluik: Een uitgespaarde zone doorsnijdt een heuvel, links van de horizonlijn, maar wat cr voorzien was 

werd niet uitgevoerd. Vóór St.-Antonius was nog een boomstam voorzien, symmetrisch met die van rechts 

die rechter was en bovenaan op een bredere gaffel uitliep. De schouw van zijn hut, uiterst links, werd ondanks 

zijn volume niet uitgespaard. Rechts boven St.-Antonius ontwaart men nog een vrouw in buste. Zij strekt de 

rechterarm naar hem uit en draagt een langwerpig voorwerp (draperie van haar kleed?).

Rechtcrluik: Een grote uitgespaarde zone doorsnijdt ook hier de horizon uiterst rechts van het paneel. De 

symmetrie met de uitgespaarde zone van het linkerluik zou er kunnen op wijzen dat de huidige schikking van 

de luiken toch oorspronkelijk is (cf. G. Persoonlijke opvattingen van de auteur, blz. 64). De H. Hieronymus 

bevindt zich in een massieve grot; de ingewikkelde arabesken op het dak suggereren vormen die totaal 

afwijken van het huidige beeld.

Voor het onderzoek naar de mogelijke omkering van de luiken moet opgemerkt worden dat de scharnieren 

niet meer oorspronkelijk zijn. Het is bijgevolg mogelijk dat de panelen uit hun lijst werden genomen. Langs 

alle zijden van de panelen bleef baard behouden, behalve aan de top van de luiken waar slechts uiterst rechts op 

de voorzijde van het rechtcrluik baard bewaard bleef. Men vindt op de luiken geen overeenkomstige 

baardresten op paneel en lijst.

De tekening met zachte metaalstift, meestal in lichte toets aangebracht, is op de infraroodopname duidelijk 

leesbaar bij de muzikanten, bij Job, in het bovenste gedeelte van de grote gevel en bij St.-Hieronymus.

De compositiewijziging van de stand en de vorm van het instrument van de muzikant in het wit is slechts op de 

onderliggende tekening waarneembaar; met het schilderen van de zes gcvelbogen daarentegen, was reeds een 

aanvang gemaakt daar deze tevens op de radiografie zichtbaar zijn. De weinig contrastrijke radiografieën zijn 

amper leesbaar; men kan er enkel de belangrijkste delen van de compositie en de zones die voor de figuren 

uitgespaard bleven op situeren. Het modelé is zeer zwak, picturale details ontbreken; alleen op de muzikanten 

zijn densiteit en contrasten waar te nemen. De schilder heeft eerst enkele figuren getekend, nadien heeft hij met 

brede penseeltrekken de hoofdlijnen van de compositie vastgelegd en enkele details uitgevoerd zoals de twee 

bomen op het linkerluik, duidelijker zichtbaar op de radiografie dan de boom die uiteindelijk rechts werd 

geschilderd. Hier en daar voltooide de schilder zeer vrij zijn compositie zoals bij de fantastische grotten waar 

de zeer dunne materie niet de minste radiografische densiteit bezit.

Plamuurlaag: Wit, dun en goed gehecht.
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Drager: Eik, vertikalc planken, platte voegen vergaard met pinnen. Het linkerluik bestaat uit twee planken, 

het rechterluik uit één, het middenpaneel uit drie planken met openstaande voegen die aan de keerzijde met 

eiken klampen zijn versterkt. De buitenste planken zijn vermolmd; de stevigheid van de rechterplank is 

hierdoor sterk aangetast.

Merken op de rugzijde: Geen op middenpaneel.

Lijst: Origineel, eik, vergaard in verstek met gat en pen, beschilderd met bronsverguldsel dat op het 

linkerluik afschilfert.

D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1. Onderwerp

Het drieluik herinnert aan drie heiligen die, niettegenstaande de aanvallen van de duivel, zich volledig hebben 

onthecht van de aardse genietingen. Het middenpaneel vertoont het lijden van de heilige man Job, het 

linkerluik de meditatie van St.-Antonius en de rechtervleugel de boete van St.-Hieronymus.

Als slachtoffer van een weddenschap tussen God en de duivel, zo verhaalt het Boek Job, verviel de heilige man 

van de meest weelderige voorspoed in de zwaarste ellende. De duivel verkreeg volmacht om Job tegen God in 

opstand te drijven. In het diepste van de ellende, luidde het antwoord van Job eenvoudig: God gafhet mij, God 

nam het mij, Gods naam weze gezegend. De H. Schrift verhaalt de langdurige twistgesprekken tussen Job en 

zijn gewezen vrienden, die hem in zijn verlatenheid kwamen opzoeken. Job wist echter de beproevingen 

schitterend te doorstaan en werd in zijn vroegere welstand hersteld.

Het schilderij vertoont Job voor een vervallen gebouw gezeten op een met stro bedekte bank, onder een 

planken afdakje. Van zijn geteisterd paleis zijn nog enkele muurwanden, een keldergang en een poort overeind 

gebleven. Deze laatste is geflankeerd door verweerde lege beeldnissen met afgeknotte baldakijnen waarop 

kleine baardige figuren plaats hebben genomen. Boven de poort hangt een pad, de kop naar beneden. Job 

ontwaart door een bouwvallige opening van het gebouw afzichtelijke personages— monniken volgens Weale 

(! 198) —  waaronder de duivel in de gedaante van een vos met monnikspij. I )cze houdt een berken twijgenbos 

in de linkerhand. Job draagt enkel nog een lendendoek en een wijde mantel die zijn rug bedekt. Links van hem 

treedt een orkest van zes muzikanten op. Hun kledij is gezocht en ongewoon. Ook de instrumenten die ze 

bespelen, vier blaashoornen en een fluit, zijn vreemdsoortig. Een muzikant bespeelt de schedel van een paard 

als snaarinstrument, hetgeen volkskundig belangwekkend kan zijn (Bax12 163). Doorgaans wordt Job als 

patroon van de muzikanten voorgesteld. Deze komen de heilige man in zijn ellende troosten. Hier nochtans 

zouden de speellieden volgens Denis ('4 292-294) de heilige bespotten, hetgeen een uitzonderlijke voorstelling 

zou zijn. Wij zien echter in de houding en in de uitdrukking van de speellieden, geen enkel element dat op een 

minder vriendelijk optreden zou wijzen. In het landschap brandt lichterlaaie een groot neerhof met een 

torengebouw. Het betreft ongetwijfeld een van Jobs bezittingen. Op de voorgrond ligt puin. Men bemerkt er 

een trap van zuilentrommels.
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Meermaals heeft Bosch de Bekoring van St.-Antonius (linkerluik) behandeld, waarbij als inspiratiebronnen de 

Legenda aurea (17 januari) en de Vitae Patrum kunnen hebben gediend. De biddende St.-Antonius is geknield 

voorgesteld onder een reusachtig blad dat over een boomtak hangt. Voor een takkenkruis buigt hij zich 

voorover op een altaarblok, waarop zijn rozenkrans en zijn stok liggen. Uit alle kanten wordt hij door 

demonen met menselijke of dierlijke en monsterachtige gedaante belegerd. Gewapende krijgertjes loeren 

boven het dak en achter het altaar, een sirene met haar kind verschijnt in de duisternis van de kluis. Op een 

waterplas drijft een vruchtenbast waarin een naakt kind zich verschuilt om te hengelen, er rechtover staat een 

lompe vogel, die vanop de oever een vette vis inslikt. Achteraan, in de verte, hebben twee gevleugelde 

gedrochten een gebouw in brand gestoken, de gebruikelijke achtergrond van het kluizcnaarstaferecl.

De H. Hieronymus (rechterluik) deed gedurende vierjaar boete in de woestijn. De Legenda aurea (30 september) 

haalt een brief van de heilige aan, waarin hij zelf zijn ascetisch leven beschrijft. Hij kleedde zich met een zak. 

Hier echter draagt hij nog het kardinaalsgewaad. Zijn hoed ligt op de grond. Hij slaat zich met een steen op de 

borst, bijzonderheid die de tekst van de Legenda aurea niet vermeldt. Hij knielt voor zijn troon waarop een 

kruisbeeld overhoeks rust dat hij met de linkerhand aanraakt. Op de troonwang bovenaan ziet men de 

voorstelling van dejager die de eenhoorn tracht te temmen. De schuilplaats van de kluizenaar is bedekt met een 

soort gebogen dak, dat enigszins herinnert aan de vorm van een mosselschelp. De vreemdsoortige planten, 

vogels en reptielen, tekens van de ijdelheid die de verbeelding van de eenzamen overvalt en die Bosch 

uitstekend wist uit te beelden, worden door de auteurs op verscheidene wijze ontleed en verklaard.

Het valt buiten het bestek en dc taak van onze bijdrage in dit Corpus, de betekenis van de motieven en de 

bedoelingen van de schilder te interpreteren. Men weet dat de stellingen desbetreffende in het œuvre van 

Bosch, uiterst talrijk en uiteenlopend zijn. De meest recente opgave van de bibliografie en de literaire bronnen 

in dit verband, treft men aan bij R.H. Marijnissen, K. Blockx, P. Gerlach, H.T. Piron,J.H. Plokker en V.H. 

Bauer, Hieronymus Bosch, Brussel, 1972, blz. 525-549. Zoals verder zal blijken (zie F. Vergelijkingselementen, 

blz. 62) ontleende de schilder van hetJobdrieluik een aantal motieven aan de taferelen van Hieronymus Bosch. 

Men zou aldus ook moeten uitmaken of deze nabootser dezelfde inzichten en opvattingen had als dc eerste 

schepper. Gibson (2S 93 noot 34) brengt het thema van het drieluik terloops in verband met de filosofie van de 

Imitatio Christi en de positieve zin van de temptatie die herhaaldelijk in het œuvre van Bosch tot uiting komen. 

Voor dcjobiconografic verwijzen we verder naar Cuttler, die de triptiek ter illustratie van het groeiend succes 

van dejobcultus na 1500 vermeldt (26 91).

2. Kleur

ln het middenpaneel zijn de bodem en de architectuur bruinachtig of blauw- en okergrijs, terwijl de kledij van 

de figuren weergegeven is in de kleuren waaraan Bosch dc voorkeur gaf: roze voor de mantel van Job, 

blauwwit voor de eerste muzikant vooraan, lichtrood voor de volgende en roomkleurig voor die op het 

voorplan links. De man die de paardeschedel bespeelt, draagt een paarse mantel en een donkerbruine hoed. 

In de Bekoring van St.-Antonius, overheerst het bruin, aldus het kleed van de heilige, de bodem, de achterwand 

van zijn hut. Het dak is okerkleurig. Op het voorplan ziet men roze partijen en in de achtergrond de rode gloed 

van de brand.
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De onmiddellijke omgeving van St.-Hieronymus behandelt de schilder in grijze tinten: de zetel waarop het 

kruis staat, de verschillende voorwerpen boven zijn hoofd. Zijn mantel is licht karmijnrood. De verten zijn 

groenachtig, met blauw aan de horizon.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

Op de in marmernabootsing beschilderde buitenzijden, vormen vier wapenschilden een dubbel paar. De 

mannen hebben licht van elkaar verschillende cartouches, de vrouwen ruitvormige schilden. Het eerste 

blazoen links was in de eerste uitgave van dit Corpus (13 6-7) geïdentificeerd als mogelijk van de familie 

Vervoort. C. Van den Bergen-Pantens (schriftelijke mededeling) heeft de overige drie wapens teruggevonden 

alsmede de relaties die hun aanwezigheid op het drieluik kunnen verklaren (zie ook E. 1 a, Feitelijke gegevens, 

hieronder). Het zijn van links naar rechts volgende blazoenen:

1. Vervoort, alias Van de Voorde, Antwerpen: in zilver een dwarsbalk van zwart, vergezeld in hoofd van twee 

molenijzers van ’t zelfde en in punt een leeuw van donker geel, geklauwd en getongd van rood. (Volgens 

J.B . Rietstap, Armorial General, II, Berlijn, 1934, blz. 995, is de leeuw van groen).

2. Maes, Antwerpen: in donkergroen twee sterren met vijf punten van zilver, met vrijkwartier van ’t zelfde 

beladen met een kruisje van rood. (Op de handschriften Brussel, K.B., Hs II 6606 f. 171 en II 6540 f. 50, 

is het veld van blauw en het kruisje een St.-Andrieskruis).

3. De Haro, Spanje: gevierendeeld 1 en 4, in rood een gouden leeuw, in 2 en 3, in zilver drie pijnappels naast 

elkaar in natuurlijke kleur, de staart naar boven (cf. Brussel, K.B., Hs 19447, f. 6).

4. Pijnappels, ’s-Hertogenbosch: in zwart drie zilveren drielingbalken, en schildhoofd van ’t zelfde beladen 

met drie pijnappels naast elkaar in natuurlijke kleur, de staart naar boven. (VolgensJ.B. Rietstap, op. cit., 

blz. 504, zijn het schildhoofd en de drielingbalken in goud en de pijnappels in rood).

E. GESCHIEDENIS

I . Ontstaan

a. Feitelijke gegevens

Over het ontstaan van het werk weten wij niets. De blazoenen in de vorm van een wapenkabinet dat op de 

buitenzijden is geschilderd dateren niet van de XVe eeuw. Het aspect van de schilden (cf. D. 3, Opschriften, 

merktekens en heraldiek, zie boven, PI. LV) duidt op het tweede of het derde kwart van de XVIe eeuw. Deze 

kwartieren herinneren aan het huwelijk van Jacob van de Voorde en Christina van Driele, zoals C. Van den 

Bergen-Pantens heeft kunnen uitmaken (schriftclijke mededeling). De biografische gegevens waarover men 

aldus beschikt zijn, schematisch weergegeven, de volgende:
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Pieter van de Voorde + Maria Maes Joanna Pijnappels t ca 1545
At 1477

+ I ° Jacob van Drielc | vóór 1506 

+ 2° Diego de Haro f vóór 1544

Jacob van de Voorde 

t 1520

+ 1° Christina van Driele

Jacob twee gehuwde dochters

Jacob van de Voorde, schepen van Antwerpen van 1508 tot 1518, overleden in 1520, was de zoon van Pieter, en 

van Maria Maes. Jacob van de Voorde huwde Christina van Driele, dochter van Jacob en van joanna Pijnappels. 

Deze trad een tweede maal in het huwelijk, t. w. met Diego de Haro, koopman en financier te Antwerpen, vóór 

1506, datum van de geboorte van een dochter. Waar men dus normaal de wapenschilden had moeten 

aantreffen van Van de Voordc-Maes en Van Driele-Pijnappels vindt men nu Van de Voorde-Maes en De 

Haro-Pijnappels, m.a.w. de tweede man van Joanna Pijnappels heeft de plaats ingenomen van de eerste man. 

Uit het materieel onderzoek blijkt niet dat het wapenschild gewijzigd werd (cf. C. Materiële gegevens,

Men mag veronderstellen dat een kind van het echtpaar Jacob van de Voorde-Christina van Driele het 

wapenschild Van Driele heeft laten vervangen door het wapenschild van de tweede echtgenoot van zijn 

grootmoeder, Diego de Haro, met wie ze begraven was. (C. Van den Bergen-Pantens o.m. naar de handschrif-

en wanneer het drieluik te Hoeke terecht kwam, waar het in 1858 door de desservitor P J. Delmote in een 

inventaris wordt vermeld (I. Archivalische en litteraire bronnen, 1, blz. 65). Te noteren valt dat pastoor 

Opdedrinck in 1914 schreef dat het drieluik misschien geschonken werd door Job De Cock, pastoor te Hoeke in 

1579-1580 (5 32-34).

b. Auteursnieningen betreffende de toeschrijving en de datering

In voorbereiding van de eerste uitgave van zijn gids Brnges et ses environs, verschenen in 1862, had Weale te 

Hocke het drieluik gezien en er een nota over geschreven (I. Archivalische en litteraire bronnen, 2, blz. 66). In 

deze nota stelde hij zich de vraag of het schilderij niet van de hand van een leerling van Jan Mostaert kon zijn; 

dan dacht hij achtereenvolgens aan een leerling van Adriaan Isenbrant, aan een nabootser van Hieronymus 

Bosch en tenslotte aan een leerling van Jan Provoost. In 1862 publiceerde Weale de op punt gestelde tekst van 

deze nota: het drieluik zou het werk van Jan Provoost kunnen zijn (* 197). In 1872 vermeldt de auteur van de 

Dagwijzer in Rond den Heerd (9 mei) het schilderij als de ,,dricluiktafel van Jan Provost” (2 195). Naert, in 1890, 

plaatst het schilderij in de ,,jarcn 1500” (3 271). In 1912 rangschikt Weale het schilderij in het oeuvre van Jan 

Provoost II ca. 1465-1529 (4 159).

Toen het schilderij in 193 I voor het Museum werd verworven, sprak men van een onbekende, teruggevonden 

Jeroen Bosch (9 370). Van Pnyvelde plaatste toen het drieluik in de kring van Hieronymus Bosch (8 862). In

blz. 55-56).

ten II 6487, f. 128, II 6507, f. 81, II 6488, f. 288, II 6500, f. 401 en 407 van de Koninklijke Bibliotheek te 

Brussel). Het is niet zonder belang uit dit alles te onthouden dat de besteller van het drieluik kan hebben 

behoord tot een familie van ’s-Hertogenbosch (Pijnappels). Voor het overige kon niet worden uitgemaakt hoe
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1931 ook rangschikten Hosten en Strubbe het werk onder de onbekende meesters, als Nederlands meester, 

XVe-XVle eeuw, school van Bosch (6 195-196). In 1937 nam Friedländcr het op in de lijst van de werken van 

Hieronymus Bosch (n 101). Bax gewaagde van een nabootser van Bosch (1949, 12 163-164). In de eerste 

uitgave van deze bijdrage tot het Corpus, werd er de aandacht op gevestigd dat dit werk ondanks overschil

deringen en restauraties een compositie van Bosch weerspiegelt (1951, 13 7). Denis gaf het werk aan een verre 

epigoon van Bosch (1952,14 292). Voor Boon kan de tekening van geen andere hand zijn dan van Bosch (1953, 

15 158). Na in 1937 vergelijkingspunten te hebben aangehaald tussen het drieluik en sommige werken van 

Bosch (zie F. Vergelijkingselementen, blz. 62) meent deTolnay, in 1965, dat hetJobdrieluik naar alle waarschijn

lijkheid een kopie is naar een verloren werk van Bosch (1() 96, 18 365, nr. 24 a). Buzzati en Cinotti denken 

eerder aan een atelierwerk (19 104). In 1968 verwerpt Arndt zowel de toeschrijving aan Bosch als het idee van 

een exacte kopie; het betreft een compilatie van aan Bosch ontleende elementen (22 7-8). Cuttler schrijft het 

werk toe aan een navolger van Bosch (26 91).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen

1858 P.J. Dehnote, desservitor, vermeldt het werk in de inventaris van de kerk van Hoeke (I. Archivalische en litteraire 

bronnen, 1, blz. 65).

1862 Weale noteert de aanwezigheid van het schilderij in de beuk van de St.-Jacob-de-Mcerdere-kerk te Hoeke 

(West-Vlaanderen) en beschrijft het (I. Archivalische en litteraire bronnen, 2, blz. 66).

1872 Het werk wordt in Rond den Heerd vermeld „ter kerke van Houcke” (2 195).

1890 Naert maakt gewag van het schilderij in de kerk van Hoeke (3 271).

1914 Opdedrinck bespreekt het drieluik van Hoeke (5 32-34).

1931 Het drieluik wordt door de kerkraad van Hoeke aan de stad Brugge in bruikleen afgestaan. Het ontwerp van 

overeenkomst wordt door de gemeenteraad in zitting van 31 oktober 1931 goedgekeurd (7 385-389). Het 

contract wordt op 15 januari 1932 gesloten (Brugge, Muscumarchief, dossier 0.209.1).

1940-45 Voor de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog zie Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven” , 

blz. 5.

1967 Tentoongesteld te ’s-Hertogenbosch, Jheronimus Bosch, nr. 1 (21 58-59).

b. Materiële geschiedenis

1862 Weale noteert dat het drieluik zeer vervallen is en wel verdient gerestaureerd te worden (I. Archivalische en 

litteraire bronnen, 2, blz. 66 en 1 198).

1890 Naert schrijft dat het schilderij slecht hersteld is geweest (3 271).

1912 Weale bevestigt dat hij voorheen (hij schrijft: in 1863 en verwijst hier naar de tweede uitgave van zijn Bruges et 

ses environs, 1864, 181) vaststelde dat het schilderij in zeer slechte toestand was en dat het sedertdien, „helaas, 

een restauratie heeft ondergaan te wijten aan een Brugse schilder” (4 160).

1937 Friedländer stelt de slechte toestand van het schilderij vast. Het is haast volledig overschilderd (n  101, 24 91). 

1965 De Tolnay maakt dezelfde opmerkingen (18 367).

1968 Arndt spreekt van een ongetwijfeld betreurenswaardige bewaringstoestand (22 7).
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F. VERGELIJKINGSELEMENTEN

Heel wat motieven van het Jobdrieluik, zoniet praktisch alle, worden teruggevonden in de schilderijen van

Hieronymus Bosch. Wij geven hieronder de vcrgelijkingselementen schematisch aan:

(1) Drieluik tuet de Aanbidding der Koningen, Madrid, Prado; 

middenpaneel, Aanbidding (Friedländer24 nr. 68, PI. 48).

—  mouw van de negerkoning (Jobpaneel) mouw van de dikbuikige muzikant 

linkerluik, H. Petrus (Friedländer24 nr. 68, PI. 49)

— vervallen gebouw op het tweede plan (Jobpaneel) vervallen gebouw en verschillende ele

menten zoals afdakje, poort met beeldjes, pad, enz.

—  landschap (Jobpaneel) landschap

(2) Drieluik met de kluizenaars, Venetië, Palazzo Ducale (Friedländer24 nr. 98, PI. 86); 

middenpaneel, St.-Hieronymus.

— kelder- of brugboog, met vervallen trap van (Jobpaneel) idem 

stenen schijven

— beeldje op de grond achter St.-Hieronymus (Jobpaneel) beeldje van poort

—  Hieronymusfiguur (Hieronymusluik) zelfde houding en kledij, zelfde

gebaar met de vingers die het kruisbeeld raken

—  troon van St.-Hieronymus met voorstelling van (Hieronymusluik) idem, maar vager 

de achtervolgde eenhoorn

linkerluik, St.-Antonius

—  brandende kerk aan de horizon (Antoniusluik) idem

(3) H. Hieronymus, Gent, Museum voor Schone Kunsten (Friedländer24 nr. 97, Pl. 85).

—  kluis met planten, vogels, kruipdieren en zon- (Hieronymusluik) idem 

derlinge voorwerpen

(4) Drieluik van de Bekoring van St.-Antonius, Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga; 

middenpaneel (Friedländer24 nr. 90, Pl. 76).

—  door vliegende wezens in brand gestoken kerk (Antoniusluik) idem 

aan de horizon

—  vruchtenbast door monsters bewoond (Antoniusluik) gelijkaardige voorstelling maar met

kind.

Er zouden nog heelwat meer details uit de werken van Bosch en die van zijn school en epigonen kunnen 

aangewezen worden. Het uitzicht van de kluis van St.-Hieronymus, te Brugge, vindt men b.v. nog terug in de 

St.-Antoniustemptatie van het Kunsthistorisches Museum van Wenen, vrij naar Bosch volgensMJ. Friedldnder 

(Die altniederlandische Malerei, XIII. Anthonis Mor und seine Zeitgenossen, Leiden, 1936, blz. 148, nr. 78; foto

V.A. Bruckmann, Munchen 1905 op het Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse Primi

tieven, Brussel).

Worden de thema’s van de St.-Antoniustemptatie en St.-Hieronymus als boetedoener in het œuvre van Bosch 

hcrhaaldelijk uitgebeeld, het thema van de Jobbeproevingen is er toch ook bekend, althans zeker door
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replieken. Te vergelijken zijn aldus de volgende schilderijen met voorstelling van de beproefde manjob en zijn 

vrouw en muzikanten:

—  Douai, Museum (Catalogus nr. 145, paneel, 67 X 141 cm), toegeschreven aan Peter Huys door P. Mantz 

en L. Gonse (L. Gonse, Les Chefs-d’œuvre des Musées de France. La Peinture, Parijs, 1900, blz. 116-117 e.a.) ; aan 

Bosch zelf door P. Lafond (Hieronytnus Bosch, son art, son influence, ses disciples, Brussel/Parijs, 1914, blz. 53-54, 

Pl. tgov. blz. 32) ; aanjan Mandijn door Th. Demtnler (Geborgene Kunstwerke ans dent besetzten Nord-Frankreich, 

Valenciennes, 1918, nr. 218), e.a. ZieJ  Jacques] FJoucart], Peinture [nr. ƒ 197. Les Epreuves deJoh, in Le X Vie 

Siècle Européen. Peintures et Dessins dans les collections publiques françaises, Paris, Petit Palais, Octobre 1965-Janvier 

1966, Parijs, 1965), blz. 153, ill. blz. 154 en Musée de Douai. Peintures, (Douai, 1967), zonder paginering, ill.

—  Diegem (Brabant), verzameling Max de Coninck (paneel, 97 X 124 cm), gedateerd 1514, met monogram 

M, zou volgens Lafond een werk van Bosch kunnen zijn (op. cit., blz. 53-54, Pl. tgov. blz. 32).

—  Essen, veiling de Zuttere, 1935 (foto Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie, ’s-Gravenhage, 

L 25794).

Zijn tenslotte nog te vergelijken:

—  Keulen, veiling E. Ehlers, W. Hauchecorne, e.a., 1-2 juni 1880, nr. 5 (paneel, 1 17 X 161 cm), toegeschre

ven aan Bosch.

—  Oxford, Univcrsity Galleries, ets, getekend bos, gereproduceerd door Lafond (op. cit., blz. 100, Pl. tgov. 

blz. 88).

G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

Het is een feit dat het BrugseJobdrieluik grotendeels overschilderd is, dat het door de slechte bewaring en de 

restauratie wer.d verminkt. Dit bemoeilijkt de beoordeling.

Nu menen wij dat het door Arndt (22 7) aangevoerde argument overtuigend is: het pleit ongetwijfeld tegen de 

eigenhandigheid van het werk en tegen de aannemelijkheid van een exacte kopie, dat een aantal bestanddelen 

uit verscheidene taferelen van Bosch in het Brugse drieluik werden bijeengebracht en als in een legpuzzel 

hersamengesteld. Daaruit valt te concluderen dat wij te doen hebben met het compilatiewerk van een epigoon 

die over het œuvre van Bosch rechtstreeks of bij middel van tekeningen en prenten bijzonder goed was 

ingelicht. Vergeten wij daarbij niet dat ook het thema van Jobs beproevingen, dat door geen enkel onbetwist

baar aan Bosch toe te schrijven werk thans nog aan te wijzen is, toch zeker door de meester van ’s-Hertogen- 

bosch eigenhandig geschilderd werd (zie F. V. Engelenburg, De Schilderijenverzatneling van Damiaan de Goes, in 

Oud Holland (Amsterdam), X IX , 1901, blz. 193-197).

De wapenschilden van de keerzijde situeren het werk in het Antwerpse schependom. Blijkbaar hebben de 

betrokken families geen verband met Brugge, laat staan metHoeke. De hypothese datjob DeCock, pastoor te 

Hoeke in 1579-1580, het werk aan de kerk schonk, is niet zonder meer te verwerpen. Het drieluik moet op de 

ene of de andere wijze uit het Antwerpse naar Hoeke zijn overgebracht.

Het lijkt ons uitgesloten dat de wapenschilden gelijktijdig met het drieluik ontstonden. Hun uitzicht laat niet 

toe ze vóór het tweede kwart van de XVIe eeuw te dateren. Overigens blijkt het dat het blazoen Van Drielen, 

dat men normaal op het wapenkabinet zou verwachten, vervangen werd door het wapen van De Haro. 

Trouwens wordt de verandering nog bevestigd door het feit dat de vormgeving van het blazoenveld De Haro



M Nr. 3: GROEP BOSCH (2), DE BEPROEVING VAN JOB

enigszins verschilt van die van het ander mannelijk schild. Hóe dan ook, deze bevindingen brengen ons geen 

stap verder voor wat betreft de datering van het werk.

Het BrugseJobdrieluik is een hybridisch werk, niet enkel door de klakkeloze overname van motieven en de 

hersamenstclling van Bosch' creaties, maar ook door de schikking die het drieluik thans vertoont. De twee 

kluizenaars keren de rug naar het middenpaneel toe, hetgeen geenszins als normaal kan worden beschouwd. 

Men kan veronderstellen dat in de oorspronkelijke compositie het paneel met St.-Hieronymus in de lijst zat 

waar thans St.-Antonius steekt en omgekeerd. De woestijnvaders waren aldus op de buitenzijde van het 

gesloten drieluik naar elkaar gekeerd voorgesteld. Geopend vertoonde het altaarstuk dan misschienJobtaferelen 

over de ganse breedte van de triptiek, met op de luiken andere tribulaties van de heilige man, en o.m. het 

optreden van zijn spottende echtgenote, scène die thans in het Brugse werk ontbreekt. Het materieel 

onderzoek brengt echter geen enkel gegeven aan het licht dat deze hypothese bevestigt (cf. C. Materiële 

gegevens, blz. 55-56).
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1. ARCHIVALISCHE EN LITTERAIRE BRONNEN

Hoeke, 13 mei 1858. —  Inventaris van de goederen van de kerk te Hoeke door P.J. Delmote, desservitor. 

Schilderijen

1. Er zijn 2 autaerstukken een op den autaer en een op 't einde der kerke in eiken kant der zijdmeuren zijn er 

twee van weynig bedud, behalven een die verbeeld de beproeving van Job en de bekooring van St. An- 

tonius.

(Ondertekend) P.J. Delmote, 13 mei 1858.

(Brugge, Archief van het Bisdom, nr. N  2, kopie).
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2

Hoeke, ca. 1860. —  Weale beschrijft en bespreekt, in een nota voor eigen gebruik, o.tn. het drieluik van Job, in dekerkte 

Hoeke.

Tableaux.

Dans la nef se trouvent plusieurs tableaux; ce sont : 1° un triptyque cintré, peint sur des panneaux de chêne, qui 

pourrait être l’œuvre d’un élève de Jean Mostaert \deze naam heeft Wealegeschrapt en vervangen door:] Adrien 

Isenbrant [ook deze naam lietj't Weale geschrapt en vervangen door: ] imitateur dejérôme Bosch ou peut-être par un 

élève dejean Prévost. Le panneau principal (H. 0,98 et 0,75. L. 0,72, Bois) est occupé par une représentation 

des épreuves de S. Job. Le patriarche, ceint d’un linge blanc et revêtu d’une draperie rouge, posée sur sa tête, est 

assis sous un hangar. Il a le corps tacheté par la peste. A droite se trouvent six personnages revêtus de costumes 

très singuliers; l’un d’eux joue du violon, le bois de cet instrument étant remplacé par le crâne d’un cheval; les 

autres ont des instruments à vent dont ils jouent également. A gauche, à travers un trou dans la muraille contre 

laquelle le hangar est adossé on voit trois moines que S. Job regarde; le corps de l’un est surmonté d’une tête de 

renard; il tient à la main des verges de bouleau. Dans le lointain on aperçoit une maison avec une grande ferme 

attenante qui brûle.

Sur le volet de droite (H. 0,98 et 0,75. L. 0,31, Bois) est représentée la tentation de S. Antoine qui, agenouillé 

devant une croix, chapelet en main, est occupé à prier, sans faire attention à la foule de diables à formes 

grotesques qui l’entoure. Dans le lointain une ville incendiée. Sur le volet de gauche (H. 0,98 et 0,75. L. 0,31, 

Bois) est peint S. Jérôme en manteau rouge, agenouillé dans sa grotte devant un crucifix; à scs pieds se trouve 

un chapeau de cardinal. Dans le fond un paysage avec animaux.

Ces tableaux bien composés sont peints avec beaucoup de vigueur; les figures sont très expressives et les 

costumes bien rendus, et les attitudes bien exprimées. Malheureusement cc triptyque est très délabré; il mérite 

d’être restauré. Le cadre, peint et doré est de la même époque que les tableaux... [ Verder beschrijft Weale andere 

schilderijen, een hloh, de grafzerken en geeft de afmetingen van het kerkgebouw].

(.Brugge, Stedelijke Bibliotheek, nr. 599, Nota’s van James Weale, Eglises du diocèse de Bruges, Houcke, 

Description).
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J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN

Nr. 3: G r o e p  B o s c h  (2)

X X X IX . Het geopend drieluik B 112 473 1948

XL.

Middenpaneel 

De Beproeving van Job B 214 101 1971

XLI. Job en de muzikanten B 112 480 1948

XLII. Job en de muzikanten, infrarood B LI 1 605 1971

XLI1I. Job (1:1) B 112 484 1948
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A. RA N G SC H IK K IN G  IN HET  CO RPU S

Nr. 4: GROEP BOSCH (3), HET LAATSTE OORDEEL  (drieluik); keerzijde: DE DOORNEN- 

KRONING

13. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

Hicronymus Bosch 

Het Laatste Oordeel 

Inventarisnr.: 0.208.1

Nr. 21 van de Catalogus van het Groeningeniuseum, 1960 (Pauwcls39 52-53).

C. MATERIELE GEGEVENS 

(15.11.1977)

Vorm: Triptiek, middenpaneel en gesloten zijluiken bovenaan half cirkelvormig.

Afmetingen: Dragers

Linkcrluik 99,5 x 28,8 X 0,6 a 1,1 

Middenpaneel 99,2 X 60,5 x 0,4 

Rechterluik 99,5 x 28,6 X 0,6 a 1,1 

B esch ilder d op per v 1 a k

Voorzijde Keerzijde 

Linkcrluik 98,7x27,3 99,5x28,5 

Middenpaneel 98,7x55,9 —

Rechterluik 98,7x27,5 99,5x28,6

Beschermende laag: Een dunne vernislaag in goede staat.

Verflaag: De voorzijden zijn in goede staat; hun oorspronkelijk karakter is bewaard gebleven.

Baard boven en rechts op het middenpaneel, links en rechts op het linkcrluik, links op het rechterluik. Weinig 

sleet, de randen van het middenpaneel uitgezonderd. Het bruine glacis vertoont barstvorming in de rookwol

ken van de brand rechts van de hemel van het middenpaneel en schilfering in de zwarte rookwolken van het 

rechterluik waar de verflaag lichtjes loskomt in het middengedeelte.

Restauraties op het middenpaneel: langs de voeg, aanzienlijk onderaan, op de linkerrand, op de rechterhelft 

van de luit en, in mindere mate, op de vertikaal neerhangende rode drapering links op de lantaarn.
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Herschildering van de boorden op de luiken waarvan de hoogte in het boogvormig deel geleidelijk ingekort 

werd zodat bovenaan de baard volledig ontbreekt. Op het linkcrluik is het oranjebruin van de hemel bovenaan 

overschilderd evenals de zware grijszwarte zone in de linkerbovenhoek.

De oorspronkelijk ongeschilderde rand aan de buitenzijde van het linkcrluik werd over heel de hoogte op een 

breedte van 15 mm bij geschilderd. Het rechtcrluik had vier ongeschilderde randen maar de langste rand, aan 

de buitenzijde, is bijgeschilderd. Op de radiografie van het middenpaneel zijn drie zones van afnemende 

densiteit te onderkennen, de hemel, de zee, de aarde. Uitgespaarde zones tekenen er zich duidelijk op af: de 

silhouet van Christus in de hemel, de twee torens rechts tegen de horizon, de walvis en de tuit van de trechter 

die het middenplan onderaan doorsnijdt. Het linkcrluik biedt een radiografisch beeld van een grotere densiteit 

(beantwoordend aan een lumineuzer palet) en met sterkere contrasten waarbij de verschillende plans van de 

compositie zich aftekenen. De vorm van de zone met de levensfontein werd gewijzigd en spaart een afgeronde 

heuvel uit die zich aftekent onder het plan met het woud. Dit woud was kleiner, rechts nog minder hoog dan 

links, zodat het bovendeel van de fontein vrij kwam. De zone die voor de fontein uitgespaard was, was smaller 

links aan de benedenverdieping die hetzelfde contour had als de eerste en tweede verdieping en waarvan de 

basis groter en langwerpig was, alsof een weg omheen de fontein liep. Waren eveneens uitgespaard: de rode 

bol, de tent en de romp van het schip en de monsterachtige bloem in de linkerbenedenhoek die oorspronkelijk 

minder breed voorzien was en waarvan de basis iets hoger lag. Van het principe van volumevermindcring naar 

het midden van de triptiek toe werd dus bij de picturale uitvoering deels afgezien ten voordele van een grotere 

horizontaliteit in de compositie.

De radiografie van het rechtcrluik heeft niet dezelfde densiteit, ze is donkerder en de verschillende plans zijn er 

minder gecontrasteerd. De grote toren van het poortgebouw en de vestingwal zijn duidelijk zichtbaar en 

hebben een grotere densiteit dan het talud dat nochtans in lichtere kleuren geschilderd is. De vestingwal is 

ononderbroken, zonder de later aangebrachte links in de muur geslagen bres. De uitgespaarde zones zijn soms 

zeer beperkt, zoals op het middenpaneel, voor de mand op de flank van dc muis en voor de billen en de dijen 

van de man schrijlings op het lemmet van het mes gezeten.

Op de grote volumes die met brede meestal horizontale penseel trek ken aangelegd zijn, tekenen zich duidelijk 

de compositie-clementen af in contourlijnen van zeer grote densiteit, precies en nerveus zoals de talrijke 

lichtaccenten en de puntige penseeltrekken die de radiografie een karakteristiek ritme verlenen, sprekender 

nog dan op het schilderij.

Op de infraroodopname komen sommige verschuivingen duidelijk te voorschijn zoals het verbreden naar 

links van het gelijkvloers van de levensfontein, de tekening van de reeks bogen die uiteindelijk niet geschilderd 

werden maar zichtbaar bleven op de toren van het poortgebouw op het rechterluik, de tekening van de 

drapering van de tent op het schip en een meer uitgewerkte tekening van de engel op de voorgrond van het 

linkcrluik, de tekening van de drapering van de lantaarn en van de insnijdingen of naden op het leder van de 

klompschoen van het middenpaneel.

Op de infraroodopname komen ook schetsen te voorschijn van talrijke uiteindelijk niet geschilderde persona

ges. Op het linkcrluik, boven in dc hemel, een gekroond hoofd met hoofddeksel in een nimbus waarvan de 

cirkelboog onderaan voor een vierde zichtbaar is, links begrensd door een schuine straal gevormd door twee 

evenwijdige lijnen en rechts vergezeld van vier kleine rechtstaande personages met klokrokken; op het 

achterschip staat een veerman. Op het middenpaneel waren andere hoepels voorzien rond de ton onderaan 

links; op het rechterluik ontwaart men sporen van een groot rond monster in dc linkerbenedenhoek, drie of
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vier personages in de ruimte tussen de wagen met de ketel en het rund, alsook verschillende personages op de 
weg die naar het torengebouw leidt.
De enige belangrijke compositièwijzigingen zijn dus op het linkerluik te zien, boven in de hemel een getekende 
schets van een gekroond hoofd en vier engelen, lager een geschilderd ontwerp van een smallere levensfontein. 
De heiligen aan weerskanten van de Christusfiguur in de hemel van het middenpaneel geven een gewoon 
infrarood en radiografisch beeld. Het monogram op het lemmet van het mes op het middenpaneel in de nog 
verse plamuur gegraveerd en het zwart van dc signatuur zijn volkomen in de verflaag geïntegreerd.

De schildertechniek is gekenmerkt door het gebruik van glacis met ccn grote optische densiteit maar 
doorschijnend voor röntgenstralen, door grafische accenten (contouren van de vormen) en lichtaccenten die 
de röntgenstralen sterk opslorpen.
Resultaat van het onderzoek van vier monsters:
— plamuurlaag: zie verder;
— dc tekening is geschilderd met beenzwart en een waterachtig bindmiddel; dikte ca. 8 p;
—  dc aanzet en de isolatielaag werden niet ontleed;
— dc verflagen zijn dun: 24 a 32 p, het bindmiddel is op basis van olie; het blauw van dc hemelsfeer waar 

Christus heerst is samengesteld uit ccn laag ultramarijn cn loodwit; het blauwgroen van dc bomen van het 
achterplan van de linkervleugel bestaat uit ccn laag azuriet gemengd met loodwit; het wit van de hemel op 
de horizon van het linkerluik is samengesteld uit een laag loodwit cn een weinig azurict; het rood van dc 
draperie van de lantaarn op het middenpaneel bestaat uit een fijne laag vermiljoen waarover cen fijne laag 
loodwit en meekrap en tenslotte een meekrapglacis; het geel van de staart van de vis in de rechterbeneden
hoek van het middenpaneel is lood-tingecl.

Op dc keerzijde van de luiken is de zeer dunne verflaag — een blauwachtig witte grisaille op zwarte grond — in 
slechte staat, versleten en door zeer talrijke lacunes onderbroken. De witte, zeer dunne plamuurlaag en de 
witte verf van dc grisaille zijn op verschillende plaatsen geel geworden door insijpeling van produkten zoals 
olie o f vernis.
De grisaillecompositie van de twee vleugels sluit niet aan. Er ontbreekt ccn middenstrook van ca. 20 mm 
waarvan de grootte niet precies kan bepaald worden daar de radiografie voor dc keerzijde erg onduidelijk is cn 
onvolledig aan de randen. Toch kan men vaststellen dat dc originele geschilderde oppervlakte van de voorzijde 
tot aan de baard waarvan sporen bewaard bleven, één cm van de rand blijft terwijl de geschilderde oppervlakte 
van de keerzijde gclijkkomt met de paneelrand. De omlijsting van de luiken had bijgevolg een normaal profiel 
aan de voorzijde waar de aanslag de ongcschilderdc rand bedekte terwijl zij aan de keerzijde aan de drager was 
gekleefd en gepind in hetzelfde vlak dat als geheel beschilderd werd.
De randen van de verflaag en van dc drager zijn volledig recht; aan de keerzijde van dc luiken is de drager 
volledig vlak, aan de voorzijde is hij convex; beide hebben een identieke snede met twee pengatcn die juist 
overeenkomen; de snede van het linkerluik vertoont nog oude resten van zorgvuldig aangcbrachtc lijm ; met 
het oog op een samcngevocgde opstelling, werd de snede van het rechterluik echter afgeschaafd alvorens 
ingestreken te worden met lijm, waarvan dikke korsten bewaard bleven.

Plamuurlaag: Dc plamuur is wit, samengesteld uit krijt cn dierlijke lijm, gepolijst en doordrenkt met cen 
bindmiddel op basis van olie. De laag is dun, 160 a 240 p en goed aanklevend.
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Drager: Eik. Middenpaneel: twee vertikale elementen, platte voegen vergaard met twee inwendige pinnen. 
Achteraan is de voeg met zes eiken klampen versterkt, die tegendraads gekleefd zijn. De rechterbenedenhoek 
is gerestaureerd. Aan dc rugzijde is het hout naakt en werd het paneel dunner gemaakt en opnieuw maar 
onregelmatig geëffend; het paneel is over de gehele omtrek afgeschuind en draagt nog de sporen van het 
insluiten in dc oorspronkelijke lijst. De luiken bestaan uit één vertikaal element. In het boogvormig gedeelte 
werd de hoogte progressief ingekort zodat ze bovenaan reikt tot aan dc baard. Het rechterluik is vermolmd. 
Aan de keerzijden is boven en beneden een brede dwarse strook uitgesneden en afgeschaafd waarop splinters 
dennchout en lijmrestcn afkomstig van twee planken die aan de rugzijde van dc luiken gekleefd werden om de 
twee luiken naast elkaar op te stellen zoals bevestigd wordt door de twee pengaten en dc lijmresten die op de 
snee van de twee langste zijden volkomen aan elkaar beantwoorden.

Merken op de rugzijde: Een etiket op de keerzijde van het middenpaneel: ,,Exposition de la Toison d’Or / 
Bruges / C H E N U E  . EM BA LLEU R  / 5 rue de la Terrassc - Paris (XVIIe Arr.) / Noin Seligmann / Titre un 
tableau par Jéröme Bosch / N ° 1.”

L ijst: Neogotisch, verguld.

D. BESCH RIJVIN G EN ICO N O GRAFIE

1. Onderwerp

Dc triptiek stelt een visioen voor in de trant van Bosch. Het thema is het Laatste Oordeel. In het midden bevindt 
zich het Oordeel zelf, op het linkerluik de Uitverkorenen in de Hemel — een hof met dc Fontein des Levens — op 
het rechterluik de Verdoemden in de Hel.
Dc verbeeldingskracht van Bosch heeft alles zo vervormd, dat de ware betekenis van het onderwerp niet 
onmiddellijk duidelijk is. Men heeft wel ccns gedacht dat het ccn voorstelling betrof van het vagevuur, dc 
hemel en de hel (Fierens-Gevaert10 47; Hosten en Strubbe11 195, nr. 208). Christus-rechter verschijnt in dc hemel 
van het centrale tafereel, in een lichtkring, geflankeerd door bazuinende engelen en door dc apostelen 
(PVccrticn figuren al ontbreken dc voorsprekers, Maria en Johannes dc Doper; PI. LVII). Gezeten op een 
maansikkel, dc voeten op de aardbol, opent Christus de armen, de rechterhand naar boven, de linker- naar 
beneden. De opperste rechter scheidt aldus de uitverkorenen van dc verdoemden. Het oordeel wordt nog 
aangeduid door de richting van de lelietak, zinnebeeld van de barmhartigheid, en deze van het zwaard, 
symbool van de rechtvaardigheid (cf. o.m . L. Réau, Iconographie de l ’Art chrétien, II. Iconographie de la Bible, 2. 
Nouveau Testament, Parijs, 1957, blz. 739; J .J .M . Timmers, Symboliek en iconographie der christelijke Kunst, 
Roermond/Maaseik, 1947, blz. 918, nr. 189-190).

Indien de zijluiken wel beantwoorden aan de gebruikelijke antithese van het Laatste Oordeel met ter 
rechterhand van Christus de verkorenen die in dc hemel worden opgenomen, en ter linkerhand de ver
doemden die naar de hel worden verwezen, vertoont het centrale tafereel niet de opstanding, maar het beeld 
van het wereldse bestaan dat als het ware voortgezet wordt (Janssens de Bisthoven 58 25a); de aarde die in bezit
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genomen is door demonen en zich nauwelijks van de hel onderscheidt (.Hammerstein 60 95). Het menselijk leven 
zit er opvallend verwikkeld in het dierenrijk wijl bomen en planten uitgestorven zijn.
Volgens Boczkowska (63 173) is de eigenlijke opstanding gesymboliseerd door het astrologische-symbolische 
motief van de volle maan, dc ronde blauwe schijf waarin Christus verschijnt.
13e fantasierijke taferelen en motieven, soms verrassend geestig, soms griezelig o f  vies kunnen alle een 
symbolische betekenis hebben. Evenwel is deze niet immer duidelijk. Zij wordt door de auteurs op velerlei 
wijze geïnterpreteerd. De scènes beantwoorden mogelijk aan spreekwoorden en volksgebruiken (Hosten en 
Strubbe11 195; Bax  18). Ze hekelen de maatschappij, illustreren ondeugden en zonden, in het raam van de vier 
elementen: lucht, water, vuur en aarde. Hammerstein (60 100-102) vestigt dc aandacht op de grote rol die 
muziek, dans en instrumenten in dit werk spelen (linkerluik en middenpaneel).

De tonelen groeperen zich rond een aantal objecten. In de achtergrond ziet men een dampende zeebaai waar de 
kop drijft van ccn zeemonster, getuigd als een zeilschip. Rechts gaat een versterkte havenstad in dc vlammen 
op. Het overige van dc wemelende compositie kan men duidelijkheidshalve volgen, langs een brede S-lijn, 
waarvan de bovenste krul uitloopt in de klok rcchts van het middenplan, en de onderste eindigt bij de ton links 
onderaan.
De voornaamste motieven geven wij hier in deze volgorde schematisch aan.
Klok, deze hangt aan een tak van waarop een gevleugeld duiveltje een man opknoopt; als klokklcpel hangt nog 
ccn man, het hoofd naar beneden.
Krijgsbende, met zonderling oorlogs- en belegeringstuig, trekt ten strijde.
Smidse, waarheen naakte lieden door ccn gehoornd duiveltje worden geleid; een man wordt door een monnik 
(?) op het aambeeld gesmeed; ccn gevleugelde duivel wakkert het smidsvuur aan.
Watermolen, als een getand rad draaiend in het water, tussen twee driehoekige wangen waarover een reuzen
vogel (uil?) leunt; deze heeft een mensenhoofd met mantelkap en spuwt een lijf uit, op het rad; boven de kop 
zit een man in een kooi met takkenbekroning; het water vloeit van rechts onder een brug en drijft mensen mee, 
langs het molenrad.
Pletmolen, overkoepeld door een trechter met rokende buis; de molenstenen in beweging getrokken door ccn 
mensengespan, dat door een duiveltje met zweep wordt gemend.
Kruik, grote liggende kruik; in de halsopening zit een vrouw (waarzegster?); een man, aangespoord door een 
gevleugeld en gesnaveld monster, komt aanzitten, op ccn liggend vaatje; ccn drietal toeschouwers. 
Lantaam-paviljoen, met baldakijn waarop muziekinstrumenten: een doedelzak waarrond naakte mensen 
dansen, een harp met een op dc snaren gekruisigde man, een luit met een uil in het klankgat; dieren op de 
paviljoenkap; een rover kwam er langs een ladder een dikke rat halen die hij afmaakte met een dolksteek; in het 
paviljoen, een tafel, een gemijterde naakte man, in minnelijk vrouwengczelschap; op de tafel kruipen een pad, 
een slang en een hagedis; naast de drempel van het paviljoen, brengt een geklede vos een vonnis ten gehore aan 
een naakte veroordeelde, bij een folterbank, waarop ccn koord en een mes liggen (kettergericht?). 
Rookhut, met vos aan het venster; een duivelbaas met pollepel saust ccn mens, die op een braadspit is gestoken 
en zojuist werd geroosterd; andere mensen hangen te roken.
Reuzenrat, gemend door duiveltje; draagt een pakzadel waaraan twee ketels hangen; personages in de ketels; 
ccn ketel heeft een deksel van traliewerk.
Mes, een groot voorsnijmes ligt tegen een vermolmde boomstam en steekt door een open mosselschelp; op de 
snede ligt schrijlings ccn man; een andere geeft hem duchtig zwaardslagen op het achterste.
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Hol, gapend in de aardbodem; een verklede persoon met snavelmasker laat een mens in de diepte vallen; 
ertegen liggen een afgehakt been en een arm; een onthoofde man, met een degen door het lijf, kruipt naar het 
gat.
Schoen, als zeilschip, drijvend over badende mensen. Een vrijerspaar heeft zich in de schoen verscholen; een 
naakte man zit gevangen in een net van scheepsgetouw, naar de masttop gehesen; een legerbende bestookt de 
schoenboot.
Ton, rondom van gaten voorzien, waaruit drank spuit; naakte mensen drinken zomaar aan de stralen, braken 
en ontlasten zich.

Het linkerluik vertoont het hemelrijk in dc zonnige natuur, als cen aards paradijs. De compositie bestaat uit een 
diep landschap, met enkele luchtig verdeelde hoofdmotieven waartussen kleine ontklede personages zich 
vermeien. In dc lucht rijzen gevleugelde wezens en vogels naar de hoge wolken.
Van Lennep (50 221) betoogt dat twee motieven van het linkerluik (de auteur schrijft per vergissing ,,volet 
droit") er definitief zouden kunnen over getuigen dat de schilder van het drieluik een ingewijde was o f werkte 
in opdracht van een alchimistcnsekte. De rode bol (hieronder als vruchtenbast bestempeld) zou de steen der 
wijzen zijn die het filosofische goud levert waaruit de adepten de gelukzaligheid van het paradijs bereiken. Het 
schip met de onder de tent liggende koppels en de bazuinende engelen zou het trioinfschip van dc alchimie zijn. 
Volgens Boczkowska(63 174) symboliseert het schip dc Kerk en beeldt het linkerluik het Paradijs van de Kerk 
uit.
Fontein des Levens, cen rond fontcingebouw in Renaissancegeest met gotische reminiscenties en grillige 
versiering, dc voet in een waterbekken waaruit de vier stromen van het Paradijs vloeien; een eerste balkon op 
zuilen vormt een bovenbekken dat water ontvangt uit watermonden van de hogere geleding, en overloopt 
langs spuwers; hoger een belvédère.
Holle vnichtenbast, waarin gelukzaligen vertoeven en waarrond zc stoeien.
Wonderschip met tent, cen galjoen in top; bazuinende engelen op het gevleugelde achterdek; personages en 
vogels.
Bloem mei parelvrucht, aan een pijlvormig kroonblad grijpt een gelukzalige zich vast; deze houdt jenever- 
bestakjes.
Harpspelende engel, waarbij drie hemelingen knielen.

Het rcchtcrluik stelt de hel voor als een afgesloten en versterkt domein met een toegangspoort. De voorgrond 
vertoont dc weg dic naar dc hel leidt.
Poel, waaruit mensen worden gehengeld door cen duivel met zakmuts, anderen verslonden door cen dier half 
vogel, half vis; ledematen liggen op dc oever.
Ossegespan met ketel wagen, de drijver, ongekleed en gezeten op de trekos houdt een kelk, een zwaard en aan cen 
lange stok over de schouder, een doek en een keteltje; op zijn helm zit een haan; op een platte wagen, in een 
kctcl, een monnik en cen non; piekeniers en een naakte vaandrig volgen de wagen; gevleugelde monsters, één 
met een spatelbek cn beiden grappig uitgedost, kijken toe.
Hellepoort, als torengebouw met doorgangspoort; boven op de toren wordt dc galg in gereedheid gebracht; 
scherprechters, een rad op een staak cn twee veroordeelden; aan de voet van de toren houdt cen grijsaard 
zittend dc wacht bij een houtvuurtje cn naast cen kruis waarop een slang.
Omheiningsmuur, deze wordt door krijgertjes met behulp van ladders, haken en ander tuig verdedigd tegen het 
uitbreken van een groep gevangenen.
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Hel, cen verschroeid landschap met een vlammende burcht; veroordeelden dolen rond; enkelen lenen zich tot 
een gek steekspel.

De keerzijden van dc luiken vertonen de resten van een Doomenkroning (Matt., X XV II, 27-30; Marc., X V , 
16-19; Jo li., X IX , 2-3). Men ontwaart nog de Christusfiguur en vijf personages. Christus is in het midden op 
een bank gezeten. Een geharnaste soldaat zet hem de kroon op het hoofd, geholpen door een beul, links, 
blootshoofds, maar met harnashandschoenen. Vóór Christus knielt een soldaat, met ccn rondas op de rug, een 
takkenmuts op het hoofd. Rcchts staat ccn oude man met cen pluimhoed en ccn blaasinstrument. De 
compositie is verdeeld over de twee vleugels cn is gevat in een geschilderde omlijsting, als een soort venster 
(Janssens de Bisthoven 38 253). Ze liep in het midden door op dc twee vlakke stijlen van de lijst (cf. C. Materiele 
gegevens, blz. 70) zoals op de buitenluiken van dc Hooiwagen (Madrid, Prado, nr. 2052; ill. de Tolnay48 

Pl. 117).

2. Kleur

In een groenblauwe cirkel troont Christus gehuld in een karmijnroze mantel. Het landschap rcchts vertoont de 
donkerbruine tinten van dc hel, terwijl op het linkerluik een blauwe klaarte het paradijs verzinnelijkt.
Aan het water, op het eerste plan van het middenpaneel, gaf dc meester ccn zeegroene kleur, terwijl hij dc 
voorwerpen van het tafereel in levendige kleuren penseelde. Dc drijvende schoen is rozeklcurig en heeft ccn 
blauw zeil. Roze gordijnen omsluiten het gebouwtje, links, dat bekroond is met een blauwe doedelzak. De 
monsterachtigc kop dic een mens uitspuwt, draagt een roze kap.
Het linkerluik dat de hemel voorstelt, kreeg klaardere tonen : roze partijen op dc voorgrond, in het reuzenfruit, 
de mantel van de engel, dc romp van het schip. Het water is blauwgroen, de bodem bruin, de Fontein des 
Levens okergrijs. Een blauwgroene horizon vormt dc overgang tussen het landschap en de grijze hemel. 
Het rechterluik, waar de hel is afgebeeld, werd integendeel in meer bruinachtige, sombere kleuren geschil
derd: dc bodem is okerbruin, de architectuur op het tweede plan okergrijs. In de achtergrond flakkert dc 
rossige gloed van de brand.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

Op het middenpaneel, onderaan rechts, in gotisch schrift: Jhcronimus boscli (Pl. LXXI) en op het mes- 
lemmct: 00 (Pl. LXIV).
De juiste betekenis van het monogram dat in meerdere schilderijen van Bosch voorkomt, wordt door de 
kunsthistorici op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd. Dit vraagstuk behoort tot de algemene studie van 
Bosch’ œuvre, hetgeen hier niet behandeld wordt, evenmin als de verklaring van de symbolen die de auteurs in 
groot aantal in het werk aantreffen en trachten te ontcijferen.
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E. G ESC H IED EN IS 

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens
De handtekening op het middenpaneel wijkt niet af van de bekende signaturen van Hieronymus Bosch. 
Over het ontstaan van het schilderij is niets gekend. De eerste vermelding dagtekent van 1906 toen het in een 
veiling werd aangeboden (cf. E .2a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 76).

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering
In 1906 wordt het drieluik uit de verzameling E. Gavet te Parijs geveild onder de naam van Jéröme Bosch. Er 
wordt in de catalogus gewag gemaakt van grisailles op de keerzijde ( ‘ 4, nr. 2).
Maeterlinck bespreekt het werk in 1908. Deze auteur vergelijkt het met een gelijkaardig drieluik uit zijn eigen 
verzameling. Dit laatste werk schrijft hij toe aan Herri met de Bles. In het Brugse tafereel, dat volgens 
Maeterlinck een valse handtekening van Hieronymus Bosch draagt, zou Herri met de Bles zich hebben 
overtroffen (4 154-155). Eveneens in 1908 betwijfelt Pierron de echtheid van de Brugse triptiek. Het frisse 
koloriet doet nieuw aan en de oorspronkelijkheid van de compositie lijkt hem zonderling (5 33).
LaJ'ond vermeldt in 1914 het Laatste Oordeel van Brugge en dat van L. Maeterlinck. Deze schilderijen zijn, aldus 
de schrijver, geen kopieën naar Bosch, alhoewel men er menige episode aantreft die wel op deze meester 
teruggaat (759-60). Het zou een werk van Herri met de Bles kunnen zijn (7 1 13).

In 1927 schrijft Friedlander het tafereel aan Hicronymus Bosch toe. Het betreft geen kopie van het drieluik van 
Wenen. Deze auteur maakt gewag van sporen van grisailles op de rugzijden (9 100, 148; 5755, 85). 
Fierens-Gevaert in 1922, en P. Fierens in 1929, bewonderen het schilderij en denken dat het op zijn minst aan dc 
beste leerling van Bosch mag toegeschreven worden, indien men het aan de meester zelf niet durft geven (847 ; 
10 106). Zij beschouwen het niet als een kopie van het Laatste Oordeel van Wenen (I() 106).
Hosten en Strubbe plaatsen het drieluik onder de werken van de onbekende meesters, XVe-XVIe eeuw en 
vermelden dat de echtheid van de handtekening werd betwist (1931 11 195, nr. 208).
In 1935 rangschikt P. Fierens het drieluik bij de anonieme werken van het einde van de X Ve en het begin van dc 
XVIe eeuw. Voor hem is de handtekening apokrief. Het is een kwaliteitsvol werk, wel in de geest van dc 
,,faiseur de diables” (12228).

Voor de Tolnay, in 1937, is het schilderij namaak van rond 1520-1530. De motieven zijn ontleend aan de Tuin 
der Lusten, aan de Hooiwagen, en aan het Laatste Oordeel van de Academie te Wenen (14 104).
In 1943 houdt Baldass het schilderij voor het werk van een epigoon, die motieven overnam van dc meester. Het 
betreft een variante van het Laatste Oordeel van Wenen (1S 29). In 1959 verscherpt deze auteur zijn beoordeling. 
Het schilderij is ondenkbaar zonder het werk van Wenen en kan zeker niet van de hand van Bosch zijn (34 32).
In 1951 meenden wij dat het drieluik ofwel van een begaafde eigentijdse nabootser van Bosch kon zijn ofwel, 
maar minder waarschijnlijk, dat het een uitstekende kopie naar Bosch zou zijn ( |tJ I I). Dc hoge kwaliteit van 
meerdere partijen in het werk doet Held in 1952 besluiten dat het in het atelier van de meester met de hulp van 
leerlingen ontstond (2190). Ook Slatkes (1975) opteert voor atelierwerk (62 3 43).

Andere auteurs houden het werk voor namaak. Het zou ontstaan zijn uit dc samenvoeging van motieven die



76 Nr. 4 :  G R O E P  B O S C H  (3), H E T  L A A T S T E  O O R D E E L

men in bekende werken van Bosch aantreft en elementen die thans eigenaardig lijken maar voorkwamen in 
verloren werken van de meester (Cotnbe, 194616 50; Bober, 1952 20 393).
Voor Boon verraadt de tekening geenszins de hand van Bosch (195322 158).
Thans en sedert 1959, toen de grisaille van de rugzijde aan het licht kwam, moet men rekening houden met dc 
kwaliteit ervan. De meeste kunsthistorici zijn nu dc mening toegedaan dat het drieluik aan Hieronymus Bosch 
mag toegeschreven worden, aldus was ons besluit in 1959 (38254), dit van Pauwels (196040 166), Ninane 
(196042205, nr. 54; 19634460, nr.37), Philippot (196446 52), de Tolnay (196548383-384, nrs. 50-50a). Deze 
laatste dagtekent het werk in de ontstaansperiode van de Tuin der Lusten, dus rond 1510. Andere auteurs 
blijven nog aarzelend, zoals Brochhagen (1964 452) en Cinotti (19664<> 109, nr. 51).
Poch-Kalous (1961, schriftelijke mededeling, Muscumarchief, dossier 0.208.1) ziet in de Doomenkroning van 
Brugge en de keerzijden van het Weense altaar, met dc HH .Jacobus en Bavo, een grote verwantschap en meer 
bepaald tussen het hoofd van Christus en dit van een bedelaar in de compositie van de H. Bavo. Volgens haar 
mening ontstond het Brugse Oordeel in het atelier van Bosch, met de hulp van leerlingen, wijl de keerzijde 
door de meester zelf werd geschilderd. Gibson meent dat de kwaliteit van dc grisaille toelaat deze aan Bosch toe 
te schrijven; het Laatste Oordeel daarentegen is volgens hem een „ongerijmde aanpassing” van motieven van 
de meester (59 163).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen
1906 Het drieluik, eigendom van E. Gavct, werd in het Hotel Drouot te Parijs geveild op 8 mei 1906 ( '4 , nr. 2: 

Bosch, Diableries).
1907 In 1907 maakte het werk deel uit van dc verzameling Seligmann te Parijs en was op de Tentoonstelling van het 

Gulden Vlies te Brugge aanwezig, onder nr. 218 (362-63). De aldaar in de catalogus opgegevcn afmetingen 
(midden 195x57 cm, linkerluik 195x27, rechterluik 195x27) zijn klaarblijkelijk foutief.
Staatsminister August Beernaert kon het drieluik verwerven en schonk het aan de stad Brugge door tus
senkomst van dc Vrienden der Musea (36 1, nr.4).

1917-45 Voor dc gebeurtenissen tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog zie Verplaatsingen van de ,, Vlaamse 
Primitieven”  [...], blz. 4-5.

1953 Oostende, Kursaal, Het fantastische in de Kunst (24nr. 1).
1954 Venetië, Biënnale, Belgisch paviljoen, Het fantastische in de Kunst - van Jeroen Bosch tot Magritte (26258, nr. 2).
1957 Munchen, Pinacotheek, als ruilobject {Jaarverslag over I957 3 3 lü).
1958 Madrid, Sociedad Espanola de Amigos del Arte, Arte Flamenco en las ColeccionesEspaiiolas, 1958, nrs. 17-18-19 

(3 2 49-50).
1959 Brugge, Groeningemuscum, Schilderijen geschonken door de Vrienden der Musea (1903-1914), nr.4 (3(’ I).
1960 Brugge, Groeningemuseum, De Eeuw der Vlaamse Primitieven, nr. 67 (40 1 66-167).

Detroit, The Detroit Institutc o f Arts, Masterpieces of Flemish Art: Van Eyck to Bosch, nr. 54 (42 202-205).
1963 Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, De Eeuw van Bruegel. De schilderkunst in België in 

de 16de eeuw, nr.37 (44 63-64).
1966 Praag, Narodni Galerie, als ruilobject (Stad Brugge. Jaarverslag 1966 5314).
1967 ’s-Hcrtogenbosch, Noordbrabants Museum, Jheronimus Bosch, nr. 44 (54 1 52-153).
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b. Materiële geschiedenis
W aar-  Op een onbekend tijdstip werden de zijluiken tot een geheel samengevoegd, het linkerluik rechts, het 

schijnlijk rechterluik links. Hierbij werd de grisaille van de keerzijde zwaar beschadigd (cf. C. Materiële gegevens, 
vóór 1906 blz. 70, 71).

1936 Hersteld door J. Van der Vcken, Brussel (Stad Brugge. Verslag [...] 1935 13 134). Toen werd de keerzijde 
klaarblijkelijk niet onderzocht, noch hersteld (Janssens de Bisthoven 38 253). Men beschikt over geen gegevens in 
verband met deze herstelling.

1959 De resten van deDoomenkroning in grisaille op de rugzijde van de vleugels, werden door C. Leegenhoek van de 
overschilderingen vrijgemaakt (Brugge, Museumarchief, Museuntconnnissie: Vergaderingen, verslagen, 03-1922- 
1961, verslag van de vergadering van 4 maart 1959).

F. VERGELIJK 1N GSELEM EN TEN

Onderhavige compositie is enig in het werk van Hieronymus Bosch. Noch prototype noch kopieën ervan zijn 
ons bekend. Daarentegen zijn talrijke motieven terug te vinden in zijn œuvre, soms met totaal verschillende 
verhoudingen.

1. Drieluik hlet Laatste Oordeel, Wenen, Gemaldcgalerie der Akademie der Bildenden Künste, nrs. 579-581
(Friedlcitider57 nr. 85, blz. 84, PL 66-6 8 ; de Tolnay48 PI. 169, 174) en kopie door L. Cranach, Berlijn,
Bodemuseum, cat. 563 (foto van het Bodemuseum in de documentatie van het Centrum, Brussel).
Middenpaneel: Het Laatste Oordeel
— Christus als rechter met heiligen en ba- 

zuinende engelen boven een schrikwekkende 
wereld

— Christus met opgeheven rechterhand
— zittend monster met pollepel draait man aan 

het spit (de Tolnay48 Pl. 175)
— onder afdak hangende lijken
— plctmolen voortgetrokken door twee naakte 

mensen aangespoord door menner
— watermolen als folterinstrument
—  naakte man op het aambeeld, achter het aam

beeld twee naakten op handen en voeten
— mes met initiaal (de Tolnay48Pl. 179)
— cirkelvormig schild met centrale opening 

waardoor lange piek steekt

2. Drieluik De Tuin der Lusten, Madrid, Prado, nr. 2823 (Friedlander57 nr. 110, Pl. 100 , 102; de Tolnay48

PI. 240).

Brugge, idem, maar zonder de twee voorsprekers

idem
idem

idem maar met het hoofd omlaag hangend 
idem, pletmolcn door trechter bekroond

zelfde foltering, wiel van eenvoudiger struktuur 
idem

idem
idem, strijders met hertegewei rukken er achter aan.
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middenpaneel: idem 
vooraanzicht

Rechterluik: harp waarvan de snaren een naakte 
doorboren, rugzijde naar toeschouwer (de Tol
nay48 Pl. 244)
— grote doedelzak op cirkclvormigc plaat met 

wandelende mensen en monsters (de Tol- 
nay 48 Pl. 243)

— twee messen met initiaal (de Tolnay 48 Pl. 243)
— twee kleine klokken met een gehangene als 

klepel, de cnc met het hoofd omlaag, de an
dere met hoofd naar boven (de Tolnay48 

Pl. 242)
— lantaarngebouwtje, veel kleiner van propor

ties
Verschillende van deze motieven verschijnen uiteraard op schilderijen die van de Tuin der Lusten (Madrid) 
o f van het Laatste Oordeel (Wenen) afgeleid zijn:
het Drieluik van het Laatste Oordeel, Madrid, verzameling Ruiz (foto RKD), rechterluik: harp met door 
snaren doorboorde gehangene; middenpaneel: doedelzak met wandelende monsters, twee klokken met 
klcpel-mensen, lantaarngebouwtje; idem Bazel, Kunsthandel Schulthess 1936 (foto RKD) en Krakau, 
Wawel, inv. nr. 9. Op talrijke kopieën zijn sommige van deze motieven terug te vinden.

idem, met rondedans van naakte mensen eromheen

een mes met initiaal
cen grote klok met een gehangene als klepel, het 
hoofd naar omlaag

idem, belangrijk element in de compositie.

De Zeven Hoofdzonden en de Vier Uitersten, Madrid, Prado, nr. 2822 (Friedländer57 nr. 104, P1.95; de 
Tolnay 48 Pl. 60).
— Laatste Oordeel: Christus als rechter; de 

rechterhand toont de wonde in de zijde
— H el: monster met pollepel, man aan het spit
— Hel: naakte man op aambeeld

middenpaneel: idem maar met opgeheven rech
terhand 
idem 
idem.

4. De Goochelaar, V .S. Californië, privé-verzameling (J50 Ja a r  Rijksmuseum. Jubileumtentoonstelling. Mid
deleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden. Amsterdam, 28 juni-28 september. Catalogus, (Amsterdam, 1958, 
blz. 84, nr.76; Foto Rijksmuseum Amsterdam).
—  mes met mens op de snede, steekt door een 

open mossel
holle boomstam achter het tafereel

— cirkelvormig schild met centrale opening 
waardoor lange piek steekt,
hierachter twee (?) strijders, een ervan met 
hertgewei (?)

— schoen als zeilschip drijvend over badende 
mensen
gevolgd door enkele gewapende figuren

— gehelmde stormram

idem

zelfde wapen

talrijke strijders met hertgewei

idem, maar met vrijerspaar in de schoen

grotere krijgsbende
idem, met aanvoerder boven op de helm, propor
ties verschillen.
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5. Het Laatste Oordeel, Londen, veiling Sotheby, 19.IV. 1972, nr. 49 (eertijds verz. burggraaf de Lantsheere, 
Brussel/Bern; foto Hesse, Bern) en Het Laatste Oordeel, Londen, veiling Christie, 21 .VI. 1968, nr. 77 (foto 
ACL 185.057 B).
—  monster met pollepel saust de man aan het 

spit, links twee hangende lichamen, het ene 
met het hoofd naar omlaag, het andere met 
het hoofd naar omhoog

— watermolen als foltcrinstrument
— trechter als dak aangewend
—  gefolterde schrijlings liggend over een mes

idem
de twee gehangenen hebben het hoofd naar omlaag, 
proporties verschillen

idem, eenvoudiger struktuur en met vogclvrouw 
trechter boven pietmolen
gefolterde ligt schrijlings over een mes met mono
gram .

6 . Bekoring van St.-Antonius, Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga, nr. 231 (Friedlander57 nr. 90, Pl. 16',de 
Tolnay48 Pl. 163), en verwante versies en

7. Kristus verdrijft de kooplieden uit de Tempel, Glasgow, Art Gallery, nr. 1 10.1586 (Lafond7 tgov. blz. 28).
— middenpaneel: op het hoofd gedragen mand idem

mandvorm analoog aan deze van Glasgow

in de m and: mens

idem.

waarvan de opening bovenaan door bloemen 
en planten afgesloten is 
in de mand: vogel (?) (Glasgow), 
niet nader te bepalen diertje (Lissabon)

— cirkelvormig schild met centrale opening 
waaruit een lange piek steekt (Lissabon) (de 
Tolnay 48 Pl. 147)

8 . Hooiwagen, Escuriaal, nr. 378 (Friedldnder57 nr. 111, PI. 105), en Madrid, Prado, nr. 2052 (Friedldnder5

nr. 111c, Pl. 106; de Tolnay48 Pl. 130).
Rechterluik:
— ronde toren van helingang
— gehelmde en met een zwaard doorboordc 

naakte ruiter draagt ccn kelk in de linkerhand 
en zit op rund waarvan ccn lang laken tot op 
de grond neerhangt (de Tolnay48 Pl. 133)

rechtcrluik: 
idem
idem, haan op de helm 
kelk in de rechterhand 
idem.

9. Verschillende monsters uit de Brugse triptiek komen voor op G. Savoldo’s Bekoring van St.-Antonius, San 
Diego (V.S.), Timken Gallery (Jacobsen 61 533-534, ili.): de reuzenrat met menner, pakzadel en kctcl(s), dc 
watermolen als verslindend mensenhoofd met kap, kooi en takkenbekroning, en de beide monsters, het 
ene met kap en boek, het andere met vogelbek dat een mcnsenlijf inslikt uit de linkerbenedenhoek van het 
Brugse linkerluik. Een cylindervormige vesting, vlammende burchten en hellegloed sluiten ook Savoldo’s 
compositie rechts af.
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G. PERSO O N LIJK E O PV A TTIN G EN  VAN DE A U T E U R

Hot schilderij vertoont kwaliteiten die rechtstreeks aan Hicronymus Bosch doen denken. Op zijn minst moet 
men, naar wij denken, aannemen dat het werk in het atelier van dc meester ontstond, misschien met de hulp 
van leerlingen, zoals Held suggereerde (2I 89).
De in 1959 vrijgemaakte overblijfselen van de Doomenkroning, in grisaille, moeten beschouwd worden als 
eigenhandig werk van Hicronymus Bosch.
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J. LIJST VAN D E A FBEELD IN G EN

4: G r o e i  

LVI.

- B o s c h  (3)

Het geopend drieluik B 1 12 527 1948

LVII.
Middenpaneel
Bovendeel: Christus van het Laatste Oordeel met engelen en heiligen 
en het landschap B 55 464 1943

L V III. Het middenpaneel, infrarood B LI I 601 1971
LIX. Het middenpaneel B 214 097 1971
LX. De personages in en rond het lantaarngebouwtje B 55 469 1943

LXI. De bekroning van het lantaarngebouwtje B 55 467 1943
LXII. Drenkelingen, bouwval met lijken, man aan het spit en de motieven 

erom heen B 55 470 1943
LX III. Smidse B 55 465 1943
LXIV. Het mes met het monogram en de motieven eromheen, radiografie 

(3/4) D L 1414 1948
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LX IX . Scènes van de linkerbenedenhoek B 55 475 1943
L X X . De varende schoen en de handtekening B 55 474 1943
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LX X I. Dc handtekening Jhcronimus bosch (M 2X) B 112 526 1948
LXXII. De luiken: de Hemel B 214 099 1971

de Hel B 214 098 1971

De Hemel
LXXIII. Benedenhelft B 55 434 1943
LXXIV . a) Tronende Godsfiguur achter dc wolken, infrarood B LI 1 603 1971

b) De levensfontein, dc holle vrucht en het vergezicht, infrarood B LI 1 603 1971
LXXV A. Dc levensfontein, de holle vrucht en het vergezicht (Kleurenplaat) Foto Versteegen

en Van de Voorde
LX X V . Dc levensfontein, dc holle vrucht en het vergezicht B 55 435 1943
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LXXV I. Het gespan op de voorgrond B 112 625 1948

LXXVII. Het landschap met de brand B 55 433 1943

LXXVIII. Dc buitenzijden van de luiken met de Doorncnkroning B 183 528 1960
L X X IX . Dc Doorncnkroning B 183 529 1960

XXXV III. c) Rugzijde van het middenpaneel B 1 12  622 1948
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Nr. 138: GROEP C H R ISTU S (4), ISA D E LLA  V A N  P O R T U G A L  M E T  D E  H. E L IS A B E T H  
(linkerluik van een triptiek)

A. R A N G S C H IK K IN G  IN H E T  C O R P U S

B. G EBR U IK ELIJK E ID EN TIFICA TIE

Petrus Christus
Schenkster met de H. Elisabeth 
Inventarisnr.: 0.1614.1
Nr. 1 van de catalogus Aanwinsten 1965 ( Vermeersch 6 7).

C. M ATERIELE G EG EV EN S 
(4.VIII. 1979)

Vorm: Rechthoekig paneel.

Afmetingen: Drager 59 X  33 (*) X  0,7
Beschilderd oppervlak 57,2x31
(*) het paneel was oorspronkelijk breder, het werd links met 8 mm ingekort.

Beschermende laag: Lichte rcccntc vernis, in gave toestand.

Verflaag: Zuiver en zonder zichtbare beschadiging met een te opvallend barstenpatroon en verschillende 
zones waar sleet voorkomt. Toch is dc algemene toestand van het schilderij slecht te noemen, behalve voor de 
kroon, de groene singel, enkele zones van het brokaat (nl. aan de elleboog, het onderste gedeelte, rechts van de 
voeg en het decoratieve bloemmotief onder de elleboog), het deeltje van het rode kleed van de bidstoel tussen 
de onderste rand van het kleed van de H. Elisabeth en de kwast van het kussen, de kwast, het getijdenboek en 
zijn kussen.
De craquelures vormen regelmatige vierkante mazen. Zij staan uitermate breed open en zijn plaatselijk en 
onafhankelijk van het modelé bijgewerkt. Zo ontstond een onregelmatig zwartachtig netwerk dat erg 
opvallend is en het karakter wijzigt van de heldere kleurlagen die door sleet, talrijke restauraties en een 
aanzienlijk reliëfverlies reeds erg verzwakt zijn. Dc retouches aan de craquelures zijn o.m. verantwoordelijk 
voor dc densiteitsverschillcn die de schaduwpartijen van het witte hoofddeksel vervormen.
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Algemene slijtage, vooral van het groen van het brokaat dat door verzwakking van de gele kleurtoetsen 
aanzienlijk gewijzigd werd ten opzichte van de gans gaaf gebleven blauwe kleurpartijen. Het groen van het 
brokaat moet oorspronkelijk identiek geweest zijn met het groen van de singel, het groen van het kussen 
waarop de schenkster geknield is en dat van het kussen van haar gebedenboek. Belangrijke slijtage ook van het 
meckrapglacis op het rode kleed van dc bidstoel, dat men zich moet voorstellen als het gaaf gebleven deel 
onder het kleed van de heilige.
Restauratie van belangrijke leemten op het rechter gedeelte van het kleed en de mantel van dc H. Elisabeth 
vanaf de uitgestrekte hand tot beneden; op het kleed van dc bidstoel, nl. heel de rechter punt; op de randen van 
het schilderij, voornamelijk langs de benedenrand en in dc linkerbenedenhoek, op het brokaat van dc mouw 
over 9 /10c van de voeg.
Lichte herschilderingen op dc achterwand, vooral rechts cn boven de schenkster. Overschildering van enkele 
gele stippen op het brokaat en van het donkergroen van de boom rechts in de boogvormige vensteropening.

Naast de restauraties kan men op dc infraroodopname ook een lineaire tekening onderscheiden in de 
architectuur, de hoofdtooi cn de kraag van de schenkster, het hoofd van de heilige en het onderste gedeelte van 
het kleed van de bidstoel. Als compositicwijziging valt alleen een lichte vermindering van het volume van het 
hoofd van de heilige, links en bovenaan, waar te nemen.

De radiografie is weinig leesbaar. Alleen de witte zones van dc hemel op de achtergrond en van het 
hoofddeksel van de schenkster tekenen er zich duidelijk op af met een eenvormige densiteit. De boogvormige 
vensteropening is bovenaan recht afgesneden door de limiet van het geschilderd oppervlak. Op de preparatie, 
die de ongeschilderde rand bedekt, loopt deze boog in een brede penseeltrek door. De laag loodwit, onder het 
bovendeel van het landschap, reikt tot aan dc schuine lijn van het middenplan. Het gelaat van de H. Elisabeth 
cn dat van dc schenkster is niet gemodelleerd. In deze zone zijn slechts de contourlijn van de hoofdsluier van dc 
heilige cn dc sterke lichtaccenten van haar kroon cn van dc plooien van haar bef scherp afgetckend op dc 
radiografie.

Plamuurlaag: Wit, van gemiddelde dikte over gans de oppervlakte van de drager. Dc ongeschilderde boven
rand werd links opnieuw met stopverf bestreken.

Drager: Eik op vol kwartier, twee vertikale planken, 20,2 cn 12,8 cm breed en 7 tot 10 mm dik, platte voegen 
vergaard met twee pinnen. Het paneel is volkomen vlak. Het werd versmald door het afzagen van de 
linkerrand, dit waarschijnlijk om dc linkerhoeken te verwijderen die dus nog erger dan de toch al zeer 
gehavende rechterhoeken beschadigd waren.
De keerzijde vertoont sporen van grisailleschildering op een dunne witte plamuurlaag waarvan de craquelures 
nog gevuld zijn met de zwarte verf die eertijds deze zijde van het paneel bedekte. Hier en daar zijn kleine zones 
van deze zwarte laag bewaard, die zonder plamuurlaag, rechtstreeks op het hout werd aangebracht. Sporen 
van een ongcschilderde rand, behalve aan de rechterzijde.
Onderaan wordt de voeg versterkt door een vertikaal plankje cederhout. De keerzijde is over haar geheel met 
was ingestreken.

Merken op de rugzijde: Geen.

Lijst: Modern, dennehout.
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D. BESCHRIJVING EN ICO N O G RA FIE

1. Onderwerp

In een eenvoudige kamer is een geknielde schenkster voorgesteld, vergezeld van haar beschermheilige, dc
H. Elisabeth van Thuringen en Hongarije (zie verder), die haar met de rechterhand aanwijst. De schenkster 
draagt een prachtig brokaten kleed versierd met granaatappels en gestileerde bladeren. Het kleed is afgewerkt 
in driehoekig decolleté met gorgerette en een kraag van hermelijnbont en dito polsmofjes. De taille is hoog in 
een brede gordel gevat. Het hoofddeksel bestaat uit twee hoorns die slapen en oor bedekken en gedrapeerd zijn 
met een hoog opgehouden sluier waarvan dc slippen als twee vleugels neerhangen. De schenkster draagt ccn 
nauwsluitend gouden geciseleerd halssnoer met ronde pendeloque en ccn langere fljndradige halsketting met 
ringvormige hanger. Zij draagt twee ringen, een op de pink en een op de ringvinger. Zij is geknield op een 
zijden kussen met kwasten. Het kussen ligt op cen draperie die de bidbank bekleedt. Op de armsteun ligt nog 
cen kussen waarop een getijdenboek is opengclegd. Een ruitmotief en rozetten versieren de snee van het 
handschrift.

Op grond van verschillende gegevens wordt de schenkster met Isabella van Portugal geïdentificeerd. Marlier 
die in 1964 een expertiserapport over het schilderij opstelde, wees erop dat de schenkster hetzelfde kleed draagt 
als de dame van het portret ten halve lijve van Rogier van der Weyden uit de collectie van Mrs. John D. 
Rockefellcrjr. te New York, nu in TheJ.P . Getty Museum, Malibu (V.S.). Dit schilderij wordt als cen portret 
van de zestigjarige hertogin beschouwd (I. Archivalische en litteraire bronnen, 3, blz. 98). De kledij is wel met de 
tijdsmode overeenstemmend (zie F. Vergelijkingselementen, blz. 92 en G. Persoonlijke opvattingen van de auteur, 
blz. 94). Marlier vergeleek ook dc schenkster met het portret van Isabella op de muurschildering met dc 
Geboorte van Christus in het Groot Vleeshuis te Gent. Alhoewel dit fresco in dc X lX e  eeuw erg werd 
gerestaureerd, blijkt het kleed tot in de details hetzelfde te zijn en de gelaatstrekken sterk te herinneren aan dc 
dame van het Brugse paneel, aldus Marlier (I. Archivalische en litteraire bronnen, 3, blz. 98). Deze muurschil
dering dagtekent van 1448 (cf. M. Goossetis, De Middeleeuwse Muurschilderkunst, in Gent. Duizend jaar Kunst en 
Cultuur [catalogus van de tentoonstelling]. Museum voor Schone Kunsten, Gent, 19 april-29 juni 1975, Gent, 
1975, blz. 63-70). Voor dc iconografie van Isabella van Portugal verwijzen wij naar K. Baiich, Bildnisse des Jan  
van Eyck, in Studiën zurKunstgeschichte, Berlijn, 1967, blz. 79-122, en vooral Isabella, blz. 85-91, Pl. XII-XIV.

Indien verder aangenomen wordt (zie E. 1 a, Bronnen, blz. 89) dat het schilderij cen vleugel is van het drieluik 
dat in een inventaris dd. 1516 van schilderijen toebehorende aan Margareta van Oostenrijk vermeld wordt, en 
nl. met op één van de luiken ,,Ysabeaul dc Portugal” , beschikt men ter identificatie van het portret, over ccn 
alleszins geloofwaardige getuigenis. De voorstelling van de hertogin op zestigjarige leeftijd in een sobere 
kluis, in gezelschap van een kloosterzuster, behoort tot de mogelijkheden als men weet dat zij zich op deze 
leeftijd inderdaad in de afzondering terugtrok. L. Gilliodts-van Severen haalt de gebeurtenissen aan die Isabella 
ertoe dreven op het einde van hetjaar 1457 het hof te verlaten, t. w. na de pijnlijke scènes die Filips dc Goede en 
zijn zoon tegen elkaar hadden gesteld, tengevolge van de kuiperijen van het geslacht van Croy (L. Gilliodts van 
Severen, Inventaire des Archives de Bruges. Ie Section. Inventaire des Chartes, Brugge, 1872-1882, 9 delen). De 
hertogin had zich in dc afgelegen verblijfplaats te Nieppc teruggetrokken, waar zij een vroom en liefdadig 
bestaan leidde, in gezelschap van grauwzusters franciskanessen (idem, VI, 1876, blz. 64). Het huis van Nieppe, 
van oudsher een grafelijk domein, zoals uit archiefteksten vanaf 1284 is af te leiden (idem, IV, 1876, blz. 268 en



88 Nr. 138: G R O E P  C H R IS T U S  (4), I S A B E L L A  V A N  P O R T U G A L  M E T  D E  H.  E L I S A B E T H

vanaf 1302 tot 1303, idem, I, 1871, blz. 146, 149, 158, 161, 184) heette ,,La Motte-au-Bois”  en was gelegen in 
Frans-Vlaanderen midden het Nieppewoud (P. Bonenfant, Philippe le Bon (Collection: , , Notre Passé”) , 3e nitg., 
Brussel, (1955), blz. 101). Zij verliet slechts enkele malen haar ermitage, t.w. in 1458 en 1462 om haar zieke 
echtgenoot te komen verzorgen (Gilliodts, o.c., VI, blz. 64), en in 1464 wegens de hogere belangen van de 
staatszaken (cf. Bonenfant, o.c., blz. 107).

Georges Chastellain getuigde cr over dat zij in het woud van Nicppe verbleef,,als het ware in devotie, zonder 
het nonnenkleed te dragen” (O. Cartellieri, Am Hofe der Herzöge von Burgund, Bazel, 1926, blz. 59 en 271). 
Sommige auteurs schrijven dat Isabella een klooster van grauwzusters had gesticht waar ze zich terugtrok o f 
haar laatste levensdagen doorbracht. P. Col in lokaliseert dit klooster te Nieuwpoort (Les Ducsde Bourgogne f... | 
Bibliothèque Historique), Brussel, 1941, blz. 236). E. de Moreau spreekt van een klooster van zwartzusters te 
Motte, bij Aire (Histoire de l’Eglise en Belgique. Museum Lessianum. Section historique, nr. 12, IV. L ’Eglise aux 
Pays-Bas sous les ducs de Bourgogne et Charles-Quint. 1378-1559, Brussel, 1949, blz. 1 14), verwijzende naar L. 
Hommel die het evenwel heeft over een klooster van grauwzusters, te La Motte-au-Bois, bij Aire (Marie de 
Bourgogne ou Le Grand Héritage, 4e uitg., Brussel, 1951, blz. 177. Idem in de le uitg. 1945, blz. 157).

De H. Elisabeth van Thuringcn en Hongarije, beschermheilige van dc hertogin, herkent men aan de 
driedubbele kroon dic zij op dc hand houdt en aan het eenvoudig kleed, voorgeschrcven aan dc Derde-Orde 
van St.-Franciscus (K. Hahti cn F. Werner, Elisabeth von Thüringen, in Lexikon derchristlichen Ikonographie [...] 
E. Kirschbaum [...] W. Braunfels, VI, Rome/Freiburg/Bazel/Wenen, 1974, kol. 133-140). De drie kronen zijn 
met edelstenen bezet. De eerste twee zijn met gestileerde appclbladeren versierd, de bovenste met lelies. Dc 
voorstelling van de H. Elisabeth met meerdere kronen, stamt volgens K. Künstle van het Rijnland en de 
Nederlanden. Dc drie kronen symboliseren haar strenge godsvrucht, haar kuisheid in dc huwelijke staat en 
haar koninklijke geboorte (Ikonographie der Heiligen, Freiburg im Brcisgau, 1926, blz. 204-205) of, volgens 
Caesarius van Heisterbach, haar heiligheid als maagd, echtgenote en weduwe (gccit. in K. Hahti cn F. Werner,
o.c., kol. 134).
Als typische voorstelling van de H. Elisabeth in de vijftiende eeuw en in de Nederlanden, wijzen de auteurs op 
haar afbeelding in het aan Van Eyck tocgeschreven tafereel Madonna met de Kartuizer, thans in de Frick 
Collection te New York (K. Halm en F. Werner, o.c., kol. 134; K. Smits, De Iconografie van de Nederlandsche 
Primitieven, Amsterdam/Brussel/Antwerpen/Leuven, 1933, blz. 211; K. Künstle, o.c., blz. 205; L. Réau, 
Iconographie de l ’art chrétien, III. lconographie des Saints, I, Parijs, 1958, blz. 419; ill. 25 tgov. blz. 432). Welnu 
deze voorstelling vertoont cen opvallende gelijkenis met de heilige van het Brugse paneel: dc franciskaansc 
zuster van de tertiarissencongregatic, met een grauwe pij en witte sluier (K. Halm cn F. Werner, o.c., kol. 134) 
waarboven zij een mantel over het hoofd draagt, dus wel als grauwzuster en niet als weduwe met een 
weduwesluier, zoals K . Smits schrijft (ib.).

De scène heeft plaats in ccn sobere kamer met een rondbogig venster in het midden van dc achterwand en 
deuropeningen langs de zijkanten. Rechts staat dc deur open. Links geeft dc kamer uit op een beluik, maar is 
afgesloten door een houten traliewerk, waarachter bloemen bloeien. Achter dc H. Elisabeth staat in de kamer 
een muurtje van baksteen met witstenen dekplaten. Door de linker deuropening ziet men een poortgebouw, 
door het venster dc toppen van dc bomen die in het beluik groeien en, boven de muur die aansluit bij het 
poortgebouw, cen heuvelachtig landschap met enkele bomen.
Dergelijke compositie met cen geknielde schenkster cn haar patroonheilige roept het idee op van cen 
middenpaneel met religieus tafereel, voorwerp van dc devotie, cn een pendant waarop, zoals gebruikelijk, de



Nr. 138: G R O E P  C H R I S T U S  (4), I S A B E L L A  V A N  P O R T U G A L  M E T  D E  H.  E L I S A B E T H 89

schenkcr met zijn patroonheilige voorkwam. Voor dit schilderij moet voor het ontbrekende luik aan een ander 
thema gedacht worden daar de donatrice met haar naamheilige links voorkwam, dc plaats die normaliter voor 
de echtgenoot voorbehouden werd. Voor de voorstellingen van middenpaneel en rechtcrluik verwijzen wij 
naar E. 1 a, Bronnen, hieronder, E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 91 en G. Persoonlijke opvattingen van de 
auteur, blz. 94.

Dc keerzijde van het paneel vertoont nog enkele sporen van een grisaille. Men ziet nog gedeeltelijk een lange 
staf, misschien van een engel van de Boodschap, zoals Dirk De Vos het zag (mondelinge mededeling) en enkele 
fragmenten van de zij- en bovenkant van een rechthoekige nis (Pl. LXXX1V b).

2. Kleur

Het kleurengamma, waarin de grijze en bruine tonen domineren, is opvallend sober. Het brokaten kleed van 
Isabella is pruisisch blauw, met goud waarin groenachtige schakeringen, de gordel is bladgroen, dc sluier wit. 
Dc H. Elisabeth draagt een grijsgroene pij, een witte sluier en een donkerbruine mantel. Dc draperie op dc 
bidbank is scharlakenrood. De twee zijden kussens en de snee van het geopend handschrift zijn goudkleurig. 
De vloer heeft een grijsroze, dc architecturale elementen hebben een beige kleur. Het poortgebouw heeft roze 
muren en een blauw dak. Roze is ook het bakstenen muurtje achter de H. Elisabeth. Het landschap is oker en 
blauw. Opvallend is in het sober geheel, de schittering van dc driedubbele kroon in geelgoud.
De grisaille is in grijsbeige tonen geschilderd.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek 

Geen. Dc tekst in het getijdenboek bestaat uit twaalf regels die evenwel niet leesbaar zijn.

E. G ESC H IED EN IS

1. Ontstaan

a. Bronnen

Het paneel is naar alle waarschijnlijkheid het linkerluik van een triptiek die in een inventaris van schilderijen 
toebehorende aan Margareta van Oostenrijk, dd. 1516, als volgt beschreven wordt (zie I. Archivalische en 
litteraire bronnen, 1, blz. 96): een groot schilderij van O .-L.-Vrouw van Smarten met twee luiken; op het ene 
een H. Elisabeth en mevrouw Isabella van Portugal; op het ander een H. Catharina, cn aan de buitenkant een 
Maria-Boodschap in grisaille; geschonken aan Mevrouw [bedoeld wordt Margareta van Oostenrijk] door 
Catharina du Buisson [vrij vertaald].
Uit opzoekingen verricht door C. Van den Bcrgcn-Pantens, blijkt dat deze Catharina du Buisson zowel kan 
vereenzelvigd worden met een Catherine du Buisson die in 1527 als abdis van dc abdij van de H. Elisabeth te
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Quesnoy wordt vermeld (M. Bruchet, Repertoire numérique des archives du Nord, serie H ., blz. 201), als met 
Kathcrine du Buisson „demoiselle d ’atour” van Margareta van Oostenrijk (gesignaleerd door dhr. Robinet, 
conservator van dc Archivcs départementales du Nord). Gezien de vcrtrouwelijke vorm waarin de naam in dc 
inventaris voorkomt, neigt Van den Bergen-Pantens in haar onuitgegeven nota (archief Nationaal Centrum 
voor Navorsingen over dc Vlaamse Primitieven, Brussel) eerder voor een identificatie met dc hofdame. Zij 
citeert een parallel geval waar de kamenier van prinses Eleonora een schilderij aan Margareta van Oostenrijk 
schenkt.
Er zijn geen andere gegevens bekend over de vroege geschiedenis van dit drieluik noch betreffende de 
afzonderlijke panelen, tot in 1889 (zie E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 91).

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering
In de catalogus van dc verzameling Ernest Odiot, in 1889 (zic E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 91) 
heten twee luiken « Portrait d’unc princesse» en « Sainte Catherine », tc behoren tot de Vlaamse school, XVe 
eeuw (1. Archivalische en litteraire bronnen, 2, blz. 96). Toen het paneel met Isabclla en de H. Elisabeth in 1964 
ter verkoop aan Dr. De Jaeger, voorzitter van de Brugse Museumvrienden, werd aangeboden door J .O .  
Leegenhoek schreef deze dat hij in dc gelegenheid was geweest het werk te restaureren en dat het beschouwd 
wordt als geschilderd door Petrus Christus. In P.S. vermeldt hij dat professor Longhi het schilderij heeft 
gezien en overtuigd is dat het aan Petrus Christus moet worden toegeschreven. In deze offerte van 12 juni 1964 
stelt J .O . Leegenhoek dc vraag o f het paneel niet als zijluik samen gaat met het luik met de H. Catharina, 
bewaard in de eigen collectie van Dr. De Jaeger (Brugge, Muscumarchicf, W.D. 0.1614.1 brief dd. 
12. VI. 1964).

Dc reeds aangchaalde kunsthistorische nota van Georges Marlier dagtekent van dezelfde datum als dc offerte 
van J .O . Leegenhoek. Marlier steunt op zes argumenten om het werk aan Petrus Christus toe tc schrijven, t.w ., 
de soberheid van stijl, de bolronde vorm van het hoofd van dc H. Elisabeth, de vormgeving en dc belichting 
van dc verticale wanden, het uitzicht en de schittering van de kroon, het eenvoudige landschap en de typische 
diepe en regelmatige craquelure (I. Archivalische en litteraire bronnen, 3, blz. 97). Op grond van de modedracht 
dagtekent Marlier het schilderij tussen 1450 en 1460. Bij deze nota heeft Marlier cen foto van het werk gevoegd, 
waarop hij op de keerzijde eigenhandig zijn advies resumeert en verwijst naar hogervcrmeld verslag (I., 4, 
blz. 98).
Alfred Stange onderzocht het paneel te Parijs op 17 juli 1964. In een adviesrapport dd. 22. VII.64 aanziet hij het 
paneel dat — zoals Marlier had gezegd Isabella van Portugal met dc H. Elisabeth voorstelt — als een mooi en 
onweerlegbaar zeker werk van Petrus Christus. Zijn argumenten sluiten aan bij die van Marlier. Bovendien 
wijst hij op de mogelijkheid dat een paneel dat zich in privé-bezit bevindt en de H . Catharina voorstelt, de 
tegenhanger zou zijn van het Isabellapaneel. Zoals Marlier, meent ook Stange dat het paneel dagtekent van de 
tijd toen Isabclla zich verwijderde van Filips dc Goede en een kloosterlijk leven leidde (I., 5, blz. 99). Een 
authenticiteitsverklaring vergezelt het rapport (I., 6 , blz. 100). Op verzoek van de V.Z.W . Dc Vrienden van 
dc Stcdelijkc Musea, gaf Leo van Puyvelde, op 5 september 1964 zijn advies over het schilderij. Naar zijn 
oordeel betreft het ccn authentiek paneel van dc XV c eeuw, dat evenwel niet aan Petrus Christus mag 
toegcschrevcn worden. Het werk behoort tot het atelier o f is van dc hand van leerlingen van deze meester 
(Brugge, Museumarchicf, W.D. 0.1614.1, Nota voorliet Schepencollege, nr. 1201/686, 14 september 1964, get.
A. Janssens de Bisthovcn).
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In het Groeningemuseum noteerde men in de loop van het jaar 1965 nopens de toeschrijving van het paneel, 
verschillende mondelinge uitspraken van kunstgeleerden: Henri Pauwels, Frans Van Molle en Fniile Langui 
meenden dat Petrus Christus als de auteur moet worden beschouwd; Roger d’Hu Ist en J.C . Ebbinge-Wubben 
plaatsten het in de omgeving van deze schilder.
Volgens Valentin Vermeersch wijzen alle stijlkenmerken duidelijk naar de kunst van Petrus Christus (Brugge, 
Muscumarchief, W.D. 0.1614.1, Kunsthistorische nota voor het bestuur, 17 februari 1965, nr. 1201/179. Zie ook 
Vermeersch 4 235 cn 6 l).Janssens de Bisthoven meent, in 1966, dat het paneel kan dagtekenen van 1457-1458 en 
dat alle stijlelementen wijzen op Petrus Christus (5 I 1 a). In 1967 neemt Veronee- Verhaegen het werk op in de 
Addenda van de Engelse heruitgave van Friedländer als zijnde van Petrus Christus (8 108).
Schabacker (1974) verwerpt dejaren 1455-60 als ontstaansdatum, zoals op grond van de klederdracht door 
Janssens de Bisthoven werd gesuggereerd (5 11a). Men moet volgens Schabacker rekening houden met het feit 
dat in alle tijden, de oude generatie vaak de uit de mode geraakte jcugdkledij blijft dragen. Overigens is de 
schoen met een ronde neus van de H. Elisabeth — indien geen latere toevoeging, wat niet blijkt — niet vóór
1480 te dagtekenen: het is rond die tijd dat aan het Bourgondische hof, de schoen met een ronde o f 
rechthoekige neus de puntige vorm begon te vervangen (14 135-136). In zijn rcccnsie van Schabackers studie 
bevestigt Eisler de authenticiteit van het paneel en de identificatie van de schenkster met Isabella van Portugal 
(16 141).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen 
1 8 8 9  In 1889 (26 cn 27 april) wordt te Parijs, in het Hotel Drouot, de kostbare verzameling van oude schilderijen in 

het bezit van Erncst Odiot, geveild. De beschrijving van loten 11 en 12, ,,Portrait d ’une princesse” en „Sainte 
Cathe rine” , twee panelen van 59 X  33 cm, stemt overeen met de aangehaalde gegevens uit de inventaris van 
Margareta van Oostenrijk. Evenwel worden hier de grisailles van de buitenzijde niet vermeld (Catalogue des 
objets d ’art2 17-18; I. Archivalische en litteraire bronnen, 2, blz. 96).

Het verband tussen het Brugse paneel met Isabella, het paneel in privé-bezit voorstellcnde de H . Catharina, en 
de gegevens van de veiling bij Drouot in 1889, werd in ccn brief van 25 april 1974 door Lome Campbell aan het 
secretariaat van het Centrum medegedeeld. Het was Joel Upton die gesuggereerd had dat de H. Catharina — in 
1960 te Detroit tentoongesteld (Flanders in thejifteenth century: Art and Civilization, Catalogue of the Exhibition 
Masterpieces oj Flemish Art: Van Eyck to Bosch [...], Detroit/Brussel, 1960, blz. 99-100, nr. 16) als bewaard in 
een Brusselse privé-verzameling — het pendant kon zijn van het Isabellapaneel. De lokalisatie te Brussel is ccn 
loutere vergissing, want het paneel werd toen door Dr. De Jaeger (Brugge) uitgeleend.

Het is ons niet bekend waar de twee panelen sedert 1889 bewaard werden, noch o f ze op dat ogenblik ccn 
afzonderlijke bestemming kregen. De H . Catharina blijkt bewaard te zijn geweest in de verzameling van 
Maurice d’Alta (H. Pauwels, in De Eeuw der Vlaamse Primitieven [...]. Catalogus, Brugge, (1960), blz. 46, nr. 8 . 
Zie ook Notable Works oj A rt1S noot bij Plate X . Maurice d ’Alta is de auteursnaam van ridder Limpcns de 
Borman die het paneel samen met kunsthandelaar Jules Defordt, van Brussel, te Parijs bij Drouot rond 1930 
verwierf (brief van J . O. Leegenhoek, Parijs, dd. 24 juli 1975. Brugge, Museumarchicf, W.D. 0.1914.1).
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1965 Op 12 februari 1965 werd het Isabellapaneel door bemiddeling van de kunsthandel J .O . Leegenhoek (Parijs) 
aan de stad Brugge verkocht, als herkomstig van een „Zw itserse verzameling” (Brugge, Museumarchief, 
W.D. 0.1614.1, Uittreksel uit het proces-verbaal der zitting vande Gemeenteraad dd. .12 februari 1965,nr. 1201/104; 
3 80,84-86). In 1975 kon de naam van de verkoper vernomen worden, t.w. Arthur Goldschmid die beurtelings 
in Frankrijk en in Zwitserland vertoefde, overleden is rond 1972 en ter zake misschien alleen als tussenpersoon 
heeft gehandeld (geciteerde brief van J .O .  Leegenhoek, 24 juli 1975).
Het schilderij was reeds sedert 31 december 1964 vanuit Frankrijk per spoorweg in België ingevoerd (Brugge, 
Museumarchief, W.D. 0.1614.1, Bewijs van tijdelijke vrijstelling, Bestuur der Douanen en Accijnzen, repertoire 
nr. 12504).

Tentoonstellingen:
1966 Aanwinsten 1965. Groeningcmuscum, Brugge, nr. 1 (6 7).
1968 Aanwinsten der provinciale en gemeentelijke Musea. Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, nr. 28 (1() 42-45).
1970 Discovery oj Harmony - Découverte de ITIarmonie. III. Sacred Arts - Les Arts sacrés. Expo Museum o/Fine Arts, 

Osaka, nr. III-167 (n 186-187).

b. Materiële geschiedenis
1964 Gerestaureerd door J .O . Lecgenhock, te Parijs (brief van 12 juni 1964. Brugge, Museumarchief, W.D.

0.1614.1). Hierover schreef deze restaurateur in 1975: ,,Het schilderij was moeilijk leesbaar wegens de zwart 
geworden craquelures. Dc randen van deze craquelures waren enigszins versleten wegens de achtereenvol
gende reinigingen. Het vergde geduldig werk om het zwart van iedere craquelure te verzachten. Ik meen mij te 
herinneren dat er enkele leemten bestonden, misschien in de bidbank, maar deze verminderen de kwaliteit van 
het schilderwerk niet” (brief van 24 juli 1975. Brugge, Museumarchief, W.D. 0.1614.1).

F. V ER G ELIJK IN G SELEM EN TEN

De compositie van dc geknielde Isabella van Portugal voorgesteld door de H. Elisabeth komt op analoge wijze 
voor op een bronzen gegraveerde gedenkplaat uit het kartuizerklooster van Bazel (Zwitserland), nu in het 
Historisch Museum aldaar (P. Quarre, Plaques defondations d ’Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, aux 
Chartreuses de Bale et de Champmol-les-Dijon, in Jahresbericht 1959 des Historischen Museums, Bazel, 1960, 
blz. 29-38, fig. 1 en 7; Bauch, o.c., 87-88, Pl. XII, nr. 23; Vermeersch13 189-190). Dit stelt in het midden
O.-L.-Vrouw voor met de dode Christus op dc knieën, rechts de H. Elisabeth van Thuringen cn Hongarije 
met Isabella van Portugal gevolgd door tweejong gestorven zonen cn met bovenaan haar wapenschild, links 
Filips dc Goede met St.-Andrcas, Karei dc Stoute en het wapenschild van de hertog. Rechter scène en centraal 
thema herinneren ons aan het drieluik vermeld in de inventaris van Margarcta van Oostenrijk van 1516 cn 
waarvan het paneel van Brugge het linkerluik zou zijn (cf. E. 1 a, Bronnen, blz. 89 en G. Persoonlijke opvattingen 
van de auteur, blz. 94). Zoals op het schilderij vouwt de geïdentificeerde Isabella op de gedenkplaat de handen 
in gebed voor de bidstoel, waarop een dik geopend gebedenboek ligt. De plooien van haar hoofdsluier komen 
in beide voorstellingen overeen en verraden eenzelfde hoornkapsel. De H. Elisabeth, met driedubbele kroon, 
staat Isabclla bij.
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Ook de kartuizerkloosters van Champmol bij Dijon (Fr.) en van Mont-Rcnaud (Fr.) bezaten gedenkplaten 
met dezelfde voorstelling. De compositie van deze van Champmol blccf in een XVIIIe-eeuwse tekening 
bewaard. Quarre meent dat een schilderij, niet vóór 1435 ontstaan, waarvan cen XVIIe-eeuwse copie tot ons 
kwam (Kasteel van Montmirey (Fr.,Jura)), aan de basis ligt van deze composities (Quarre, o.e., blz. 34-36, ill. 4 
en 5).

Tot dezelfde sfeer hoort een paneel dat Isabella van Portugal voorstelt, geknield voor haar bidstoel en bijgestaan 
door de H. Elisabeth met een kroon op het hoofd en een dubbele kroon op de hand. Haar wapenschild en de 
leus ,,Tant qu e je  vive” identificeren de hertogin. Dit votiefpaneel was oorspronkelijk in de kartuis van 
Gosnay, tegenover de fundatieplaat en het grafschrift van de hertogin geplaatst en is heden in de kerk van 
Hesdigneul-les-Bcthune (Fr., Pas-dc-Calais; Quarre, o.e., blz. 33-34, ill. 3).

Op andere composities knielt Isabella van Portugal zonder haar patroonheilige voor haar bidstoel met open 
gebedenboek, rechts van een religieuze hoofdscène terwijl Filips de Goede en de jonge Karcl de Stoute links 
van het hoofdgebeuren geknield zijn. Wapenschilden en leus sluiten alle twijfel nopens de identificatie uit:

— De Geboorte van Christus, muurschildering in het Groot Vleeshuis te Gent (foto ACL B 157.581).
— O.-L.-Vrouw met het Kind aanbeden door Filips de Goede, Isabella van Portugal en Karei de Stoute, Lissabon, 

Museu Nacional de Arte Antiga, inv. tekeningen nr. 3125, f. 46 (M. Sonkes, Dessins du X V e Siècle: Groupe 
Vander Weyden [...] (Les Primitifsflamands, III. Contributions a l ’étude des Primitifsflamands, 5), Brussel, 1969, 
blz. 109-112, PL XXIII, b).

Volgende portretten (of aldus gcachtc schilderijen) van Isabella van Portugal kunnen nog met de hertogin van 
het Brugse paneel vergeleken worden:

— Isabella van Portugal op de Geboorte van Christus, muurschildering van het Groot Vleeshuis, te Gent (zie 
hierboven).

— Het Portret van een bejaarde edelvrouw, door Rogier van der Weyden, eertijds verzameling van Mrs. John D. 
Rockcfeller Jr ., nu Malibu (V.S.), T h cJ.P . Gctty Museum, repr. in M .J. Friedländer, Early Netherlandish 
Painting, II. Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle, Leiden/Brussel, 1967, Pl. 22.

— Het Portret van een bejaarde edelvrouw, Vlaams-Bourgondische school, XVe eeuw, bewaard te New York, 
The Metropolitan Museum o f Art, a cc. nr. 50.145.15; repr. in Fifteenth Century Portraits. Loati Exhibition, 
april 15 through april 27 1 935 [...] Knoedler [...] New York, [z.pl., z.d.], Pl. 3 .

— Isabella van Portugal door een onbekend meester, bewaard te Rijsel, Palais des Beaux-Arts, cat. 1893, 
nr. 941; inv. 1912, nr. 1526 (foto ACL B 195.790).

De H. Elisabeth vertoont veel gelijkenis met haar voorstelling op het paneel Madonna met de Kartuizer, 
toegeschreven aan Jan van Eyck en bewaard in The Frick Collection te New York (repr. in Friedlän
der8 Pl. 53).
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G. PERSO O N LIJK E O PV A TTIN G EN  VAN D E A U T E U R

Het is duidelijk dat het paneel de linkervleugel vormde van het drieluik dat in de inventaris dd. 1516 van de 
schilderijen toebehorende aan Margareta van Oostenrijk beschreven wordt.
Ongetwijfeld was hetCatharinapaneel dat te Brugge in het bezit was van Dr. De Jaeger en zich sedert 1974 in de 
kunsthandel Christopher Gibbs te Londen bevindt (brief dd. 29 november 1976 van Christopher Gibbs aan het 
Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse Primitieven, Brussel), het rcchtcrluik van deze 
triptiek. Toen dit schilderij te Brugge in 1960 tentoongesteld werd in De Eeuw der Vlaamse Primitieven, 
(Groeningemuseum, 26 ju n i-11 september 1960, nr. 8) vertoonde het paneel op de keerzijde nog talrijke 
sporen van een grisailleschilderij, zoals een toen opgenomen foto (ACL B 183.991, 1960) bewijst. L. Ninane 
noteerde de grijsbeigc toon van deze grisaille (Flanders in the fifteenth Century, op. cit., blz. 99, nr. 16), wel 
terdege de kleur die terug te vinden is op de keerzijde van het Isabellapaneel (cf. D. 2, Kleur, blz. 89). 
Sedertdien werd de grisaille van het Catharinapaneel volledig verwijderd, hetgeen in 1975 werd vastgesteld in 
de tentoonstelling te Gent, Gent. Duizend Jaa r  Kunst en Cultuur (Museum voor Schone Kunsten, 19 april-
29 juni 1975, nr. 41). Dc overgebleven fragmenten van de grisaille in het Isabellapaneel laten vermoeden dat 
hier het beeld van een rechtstaande engel van de Boodschap, in een nis, was voorgesteld. Dc foto van het 
Catharinapaneel met de in 1960 nog bestaande sporen, laat niet toe te bevestigen dat hier het tegenbeeld, t.w.
O .-L.-Vrouw, was voorgcsteld, maar wel dat het paneel gelijkaardige grisaillcoverblijfselen vertoonde als het 
Isabellapaneel. Deze Boodschap kunnen wij ons best inbeelden aan de hand van dc Boodschap op de buitenzijde 
van de luiken van de Dresdener triptiek van Jan van Eyck (Friedländer8 Pl. 54), waar overigens op de voorzijde 
ook dc H. Catharina is geschilderd.

Wij hebben dus op het Brugse paneel cen authentiek portret van dc hertogin Isabella van Portugal, dat door 
haar achterkleindochter Margareta van Oostenrijk werd bewaard. Dit portret werd haar geschonken door een 
zekere Katherine du Buisson (cf. E. 1 a, Bronnen, blz. 89) in omstandigheden die wij niet kennen. Het feit dat 
het schilderij oorspronkelijk misschien bestemd was voor het klooster van grauwzusters franciskanessen waar 
Isabclla van Portugal zich had teruggetrokken (cf. D. 1, Onderwerp, blz. 87) zou kunnen verklaren dat het in 
bezit van dc abdis Catherine du Buisson kwam eventueel via dc grauwzusters van St.-Franciscus die op een 
bepaald ogenblik precies instonden voor het hospitaal dat aan dc abdij verbonden was (cf. E. 1 a, Bronnen, 
blz. 89 en nota van C. Van den Bergen-Pantens) .
Met het portret op de gegraVccrdc gedenkplaat van Bazel en dit op dc muurschildering van het Groot 
Vleeshuis te Gent, waar Isabella telkens onbetwistbaar geïdentificeerd wordt door het wapenschild dat haar 
vergezelt, beschikken wij aldus over drie portretten van de hertogin Isabella, die bovendien niet zozeer van 
elkaar verschillen. Dat de twee geschilderde portretten tot in de details op elkaar gelijken, zoals Marlier schreef, 
lijkt ons zeer overdreven; alleen de modedracht is dezelfde.

Het Brugse paneel is beter bewaard dan het Catharinapaneel dat nog slechts enkele partijen vertoont die niet 
her- o f overschildcrd zijn. De confrontatie van de twee luiken die in 1975, in de Gentse tentoonstelling mocht 
verwezenlijkt worden leidde de aanwezigen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, t.w. M. Baes-Don- 
deyne, Dirk De Vos en ondergetekende tot de conclusie dat de twee panelen wel tot hetzelfde werk hebben 
behoord en door dezelfde meester werden geschilderd. Deze meester kan Petrus Christus zijn geweest, doch 
het lijkt ons eerder atelierwerk te zijn dan een eigenhandige productie. Het argument van Schabacker (14 136) 
dat dc ronde schoen van de H. Elisabeth dc datering ca. 1457-58 (5 I 1 a) in de weg staat, is naar ons oordeel niet
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steekhoudend. Het schoeisel van de kloosterzuster Elisabcth behoort niet tot de Bourgondische mode en is 
blijkbaar een houten klomp.
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I. ARCH IVALISCH E EN LITTERA IRE B R O N N E N

1

Mechelen, 1516. — Post uit een inventaris van schilderijen die in het bezit waren van Margareta van Oostenrijk.

Ung grant tablcaul d ’une Notre-Dame de pityé à deux feulletz; deans l’ung y a une Saincte-Elizabcth et 
madame Ysabeaul de Portugal ; et en l’autre une Saincte-Katherine, et au dehors une annunciadc de blanc et de 
noir; qui a esté donné à Madame par Katherine du Buisson.

(Lille, Archives du Département du Nord, Comptes de l ’Hôtel des Ducs et des Duchesses de Bourgogne, 1479-1562, B 
3507, n° 123.904. Uitgegeven door Le Glay 1 480).

2

Parijs, 26-27 april 1889. — Notifie over tweepanelen uit de verzameling van Ernest Odiotgeveild in het Hôtel Drouot.

E C O L E  F L A M A N D E  
(XVc siècle)

1 1. Volet d’un triptyque: Portrait d’une princesse
Agenouillée devant son prie-Dieu, les mains jointes, elle porte une large coiffe blanche, un collier de perles 
autour du cou. Vêtue d’une robe de velours à riches ornements brodés d’or, une religieuse, en costume noir, 
est debout derrière elle, tenant une couronne. Dans le fond, une fenêtre cintrée; à gauche, une porte laissant 
voir le paysage.

Bois. Haut., 59 cm .; larg., 33 cm.

E C O L E  F L A M A N D E  

(XVc siècle)

12. Volet de triptyque: Sainte Catherine
Elle est debout, dans un intérieur, vêtue d’une robe rouge et d ’un grand manteau de même couleur doublé 
d’hermine, la main droite appuyée sur une roue, la gauche sur une épée. Elle est posée sur un tapis vert à 
feuillages et fleurs; le parquet de la chambre est forme d’étoiles, de losanges et de carreaux de différentes 
couleurs. A gauche, une fenêtre cintrée; à droite, une porte donnant sur une cour.

Bois. Haut., 59 cm .; larg., 33 cm.

(Catalogue des objets d’art [ . . . ]2 17-18).
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3

Brussel, 12  jutii 1964. — Adviesrapport van Georges Marlier ovcr het paneel.

Note au sujet d’un volet représentant Sainte Elisabeth de Hongrie avec une donatrice
Bois. H. 59; L. 33 cm.

Le tableau représentant sainte Elisabeth de Hongrie (appelée aussi sainte Elisabeth deThuringe) en vêtement 
de tertiaire franciscaine et tenant en main les trois couronnes auxquelles elle avait renoncé pour mener une vie 
de charité et d ’ascétisme, est probablement le volet gauche d’un triptyque. La dame agenouillée, vêtue d’atours 
princiers (robe de brocart et haute coiffe) devait se prénommer Elisabeth ou Isabelle. 11 est assez rare que ce soit 
le volet gauche d’un triptyque qui comporte la donatrice; normalement il était réservé au mari. Au panneau 
central était figurée vraisemblablement la Vierge à l’Enfant trônant en figure entière. Pour le volet droit nous 
sommes réduits aux suppositions.

L ’auteur du tableau doit être cherché du côté de Petrus Christus, peintre installé à Bruges et dont la carrière 
peut être suivie de 1444, année où il est mentionné comme bourgeois de la ville, ju squ ’en 1473-73, année de sa 
mort. Ce qui concorde pleinement avec la date qu’il convient d’assigner au tableau en se basant sur le costume 
de la dame: entre 1450 et 1460.

Les raisons suivantes me paraissent militer en faveur de Petrus Christus:

1. Le style très dépouillé de l'ensemble et le traitement par grandes masses des figures, l’artiste éliminant les 
détails qui ne lui paraissent pas essentiels. La même sobriété se constate dans le décor de la salle, d’où tout 
élément anecdotique est exclu. En somme, les seuls détails concernent le riche vêtement de la dame, le livre de 
prière posé sur un coussin et les trois couronnes.

2. La tête de sainte Elisabeth, très ronde et dont on pourrait presque dire qu’elle a été faite au tour, est d ’un type 
qui se rencontre dans d’autres œuvres de Petrus Christus, notamment dans les portraits de donateur et 
donatrice inconnus (deux volets, 41,6 X  21,3 cm) qui se trouvent «à la National Gallery de Washington (prêtés 
par la Fondation Kress). Les mains aussi sont très semblables.

3. Le traitement des parois par hautes bandes verticales, avec des ombres fortes dans la partie droite (porte 
ouverte sur une autre chambre) et dont on retrouve l’équivalent dans le tableau de la Vierge à l’Enfant assise 
dans un intérieur, avec saint Joseph au second plan (Kansas City, William Rockhill Nelson Gallery).

4. L ’élément le plus décisif en faveur de Petrus Christus me paraît être la couronne très détaillée, avec des 
reflets métalliques qui produisent un effet d ’autant plus saisissant que l’ensemble du tableau est maintenu dans 
une gamme de tons plutôt sourds. On retrouve ce contraste dans presque tous les tableaux de Petrus Christus : 
par exemple, les petits écus métalliques qui encadrent le portrait signé (au revers) d ’Edward Grymston de la 
collection du Earl o f  Vcrulam (en prêt à la National Gallery de Londres).

5. Le petit paysage très simple qu’on voit à travers la fenêtre: petits arbres au feuillage assez maigre, qui sc 
profilent sur le ciel et qui sont à peu près identiques à ceux qu’on voit à l’arrière-plan de la Déploration du Christ 
du Musée de Bruxelles, dans le Saint Antoine avec donateur du Musée de Copenhague, dans une Vierge à l ’Enfant 
du Musée de Budapest et dans la Déploration du Louvre (ancienne collection Schloss).

6 . La craquelure, fort accusée mais d ’une surprenante régularité, comme celle d ’une céramique. Cette 
craquelure est différente de celle des autres Primitifs flamands et se retrouve dans la plupart des tableaux du 
peintre.
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Mais plus encore que chacun des caractères énumérés plus haut, c’est l'ensemble du tableau et son esprit qui 
justifient l’attribution à Pctrus Christus.
Au sujet de la sainte Elisabeth, nous noterons qu’elle apparaît, dans le même vêtement et avec la même triple 
couronne en main, dans la Vierge au chartreux de la Friek Collection à New York (tableau qui fut longtemps 
attribué «à Jean van Eyck mais qui est accepte à présent comme œuvre de Pctrus Christus, certains auteurs y 
voyant toutefois une œuvre commencée par van Eyck et achevée par Christus).
Quant à l’identification de la princesse, on constatera que son vêtement est exactement celui d ’Isabelle de 
Portugal, tel qu’on le voit dans le portrait à mi-corps de la collection Rockefeller par Roger van der Weyden, 
considéré comme un portrait de la duchesse de Bourgogne, âgée alors d’une soixantaine d ’années (elle était née 
en 1397) ; tel qu’on le voit aussi dans la fresque de l’ancienne Grande Boucherie à Gand, très restaurée au X IX c 
siècle, mais où le costume est semblable dans tous ses détails et où les traits du visage rappellent fort ceux du 
petit volet. La fresque date de 1448. Les mêmes vêtements sont encore portés par la jeune patricienne qui rend 
visite avec son fiancé à la boutique d’orfèvre de saint Eloi, tableau de Pctrus Christus dans la collection Robert 
Lehman à New York.
On serait donc assez tenté de voir dans la dame du petit volet un portrait d ’Isabelle de Portugal sous la 
protection de sa sainte patronne Elisabeth de Hongrie. Non pas un portrait fait au vif, car les traits du visage 
sont assez peu accusés. Peut-être le tableau, dans cette hypothèse, daterait-il de l’époque où Isabelle de 
Portugal, déçue par les infidélités de Philippe le Bon, s ’isola dans une retraite quasi monastique, imitant en cela 
l’exemple de sainte Elisabeth de Hongrie.

Bruxelles, le 12 juin 1964. 

(ondertekend) Georges Marlier
(.Brugge, Museumarchief, IV.D. 0 .1614 .1 , getypte tekst).

4

Brussel, 12 juni 1964. — Authenticiteitsverklaring van Georges Marlier, eigenhandiggeschreven op de keerzijde van 
een foto van liet schilderij, met verwijzing naar zijn adviesrapport.

J ’ai eu l’occasion d’examiner le tableau reproduit par cette photo (peint sur bois, 59 X  33 cm). Il s ’agit du volet 
gauche d’un triptyque, représentant une dame en atours princiers avec sa sainte patronne, Elisabeth de 
Hongrie tenant en main les trois couronnes auxquelles elle renonça pour mener une vie de tertiaire franciscaine 
dont elle porte les vêtements. La dame se prénommait donc Elisabeth ou Isabelle. A titre d ’hypothèse on 
pourrait songer à Isabelle de Portugal, troisième femme de Philippe le Bon.
Quant à l’auteur du tableau, tous les caractères de style et de facture, ainsi que l’esprit même de la composition 
et du décor, me font penser qu’il a été peint par Pctrus Christus, vers les années 1450-1460, ainsi que l’indiquent 
le vêtement et la haute coiffe du modèle représenté.
Voir la notice jointe à cette photo.

Bruxelles, le 12 juin 1964. 

(iondertekend) Georges Marlier
(Brugge, Museumarchief, W.D. 0 .1 6 1 4 .1 ).



Nr. 138: G R O E P  C H R I S T U S  (4), I S A B E L L A  V A N  P O R T U G A L  M E T  D E  H.  E L I S A B E T H 99

5

Tutzing, 22 ju li 1964. — Adviesrapport van Alfred Stange over het paneel.

Prof. Dr. A l f r e d S t a n g e  8132 T u t z i n g ,  Bräuhausstraßc 13
22-7-64

G U T A C H T E N

Das mir anlässlich meines Besuches in Paris am 17. Juli auf Grund einer eingehenden Besichtigung 
genau bekannt gewordene Bild, das— wie Georges Marlier gezeigt hat— Isabella von Portugal, die Gemahlin 
Herzog Philipps des Guten, von der Heiligen Elisabeth patronisiert veranschaulicht, gefügt in eine schlichte 
Architektur mit Ausblicken auf eine Landschaft, der Ordnung der Figuren zufolge der linke Flügel eines 
Altartriptychons — auf Eichenholz gemalt und 59 X  33 cm gross — ist meines Erachtens eine schöne und 
einwandfrei sichere Arbeit von

Petrus Christus ( t  1472/73).
Das Kostüm der Stifterin zeigt dieselbe Behandlung des Brokatstoffes wie das der Braut in Pieters 

berühmten Eligiusbilde von 1449. ln diesem hat auch die einfühlsame Schilderung der Goldschmiedearbeit 
der Kronen ihre überzeugende Parallele, nicht weniger lassen die Köpfe der beiden Frauen dieselbe Meister
hand erkennen. Der rundliche Kopf und das füllige Gewand der Heiligen Elisabeth aber entsprechen genau der 
Maria in der Madonna zum dürren Baum (ten drooghen Boome) oder auch der Maria in dem Berliner Bilde 
mit dem Kartäuser. Die schlichte, auf wenige Generaltöne gestimmte Landschaft ist der in der Berliner 
Verkündigung oder in der Geburt der Sammlung Goldman zu vergleichen. Vor allem aber atmet die schlichte 
Fügung der Motive Pieters Geist. Sein Schaffen lebte nicht nur im Widerschein der Kunstjan Van Eycks. Wie 
die Figuren den Vertikalen und Flächen der Architektur verbunden sind und eine gewisse abstrakte Geometrie 
die Struktur des Bildes bestimmt, wie weiterhin warme, satte Farbtöne in den Figuren und Vordergrunds
motiven vor kühle in der Landschaft und Architektur gestellt sind, da gestaltete Pieter Christus durchaus 
selbständig. Wir verstehen ihn wohl nicht falsch, wenn wir meinen, diese Formgebung, die dem Bild eine 
feierliche, stille Geistigkeit gibt, sei aus dem Quell der Devotio moderna geschöpft. In ihr scheint Petrus 
Christus den Fundus seines Erlebens gefunden zu haben. Als einer der ersten Vertreter dieser in den 
Niederlanden geborenen, modernen geistig-religiösen Haltung begegnet er in diesem Bilde wie in vielen 
anderen seines Werkes.

Georges Marlier bemerkt mit recht, dass ein besonderer Grund die Darstellung der Herzogin auf 
dem linken Flügel eines Triptychons veranlasst haben müssen, auf dem sonst regelmässig die männlichen 
Stifter begegnen, und meint, das Bild möge aus der Zeit stammen, da Isabella sich von Philipp dem Guten 
zurückgezogen und ein nonnenhaftes Leben geführt habe. Es ist richtig, der Herzog wie dessen Nebenfrauen 
und Bastarde haben die kluge und hochfahrende portugiesische Prinzessin oft brüskiert. Georges Chastelein, 
der bei den Zerwürfnis der beiden Ehegatten ganz auf der Seite der Herzogin steht, schreibt in seiner Chronik, 
sie habe, ohne eine Nonne zu sein, wie eine Nonne gelebt, wenn sie auch bei einer schweren Erkrankung des 
Herzogs mildere Gefühle gezeigt habe, und sie an seinem Lager erschienen sei. So ist vielleicht auch das 
Patronat der Heiligen Elisabeth zu verstehen. Primär war das Patronat der Heiligen im Vornamen der 
Herzogin bedingt, man wird aber auch darauf hin weisen dürfen, dass sic dem Vorbild der grossen Heiligen 
folgend allen Bedrängten eine gütige Wohltäterin gewesen ist. Martin Le France huldigte ihr mit diesen 
Versen:
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Chascun la dame bénissoit 
Pour sa doulceur, pour sa sagesse.
Vive la dame, et bénit soit,
Qui nous donne tele princesse!

Im Mittclbild eine thronende Madonna mit Kind vorauszusetzen, ist eine plausible Vermutung. Was 
aber war auf dem rechten Flügel dargestellt ? 1 )ie gleichen Masse besitzt das in einer Privatsammlung hängende 
Bild einer stehenden Heiligen Katharina. Freilich hat auch die Stiftertafel mit dem Heiligen Antonius in der 
Königlichen Galerie in Kopenhagen diese Masse, sie scheinen also dem Maler öfter als angemessen erschienen 
sein. Immerhin zeigt jenes Bild eine ähnliche geometrische Gliederung, und war die Heilige Katharina als 
Beschützerin sonderlich beliebt, wie etwa Sinters Meisterwerk, das Portal der Kartause zu Dijon lehrt, wo 
jene Heilige die Herzogin Margaretha ebenfalls patronisiert. Die Frage bleibe offen.

(ondertekend) A. Stange

(Brugge, Museumarchief, W.D. 0.16/4.1).

6

'Tutzing, 22 ju li 1964. — Authenticiteitsverklaring van Alfred Stange, getypt op de keerzijde van een foto naar het 
schilderij.

1 )as umseitig in Foto wiedergegebene und mir anlässlich meines Besuches in Paris am 17. Juli aufGrund einer 
eingehenden Betrachtung bekannt gewordene Bild, das Isabclla von Portugal, die Gemahlin Herzog Philipps 
des Guten, von der Heiligen Elisabeth patronisiert, in einer schlichten Architektur mit Ausblicken auf eine 
Landschaft zeigt, der Ordnung der Figuren zufolge der linke Flügel eines Altartriptychons — auf Eichenholz 
gemalt und 5 9 x 3 3  cm gross —  ist meines Erachtens eine schönc und einwandfrei sichere Arbeit von

Petrus Christus ( f  1472/73) 
dessen Eigentümlichkeiten und Stilmerkmale die Figuren wie Architektur und Landschaft zeigen.

Tutzing, 22-7-64

(ondertekend) Professor Dr. Alfred Stange

(Brugge, Museumarchief, IV.D. 0 .1614 .1).
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J . LIJST VAN DE A FBEELD IN G EN

Nr. 138: G r o e p  C h r i s t u s  (4)

L X X X . H. Elisabeth met schenkster, infrarood B LI 1 594 1971
LX X X I. H. Elisabeth met schenkster B 214 016 1971

LXXX11. H. Elisabeth met driedubbele kroon (1 :1) B 214 018 1971
LXXXIII. Schenkster met gebedenboek (1:1) B 214 019 1971
LX X X IV . a) H. Elisabeth met driedubbele kroon, radiografie (1:1) D L 7 226 1971

b) Rugzijde van het paneel B 208 410 1972
L X X X V . Hoofd van de schenkster (M 2X) B 214 020 1971
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Nr. 5: GROEP DAVID (1), H E T  O O R D E E L  V A N  K A M B U S E S  (tweeluik: D E  A A N H O U D IN G  
en D E  V ILLIN G )

A. R A N G S C H IK K IN G  IN H E T  C O R P U S

B. G EBR U IK ELIJK E ID EN TIFICA TIE

Gerard David
Het Oordeel van Cambyses 
Inventarisnrs.: 0.40.1 - 0.41.1
Nr. 17 van de Catalogus van het Groeningemuseum, 1960 (Pauw els80 45-47).

C. M ATERIELE G EG EV EN S 
(13.IX .1979)

Vorm: Twee rechthoekige panelen.

Afmetingen (binnen de lijst): 1. De Aanhouding 182.3X 159,2x2
2. De Villing 182,2 X  159,4 X  2

Beschermende laag: 1. De Aanhouding: Lichte retouchcervernis op het schilderij waarvan de restauratie aan de 
gang is.
2. De Villing: De vernis, in goede staat aan de oppervlakte, bedekt de resten van oude vernissen die op 
onregelmatige wijze verwijderd werden. Hierdoor ontstonden vlekken zoals op het blauw van het vest van de 
neergeknieldc beul o f zones overdekt met een soort van bruinachtig sap zoals op het brokaat van het kleed van 
de koning, en werd het modelé er mee door bepaald zoals op het witte vest van de beul, zodat er een 
disharmonie van het kleurengamma tussen beide panelen ontstaat.

Verflaag: 1. De Aanhouding: Zeer goede algemene staat, enkele belangrijke restauraties uitgezonderd. Weinig 
sleet: op de vleeskleur van het gelaat van de twee personages uiterst rechts en op de vingertoppen van de 
linkerhand van de rechtcr.
Belangrijkste restauraties: rug van de man rcchts van dc rechter, de rechterrand van zijn mouw, het 
rechterbeen van de soldaat dic de rechtcr bij de arm grijpt, het onderste gedeelte van de groene mantel en de 
rechterschouder van de gehelmde krijger, de schaduw van het hoofd van de rechter op het zetelbehang, de
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linkerelleboog van de rechter, de rechterwang en de hals van de jonge man links van de rechter, het nabije 
gedeelte van de tegelvloer. Latere beschildering van de ongeschilderde rand links, die door inkrimping van het 
paneel zichtbaar werd.
Compositicveranderingen: Zeer talrijk. De belangrijkste bevinden zich in het stadsbeeld waar links van de zuil 
een boom voorzien was en waar de luifel van het poortgebouw eerst uit twee hellende vlakken bestond in 
plaats van het boogvormig afdak; verder de linkerarmleuning van de zetel, die meer naar voren stond en 
waarvan de stijl vooraan met lijstwerk en bovenaan met beeldhouwwerk versierd was (cf. röntgenopname 
PI. CX11 en infraroodopnamc Pl. CXIII); verschillcnde hoofddeksels van de linkergroep, voornamelijk de 
bredere en diepere helm; de ogen van de rechter, die lager voorzien waren en de drapering van zijn mantel 
waarvan de plooien rechts achteraan vertrokken en niet van de knie (cf. Pl. CXII en Pl. CXIII). Talrijke 
verbeteringen en bijwerkingen van het contour van de personages, vaak zichtbaar door pentimenti o f door 
reliëf, alsook verschillcnde compositicwijzigingcn. Vermelden wij ook nog een wijziging aan het kapiteel van 
de zuil in de linkerbovenhoek.

2. De Villing: Tamelijk goede algemene staat al wordt de expressie geschaad door het contrast tussen de 
hevige kleuren en het zware ondoorzichtig geworden zwart en donkerblauw van de kledij dat door tc dikke, 
overschilderde masticages nog benadrukt wordt. De verflaag is losgekomen in het groen van het landschap en 
bovenaan de muur ervoor evenals in de rechterbovenhoek. Sleet op het wit van de lendedoek van de rechter en 
links op zijn lichaam, van het midden tot de dij, het sterkst op de heup die herschilderd werd (met 
overschildering van de bil). De herschildering verbleekte. Belangrijke lacunes in de mantel van de hellebaar
dier rechts, waarvan alleen de omtreklijnen en een kleine zone in het midden bewaard bleven, in het kleed van 
de beul met de tulband (Pl. CIL) en in de schaduwen van de mouw van de blauwe korte mantel van de beul 
uiterst rechts. Deze beschadigingen werden gecorrigeerd door brede overschilderingen die verdonkerden 
waardoor het rijke modelé dat op de radiografie tc voorschijn komt (Pl. CIL) totaal verloren ging. Als andere 
beschadigingen dienen talrijke plaatselijke retouches vermeld alsook de restauratie langs de twee voegen die 
respectievelijk borst en knieën van de rechter doorsnijden, en de opening van dc middelste voeg. 
Compositieveranderingen: De belangrijkste zijn in dc loggia van de rechterbovenhoek : de aanzet van de loggia, 
een zuil met kapiteel, was in dc linker vensteropening gesitueerd, de hoekpijler was aanvankelijk een ronde 
zuil met kapiteel en basis, de mantel van de rechtstaande man geoordeeld door Otanes, was vooraan gesloten. 
Andere compositicwijzigingen, minder belangrijk dan bij de Aanhouding, in het contour van dc kleren, dc 
hoofddeksels van meerdere personages, en de vorm van de bil van de rechter.

Samenstelling van dc verflagen:
Het blauw van de betegeling ( I ) * :  een laag loodwit en azuriet op een dunne laag loodwit.
Het blauw van de hemel (1): cen laag loodwit, azuriet en een weinig meekraplak, bedekt een laag loodwit cn 
azuriet die op een dunne laag loodwit aangebracht werd.
Het blauw van dc mouw uiterst links ( I ) : een laag loodwit en lapis lazuli met olieachtig bindmiddel op een laag 
loodwit en azuriet.
Het donkerrood van de zuil uiterst rechts (2 )*: een enkele dekkende laag meekraplak gebonden met olie en 
hars.

*(1) Dc Aanhouding; (2) De Villing.
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Het rood van het kledingstuk uiterst links (2): een lazuurlaag van zuiver meekraplak bedekt een laag loodwit 
en meekraplak, aangebracht op een fijne laag vermiljoen, die de fijne loodwitlaag bedekt die wij reeds hoger 
aantroffen onder het blauw van de hemel ( 1 ).
Het roze van de betegeling (2): ccn laag loodwit met veel meekraplak bedekt een laag loodwit met weinig 
meekraplak.
De witte en grijze kleurpartijen en dc vleeskleur bestaan uit een laag loodwit waaraan naargelang het geval een 
kleine hoeveelheid vermiljoen, beenzwart, azuriet, meekraplak, oker o f malachiet tocgevocgd werd.
Het geel is lood-tingeel.
Het lichtbruin en het bruin zijn samengesteld uit een laag loodwit met toevoeging van oker en beenzwart. 
De kleurlagen zijn nogal dik, tot 40 micron. Het bindmiddel heeft een basis van olie en zachte hars. Dc fijne 
witte grond is 8 micron dik. Dc materie van de tekening werd niet waargenomen.

Plamuurlaag: Wit, samengesteld uit krijt en dierlijke lijm; aan de oppervlakte en soms aan de basis door
drenkt; 160 micron gemiddelde dikte, 280 micron maximum dikte.

Drager: Eik, vijf (Dc Aanhouding) en zes (De Villing) vertikale planken van ongelijke dikte, vergaard met platte 
voegen en vier inwendige pennen. De dragers zijn in goede staat maar zijn ±  1 cm gekrompen; op het naakte 
hout van dc keerzijde zijn sporen van vocht en houtworm, vooral bij De Villing, waarvan de drie reeds 
openstaande middenvocgen het in 1959 noodzakelijk maakten alle voegen te versterken met eiken klampen die 
aan de keerzijde werden gekleefd.

Merken op de keerzijde: Geen.

Lijsten: Oorspronkelijk maar gewijzigd. 13e lijst die oorspronkelijk de twee schilderijen samen naast elkaar 
omvatte werd over de middenstijl, die in dc dwarslijsten gevoegd was, in twee gelijke delen gezaagd. 
Vervolgens werden dc doorgezaagde twee helften van de middenstijl vervolledigd om een evenwichtige lijst 
samen te stellen. De lijst van De Villing werd aan het paneel aangepast tijdens dc laatste restauratie. Dc lijsten 
zijn met weinig zorg met zwart en poederverguldsel overschilderd zonder dc minste eerbied voor het 
oorspronkelijk karakter.

D. BESCH RIJVIN G EN ICO N O G RA FIE

1. Onderwerp

De twee panelen illustreren de gerechtigheid van de Perzische koning Kambuses. Sisamnes, een rechter van 
Kambuses, had zich laten omkopen en een onrechtvaardig vonnis uitgesproken. De koning liet hem tot straf 
levend villen. Met de gelooide huid van de rechter werd de zetel van het tribunaal bekleed. Sisamnes’ zoon, 
Otanes, die zijn vader opvolgde op dc rechterstoel, was aldus gedwongen zich altoos de verschrikkelijke straf 
te herinneren. Sommigen hebben de voorstelling van dit thema in verband gebracht met gebeurtenissen uit de
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plaatsclijkc geschiedenis die de stadsschepcnen ertoe zouden hebben aangezet het schilderij te bestellen. 
Daarover wordt verder gehandeld.

Het eerste paneel vertoont de aanhouding van do onrechtvaardige rechter. De koning verschijnt, omringd 
door krijgslieden on hovelingen. Hij spreekt zelf do beschuldigingen uit en tolt zo op de vingers: computat digitis 
(O. Chomentovskaja, Le comput digital. Histoire d’wi geste dans l ’art de la renaissance italienne, in Gazette des 
Beaux-Arts (Parijs), 6c reeks, X X , 1938, blz. 157-172). Op de achtergrond spoelt zich het gebeuren af, waarop 
do aanklacht steunt. De rechter liet zich om kopen: op de stoep van zijn huis overhandigt oen bezoeker hom een 
geldbeurs.
Naast de rechter staat een jongeling. Hij draagt een rode hoed waaraan een hartvormig sieraad hangt. Deze 
jongeling vertoont wel gelijkenis met Sisamnes’ zoon, die hom op de rechterstoel zal opvolgen, zoals men ziet 
op het paneel van de Villitig. Dat hij langer haar draagt op hot eerste paneel en een andere kledij, is wel geen 
bezwaar voor de vereenzelviging met Otanes.
Links op de achtergrond verheft zich een prachtig burgerlijk gebouw, dat blijkbaar geïnspireerd is door de 
Poorterslogc, toenmalig het vergaderhuis van dc Brugse poorters (Duclos40 348-349 , 528; IVeale11 55). De 
traveeënindeling van de voorgevel, alsmede de zeskantige toren met gelede bekroning en aanleunende kleinere 
toren, zijn wel karakteristieke bestanddelen van de Poortersloge. Het perron, met een portaal, waarboven een 
medaillon met St.-Joris, kunnen misschien behoord hebben tot het oorspronkelijke gebouw. Over de twee 
medaillons en de wapenschilden wordt verder gehandeld (D. 3, Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 111).

Op het tweede paneel wordt het vonnis uitgevoerd. Sisamnes wordt door vier beulen gevild, in aanwezigheid 
van de koning en van zijn hof. Achteraan heeft Otanes plaats genomen op de rechterstoel, die overtrokken is 
met de huid van zijn vader. Men ziet hem oordelen over het geval van een man die voor hem staat en op 
opvallende wijze een beurs aan de gordel draagt. Dc gerechtszaal die, zoals het voor de enscenering nodig was, 
in een open gaanderij is voorgesteld, blijkt in feite langs ccn voorgebouw met portaal toegankelijk te zijn. In 
dit gotische portaal, waarboven de wapens van Vlaanderen en van Brugge prijken, staat een man een kind te 
vermanen, wellicht als symbool van de opleiding van de jongeren in dc burgerlijke deugden. Naar links toe 
ziet men een omheind park waar, onder het gebladerte, een edelhert rust. De achtergrond wordt links door een 
gotisch burgershuis afgesloten (Pl. CXLV I).

De man uiterst links op het eerste paneel, de enige dic er naar dc toeschouwer kijkt, werd door Weale aangezien 
als een zelfportret van Gerard David, omwille van zijn gelijkenis met een tekening uit de bibliotheek van 
Atrecht, die de trekken van de schilder David zelf zou weergeven (Weale 15 228). Het betreft de tekening van 
f. 277, in het zogenaamde Recueil d’Ar ras (Atrecht, Bibliothcque municipale, handschrift nr. 266). Deze 
tekening stelt het hoofd voor van ccn man gelijkend op de schenker van het schilderij O.-L.-Vrouw en Heiligen 
uit het Musée des Beaux-Arts van Rouen (nr. 554). Welnu de begiftiger van dit altaarstuk is, volgens de 
bewaarde teksten, niemand anders dan G. David zelf (Weale 18 288-291). Von Bodenhausen treedt de thesis van 
het zelfportret bij (37 134).
De mantel van dc krijger links achter Kambuses is achter het armsgat met een metalen sieraad verrijkt: een 
fantastische figuur met gevleugeld vrouwentorso en dubbele staart van acantusbladeren cn arabesken 
(Pl. LX XXV III).
De weerkaatsing in de helm van dc krijgsman laat een zuilengaanderij cn enkele gebouwen zien. Weale 
herkende er de voormalige St.-Janskerk, die inderdaad niet ver afgelegen is van dc Poortersloge (2S 61). 
Fierens-Gevaert spreekt zelfs van een zeer minutieus beeld van dc St.-Janskerk (4f> 39; Fierens-Gevaert en
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Fierens49 84). Het is nochtans niet mogelijk de weerkaatste gebouwen met enige zekerheid te vereenzelvigen.

Enkele sierelemcnten van de gerechtszaal ontleende de schilder aan de Italiaanse Renaissance. Zo de putti die 
vruchtenslingers dragen en de twee medaillons dic beroemde cameeën van de Medici afbeelden (verzameling 
Farnese, Napels, M üntz29 480; von Bodenhausen 37 132). Te vermelden is het feit dat putti en guirlandes vaak in 
het werk van Memling worden aangetroffen (Müntz29 478, Friedlander47 74-75, Hoogewerjf52 95 en 
Aschenheim 41 2-9. Cf. S. Weber, Die Entwicklung des Putto in der Plastik der Frührenaissancc, Heidelbcrg, 1898 en 
W. Bode, Versuche der Ausbildung des Genre und des Putto in der Florentiner Plastik des Quattrocento, in Florentiner 
Bildhauer der Renaissance, Berlijn, 1921, blz. 227-250). Weale dacht hier het eerste voorbeeld te vinden van 
putti, vruchten- en bloemenslingers in de Vlaamse schilderkunst cn was van mening dat G. David deze 
gccopicerd had van Florentijnse en Venetiaanse schilderijen. De afbeelding van de twee Medicicameeën levert, 
volgens hem, bijna het bewijs van een verblijf van de schilder te Florence (Weale26 36).
Het medaillon rechts (Pl. CIX) gaat terug op een antieke camee uit de Medicivcrzamcling dic door Lorenzo 
Ghiberti (1378-1455) als juweel gemonteerd werd en als pendentief voorkomt op het door Botticelli geschil
derd Portret van een jonge vrouw (Stadclsches Kunstinstitut, inv. nr. 936). De camee, vermeld in de inventaris 
van de Mcdiciverzameling (E . Müntz, Les Collections d’antiquités de Laurent le Magnifique, in Revue Archéologique 
ou Recueil de documents et de mémoires [...] (Parijs), N .S ., 20c j g ., X X X V III, 1879, blz. 247; E. Molinier, Les 
Bronzesde la Renaissance. Les Plaquettes. Catalogue raisonné, 1, Parijs, 1886, blz. 4), wordt uitvoerig bestudeerd 
in Dacos, Giuliano, Pannuti92 5, 56-57 e.a. Van de faam van het antieke kleinood getuigen zijn talrijke copicën 
waarvan enkele rcnaissance-gemmen en tientallen bronzen gedenkplaatjes (plaquettes) tot ons kwamen (5. de 
Ricci, The Gustave Dreyfus Collection. Reliefs and Plaquettes, Oxford, 1931, blz. 28-29, nrs. 24-25, Pl. XIV, 
nrs. 24-25). Gcrard David heeft ongetwijfeld een dergclijke copie gezien en tot voorbeeld genomen (Dacos, 
Giuliano, Pawiuti92 145). Op dc op Pl. CXI b afgebeelde copie ziet men duidelijk het oorspronkelijke thema: 
Apollo’s weerwraak na de muzikale tweestrijd met Marsuas. Links zit Marsuas met beide handen aan een 
boom vastgebonden. Rechts van hem staat Apollo met plectrum cn lier. Tussen beiden knielt Olympus om 
met opgerichte handen Apollo’s erbarmen af te smeken. G. David heeft blijkbaar het antieke gegeven slechts 
gedeeltelijk gevat. Op het schilderij is de lier van Apollo een vedel geworden, dc god heeft een vrouwelijk 
voorkomen en dat er verwarring met Venus ontstond blijkt tevens uit de gevleugelde Amor i.p.v. Olympus. 
Volgens von Simson (93 353) zou hier echter ook Pallas Athena, die bij de wedstrijd tussen Marsuas en Apollo 
betrokken was, kunnen bedoeld zijn. Klaarblijkelijk gaat het om een zinspeling op de straf van Marsuas, dic 
zoals Sisamnes levend gevild werd (zic verder).
Zoals het rechter medaillon gaat ook het linker (cf. Pl. CVIIIj terug op cen antieke gennne uit dc Mediciver- 
zameling. Het kleinood is afgebeeld op het titelblad van het Latijnse handschrift ms. 8834 van de Bibliothèque 
Nationale te Parijs (E. Molinier, op. cit., blz. 8-9, nr. 11). De inventaris van Paus Paulus II vermeldt het als een 
verguld zilveren plaket waarin een enkele grote camee is gevat. Deze stelt een halfnaakte zittende vrouw voor, 
met een hoorn in de hand. Voor haar staat een naakte man die een niet duidelijk voorwerp in dc handen houdt. 
Tussen beiden staat ccr* kolom waarop een soort vaas (E. Müntz, Les Arts d la Cour des Papes, II, blz. 225; 
geciteerd inE. Molinier, op. cit., blz. 9). Talrijke plaketten waarvan verschillende tot ons kwamen (E. Molinier, 
op. cit., blz. 8-9; Seymourde Ricci, op. cit., blz. 32-33, nr. 30; ill. Pl. X V , nr. 30) moeten ook deze voorstelling 
ten tijde van G. David hebben verspreid (cf. Pl. C X I a).

Omtrent de identificatie van het linker medaillon op het Oordeel van Kambuses hebben kunsthistorici zich in 
talrijke gissingen verdiept.
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Een halfnaakte vrouw op een „D iphros” gezeten houdt in de linkerhand een grote lege (?) hoorn. Een naakte 
man, met een knots gewapend, reikt haar een rond voorwerp, een appel volgens Weale (n 53) (een geld
beugel ?). Achter hen rijst een vierkantige zuil waarboven een dier rust. Volgens Weale (J 1 53) is het een hond; 
het zou echter ook een ram kunnen zijn, symbool van vruchtbaarheid. Een onleesbare inscriptie op de zuil zou 
het thema moeten verklaren. Men heeft gedacht aan het vergif dat aan Sofonisbc gegeven werd (Diil- 
berg33 139) o f aan een allegorie van de Overvloed (Weale11 53). De hoorn, symbool van de overvloed, en de 
toespeling op de geldzucht, die de rechter ten val bracht, zouden deze uitleg kunnen rechtvaardigen. Volgens 
Gans (59 122), zou het medaillon een weinig gekende mythe van Herkules illustreren (Ovidius. Metamorfosen, 
IX, 1). Herkules die zopas zijn rivaal Achclous, de riviergod van Acarnania, overwon en tijdens het gevecht 
een van diens horens afbrak, is hier afgcbeeld op het ogenblik dat hij de hoorn schenkt aan Dcianira. De hoorn 
zelf, die het symbool van vruchtbaarheid en vredevol leven werd, moest dan Kambuses’ voorspoedige 
regering illustreren. Tegen deze laatste identificatie moeten wij echter inbrengen dat de Godin (?) hier de hoorn 
reeds bezit terwijl Herkules (?) haar een ons onbekend voorwerp toereikt. Volgens Molinier, die de analoge 
gedenkplaatjes bestudeerde, stellen zij Ceres voor, de godin van de landbouw, en Triptolcmos, de mytholo
gische koning van Elcusis. Hij meent dat de man er korenaren in de hand houdt (Molinier, op. cit., blz. 8 , 
nr. II ; S. de Ricci, op. cit., blz. 32; von Bodenhausen37 133, noten 3 en 4; Dacos, Giuliano, Pannuti92 145). 
Misschien heeft Gerard David ook hier dc betekenis van het antieke gegeven niet gevat en heeft hij de bundel 
korenaren vervangen door een geldbeurs (?) om het medaillon aan te passen aan het thema van de omkoping 
dat links ervan wordt afgebeeld. Wellicht bestaat er een verband tussen de thema’s van de twee medaillons daar 
we ze als pendant afgebeeld vinden op een renaissance ,,secchia” uit dc Thiersverzameling (nr. 120) in het 
Louvre en op twee gekoppelde pilasters in de Loggia’s van het Vaticaan (Volpato, Les Loges dn Vatican, Pl. 14; 
gecit. in Molinier, op. cit., blz. X X II; Dacos, Giuliano, Pannuti92 151).

Beide medaillons werden blijkbaar door David als moraliserende taferelen bedoeld. Herkules, die de gouden 
appel (in de hand?) roofde van de draak in dc tuin van de Hesperiden symboliseert de deugd, de man die zijn 
hartstochten, o.m . hebzucht overwon. Hij verpersoonlijkt tevens de zielskracht (fortitudo) (G. de Tervarent, 
Attributs et symboles dans V'artprofane. 1430- 1600, Gencve, 1958, kol. 209-210). Ook de zuil rechts voor Herkules 
afgebeeld, is een symbool van zielskracht en standvastigheid (Tervarent, op. cit., kol. 106). Dc hoorn komt als 
symbool van dc rechtvaardigheid voor (Tervarent, op. cit., blz. 121-122). Beide medaillons zouden dan met 
elkaar contrasteren: het linker zou de deugd, het rechter de gestrafte ondeugd voorstellen. (Deze hypothese 
werd ons gesuggereerd door Mevr. M .-L. Lievens van het Centrum). Von Simson (93 353-356) toonde onlangs 
aan dat het Marsuasmotief in de middeleeuwen een allegorische betekenis had die de antieke fabel een moraal 
verleende, duidelijk toepasbaar op de Kambusestafcrelen. In de O vide Moralise (XI Ve eeuw, Brugse uitgave in 
1484) is Marsuas niet alleen symbool van de eerzucht maar ook van de huichelarij. Hij wordt daarom als nar 
voorgesteld en zijn villing is de allegorische ontmaskering van zijn ware natuur. In het Narrenschif ( 1494) door 
Sebastian Brant wordt hieraan nog de belangrijke betekenis tocgevocgd van ,,de hebzucht die de mens het 
risico van de ergste straffen doet lopen” . Het verband met dc Kambuscsgcschiedenis gaat dus duidelijk verder 
dan de aard van de bestraffing alleen. Volgens von Simson illustreren de lotgevallen van Sisamnes niet alleen 
de bestraffing van de corruptie maar ook zinnebeeldig zoals in de laat-middeleeuwse narrensymboliek de 
wanverhouding tussen de nietigheid van de aardse goederen (de kleine geldbeugel) en het enorme lijden dat er 
terwille van ontstaat 11a de ontmaskering door dc menselijke en goddelijke gerechtigheid (het wegnemen van 
de huid). Dc auteur wijst daarenboven op de merkwaardige gelijkenis van de voorstelling van de Villing van
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Marsuas in de houtsneden van Das Narren schij met de Villing van Sisamncs bij David.

Op het tweede paneel, tussen de bogen, boven de zuilen van Otanes’ gerechtszaal, staan twee beelden 
(Pl. CXXXV1II). Op de zijwand ziet men een man met zwaard en schild, wellicht een Rechter uit het Oud 
Testament (Pl. C X LV ) en op het front, vermoedelijk de heilige Karei dc Grote met de keizerlijke kroon, 
wapenrusting, zwaard en wereldbol (Pl. CXL1II).

De twee panelen vormen een zogenaamde gerechtigheidstafel. Iconografisch horen zij tot dc reeks gercch- 
tigheidsvoorstellingen welke vooral tijdens de XVe en de X Vle eeuw en hoofdzakelijk in de Nederlanden, in 
Duitsland en Zwitserland door de burgerlijke overheid als decoratie van het stadhuis werden besteld, om er dc 
schepenen en rechters tot rechtvaardigheid en onpartijdigheid aan te manen (Lederle54).

Het thema van de Gerechtigheid van Kambuses moet reeds op het einde van de XVe eeuw een zekere 
bekendheid hebben verworven. De stadsrekeningen van Bergen (Mons) vermelden in dc loop van dejaren 
1497-1498 (1498 is het jaartal dat voorkomt op het paneel van de Aanhouding-, zie D. 3, Opschriften, merktekens 
en heraldiek) een betaling voor een ,Jugement par Ie roy Camhise” op doek voor de raadszaal van het stadhuis 
aldaar (Compte du massard Philippe DerviUers, de la saint Remi 1497 d la saint Remi 1498: A Martin de Hauchin, clerc, 
pour mgdrappoint sur toile, de hos encassé, demonstrant Comment I'empereur Camhise,fist ung officiersouhz luipourses 
démérittes escorchier uif et pour ce la mémoire d sottfilz, estably au dit office, mis d son siége la peau de son père, xxlv j s. i>j 
d.) (L . DeviUers, Le passé artistique de la ville de Mons, 'mAnnales du cercle archéologique de Mons (Bergen), XVI, 2, 
1880, blz. 304).
Van dc XVIe eeuw af wordt het Oordeel van Kambuses een vrijwel populair thema in schilderkunst, 
glasschilderkunst, tapijtkunst en penningkunst (Kisch 73 1 05-126; zie tevens Gans en Kisch 59 121-123).
Het Perzische verhaal werd in dc oudheid door Herodotus opgetekend (Historiën, V, 25). De voorstelling van 
G. David strookt echtcr niet helemaal met het relaas van de Griekse schrijver.

Het thema van Kambuses’ oordeel, zoals het te Brugge is voorgesteld is heel waarschijnlijk ontleend aan 
Valerius Maximus, Facta et Dicta memorabilia (VI, 3, De Severitate externorum) (Weale36 36). Dit blijkt tevens uit 
de studie die Strubhe aan het tafereel wijdde (77 8-30). Zijn stelling kunnen wij als volgt resumeren. Gerard 
David volgt dc versie niet van Herodotus. Immers de Griekse auteur verhaalt dat Kambuses, toen hij vernam 
dat Sisamncs uit hebzucht een onbillijk oordeel had uitgesproken, deze door wurging ter dood liet brengen en 
bevel gaf de huid van de terechtgestelde tot riemen te versnijden, die in dc zitting van de rechterstoel werden 
gevlochten.
Dan benoemde Kambuses de zoon van Sisamncs tot diens opvolger en verplichtte deze aldus recht te spreken, 
gezeten op dc huid van zijn vader. In liet tafereel van David is er van de wurging en van het versnijden en 
invlechten van de huid geen sprake.
In dc versie van Valerius Maximus wordt de rechter levend gevild, en wordt de rechterstoel met de huid van 
Sisamnes overtrokken, zoals David het voorstelde. Bovendien blijkt dat Valerius M aximus’ compilatie grote 
bijval genoot, terwijl de tekst van Herodotus naar alle waarschijnlijkheid, te Brugge, in de XVe eeuw nog 
helemaal onbekend was. Dit wordt met verschillende voorbeelden door Strubbe gestaafd (77 28-30). Deze 
auteur eindigt zijn betoog met dc vermelding van het beroemde handschrift uit de Duinenabdij, thans be
waard in het Groot Seminarie, te Brugge (nrs. 158-159). Dit exemplaar van Valerius Maximus, met dc Latijnse 
tekst en de Franse vertaling, tevens verlucht met waardevolle miniaturen, werd vóór 1488 door dc Duinenabt 
Jan Crabbe (1457-1488) besteld.
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Heckscher (79 89-90), die dc grote verspreiding van de compilatie van Valcrius Maximus niet kent, meent dat 
noch de versie van Herodotus noch deze van Valcrius Maximus door de schilder werd uitgebeeld. Hij citeert de 
Gesta Romanorum met als kapittel X X X IX , Notabile de judicibus malis (Ocsterlcy, Gesta Romanorum, Berlijn, 
1872, 327-328), als inspiratiebron van Davids gerechtighcidspanelcn. Deze moraliserende parabels, ontstaan 
op het einde van de XHIe ot in de loop van de XIVc eeuw (Ocsterlcy, op. cit., 256) kenden tussen ca. 1470 en
1481 ccn zestiental drukken, hoofdzakelijk in de Beneden-Rijnstreek. De auteur citeert eveneens talrijke 
drukken in Nederlandse vertaling (o.m. Gouda 1481, Delft 1483, Zwolle 1484). Het relaas van hoofd
stuk X X X IX , Van den quaden rcchtercn een merkelic stuck (Gesta Romanorum. Notabile Historiën ghetoghen uten 
gesten ofte croniken der Romeynen [...], Delft, 1483, n. gep.) komt met de door David uitgebeelde scène overeen
— de rechter wordt levend gevild — behoudens dan het detail van de rechterstoel waarover dc huid gespijkerd 
werd: ‘En hi liet sijn vel spikeren anden stoel daar den rechter op sat’ . De door Strubbe voorgcstcldc 
afhankelijkheid van de gerechtigheidspanelen tot de versie van Valcrius Maximus blijft bijgevolg de meest 
waarschijnlijke hypothese. Uit Heckschcrs studie blijkt echter ook de grote bekendheid van het thema.

Wat anderzijds het verband zou betreffen tussen het Kambusestaferecl en dc plaatselijke gebeurtenissen, de 
opstand van Brugge tegen Maximiliaan, en de terechtstelling van omgekochte schepenen, weerlegt Strubbe, in 
vermelde studie (77 30-33) dc thesis van Wcalc. Weale schrijft namelijk dat tengevolge van de opstand tegen 
Maximiliaan, in februari 1488, dc burgemeesters Jan van Nieuwenhove en Jacob van Dudzcle en de schepen 
Pieter Lanchals ter dood werden veroordeeld. De nieuwe schepenen, aldus Weale, die door de afgevaardigden 
van Gent, namens Filips de Schone werden verkozen, namen dc beslissing twee schilderijen te bestellen die de 
gezagvoerders cr steeds zouden aan herinneren rechtvaardig en onpartijdig te blijven (1S 223. 226). Verschil
lende kunsthistorici deelden de mening van Weale (Fierens-Gevaert39 147, van Puy velde 55 32). Von Bodcnhausen 
daarentegen merkte terecht op, dat gelijkaardige bestellingen van gerechtighcidstaferelen werden gedaan o.a. 
aan Rogier van der Weydcn, voor het stadhuis van Brussel en aan Dirk Bonts, voor het Leuvense raadhuis 
(37 131). Wij citeerden zelfs een gelijktijdig Kambusestafereel voor het stadhuis te Bergen (Mops) (zie 
hierboven blz. 108 en G. Persoonlijke opvattingen van dc auteur, blz. 118). Na te hebben toegegevcn dat Weales 
thesis schijnbaar veel voor zich heeft, omdat het Kambuscsthema als voorbeeld van omkoping zeer geschikt is, 
verklaart Strubbe dat een zakelijk onderzoek deze uitleg ontzenuwt. Indien de afgestelde schepenen wel van 
hebzucht worden beschuldigd, gaat het echter niet om omkoping bij het uitoefenen van de rechtspraak. Wat 
meer is, het tafereel, dat gejaarmerkt is 1498, en, zoals wij verder zullen zien, volgens de stadsrekeningen over 
het jaar 1497-1498, ook toen werd betaald, kon niet bedoeld zijn om de omkoopbaarheid van de in 1488 
afgestelde schepenen te vereeuwigen. In 1498 was de politieke toestand te Brugge in vergelijking met die van 
1488, grondig gewijzigd. De in 1488 afgestelde schepenen waren sedert lang in eer hersteld, zij ofhun vrienden 
waren aan de macht en het is niet denkbaar dat zij cr zouden hebben in toegestemd in hun zittingszaal ccn 
schilderij op te hangen waarvan het opzet was, hun vroegere houding te schandvlekken. Zoals Strubbe verder 
betoogt, berust Weales stelling op een verkeerde interpretatie van de archicftekstcn. De post van 1488 (cf. I. 
Archivalische cn litteraire bronnen, 1, blz. 123) maakt gewag van een bestelling aan Gerard David van een 
schilderij van den Jugemente endc Vonnessc Ons Liefs Heren, waarmede niets anders dan een Laatste Oordeel is 
bedoeld {Strubbe1 1  33 en G. Persoonlijke opvattingen van dc auteur, blz. 118).

Compositorisch treft dadelijk het isocephaal karakter van de twee voorstellingen wat hier een zeer sterk 
horizontalismc tot gevolg heeft wanneer men bedenkt dat beide taferelen zich oorspronkelijk naast elkaar 
bevonden (cf. C. Materiële gegevens, blz. 104). Parallel hiermee bemerkt men de ver doorgedreven decentrali
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satie, dc personages figureren als groep, kijken allen een verschillende richting uit en schijnen vreemd aan het 
dramatische gebeuren (zie von Bodenhausen37 134-137). Ook de ruimtelijke eenheid tussen voor- en ach
tergrond ontbreekt volkomen daar de vluchtlijncn van de voorgrond verschillen van deze van de achtergrond. 
Een gedetailleerde studie van de perspectief van beide panelen vindt men bij Dochlemann (42 516-518, afb. 10). 
Het landschap links op dc achtergrond van de Villing met de typische weergave van het gebladerte als 
afzonderlijke ovale stippels kondigt reeds het landschap aan van Bemardinus de Salviatis niet drie heiligen (M. 
Davies, The National Gallery. London (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas 
méridionaux au quinzième siècle, 3), I, Antwerpen, 1953, Nr. 40, Pl. C L X X X , C LX X X 1, C LX X X III, 
C L X X X V II-C L X X X IX , CXCU l), en van de Doop van Christus (cf. dnCorpus, Nr. 6). Voor de studie van het 
landschap verwijzen wij naar von Schuhert-Soldcm (3S 90).

Verscheidene auteurs merken de verwantschap op van dc Aanhouding met Bonts’ Vuurproef (Brussel, Konin
klijke Musea voor Schone Kunsten, nrs. 65-66; ill. M .J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, III. Dicric 
Bonts and )oos van Geut, Leiden/Brussel, 1968, Pl. 49, nr. 33): von Schuhcrt-Soldern meent dat beide teruggaan 
tot een traditioneel schema (35 70-71); Sjöblom denkt aan een onbekend gerechtsstuk o f  een Christus voor Pilatus 
tenzij de Aanhouding van Bouts’ Vuurproef zelf zou afhankelijk zijn (48 68). Dit laatste is ook de mening van 
Pauiveis (80 45).
Voor de compositie van de Villing zou David zich kunnen geïnspireerd hebben op Stefan Lochncrs Marteling 
van St.-Bartholomeus, tafereel op het linkerluik van het Laatste Oordcelretabel (ca. 1435-40), uit het Städelsches 
Kunstinstitut te Frankfurt a. M. (Rost76 514-516, afb. 2).

2. Kleur

In dc laatste uitgave van dit Corpus schreven wij : ,,D e kleur verloor enigszins haar glans cn lijkt ons getemperd 
door het vergeelde vernis dat thans de pigmentlagcn bedekt. De oorspronkelijke kleuren zullen, naar wij 
menen, eerder levendig, doch ietwat koud, zijn geweest” (78 20). Sindsdien werd het paneel met de Villing 
gereinigd (zie E. 2 b, Materiële geschiedenis, blz. 116). Het oorspronkelijke koloriet blijkt inderdaad het heldere 
en koele karakter, eigen aan het œuvre van Gérard David, te bezitten. Opvallend is de verheldering van de 
grijzen van de architectuur, het stralend witte aksent van de hermelijnen voering van de mantel van Kambuses 
en het lichtend geworden staalblauw van de stof waaruit de kledij van verschillende personages is gesneden. 
De twee andere hoofdkleuren die men in beide taferelen herhaaldelijk in de kledij aantreft, nl. het lichte 
karmijnrood, zoals de mantel van dc rcchtcr, cn het strogeel, zoals de rok van de beul op dc voorgrond links 
van de Villing, zijn daarentegen — een lichte verheldering niet te na gesproken — nauwelijks veranderd. Een 
tweede bijzonderheid die na de reiniging tot uiting is gekomen, is de onderlinge verscheidenheid in toon van 
dc carnaties van de verschillende figuren. Elk personage bezit een eigen gelaatskleur, variërend tussen bleek 
rose cn bruinachtig oker.
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3. Opschriften, merktekens en heraldiek

De Aanhouding
De datum 1498 leest men boven de rechterstoel van Sisamnes.
Het gedenkschrift op dc zuil, afgebeeld op het linker medaillon, is onleesbaar. Dc mantelzoom van de 
krijgsman, naast dc koning, draagt volgende tekst:

VRUXLSXOPT MOVLAH
Op zijn dolkschede ontwaart men niet leesbare tekens. De kegelvormige muts van een toeschouwer, links 
boven, draagt enkele letters: V R O [...) (cf. Pl. C X  b).

Boven de festoenen ziet men twee wapenschilden. Het linkse draagt dc wapens van Filips de Schone: 
gevierendeeld, 1, in rood een zilveren dwarsbalk (Oostenrijk), 2, in blauw drie gouden lelies, 2 en 1 hier 
zonder de geblokte zoom van zilver en rood (modern Bourgondië), 3, in blauw drie schuinbalken van goud, 
met een zoom van rood (oud Bourgondië), 4, in zwart een roodgetongdc en gewapende gouden leeuw 
(Brabant); over alles een hartschild, in goud een roodgetongde cn gewapende leeuw van zwart (Vlaanderen). 
Het rechtse blazoen is gedeeld, in de rechterzijde van Filips de Schone zoals hierboven, in dc linkerzijde van 
Joanna van Aragon d .i . : gevierendeeld, 1 cn 4, tcgenvierendecld: 1 en 4, in rood een gouden kasteel met drie 
torentjes van het zelfde, gemetseld van zwart en gesloten van blauw (Castilië), 2 en 3, in zilver ccn 
goudgekroonde rode leeuw, getongd en gewapend van het zelfde (Lcon); in 2 cn 3, gedeeld, de rechterzijde in 
goud vier palen van rood (Aragon), de linkerzijde schuingcviercndeeld, I en 2, in goud vier palen van rood, 3 
en 4, in zilver een goudgekroonde adelaar van zwart met ledematen van rood (Sicilië); golfgewijs geënt in 
zilver een granaatappel van groen gestceld en gebladerd van het zelfde, ontloken cn met zaad van rood 
(Granada).
(Vgl. het wapenschild van Filips de Schone uitH . D ’Hulst, Le mariage de Philippe Ie Beau avecJeanne de Castille a 
Lierre le 20 octobre 1496, Antwerpen, 1958, blz. 5).

De Villing
Dc wapens en messen dragen merktekens: aldus het mes van de beul in het midden, naast de koning, een 
gestileerde lelie (cf. Pl. CX1X A cn CX1X) en het lemmer van de hellebaard rechts een onduidelijk teken, 
vermoedelijk bestaande uit drie bolletjes (cf. Pl. CXLIV).

Boven de deuropening in de achtergrond, bevinden zich dc wapenschilden van het graafschap Vlaanderen, d.i. 
in goud een leeuw van zwart, en van dc stad Brugge: gedwarsbalkt van zilver cn van rood uit zeven stukken, 
waarover een leeuw van blauw, geklauwd, getongd en gehalsband meteen kruis van goud. Op te merken valt 
dat de leeuw van Vlaanderen hier niet is geklauwd en getongd van keel en dat het schild van Brugge hier is 
gedwarsbalkt uit zeven stukken en niet uit acht, zoals sedert ±  1289 gebruikelijk was (cf. Duclos40 124. Vgl. 
M. Servais, Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten van België, Brussel, 1955, blz. 458).
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E. G ESC H IED EN IS 

1. Ontstaan

a. Fcitelijkc gegevens
Men bezit geen enkel document dat ontcgcnsprekclijk betrekking heeft op de bestelling van onze Gerech- 
tigheidstaferelen. In ieder geval is het schilderwerk afkomstig van het Brugse stadhuis, waar het in de 
schepenzaal was opgesteld en er in o f vóór 1769 ter plaatse door Descamps werd opgemerkt (cf. I. Archivalische 
en litteraire bronnen, 4, blz. 124). Weliswaar steunt men op posten in de stadsrekeningen, waaruit blijkt dat 
Gerard David tussen 1487 en 1499 één o f  twee schilderijen voor de schepenzaal heeft uitgevoerd. Uit deze 
teksten weten w ij:
1. Dat aan Gerard David een voorschot van vier pond wordt betaald voor het maken van een kostbaar 

schilderij voorstellende het Oordeel en het Vonnis van Onze-Lieve-Heer. Dat dit schilderij in de schepenzaal 
zal worden geplaatst (tussen 1 september 1487 en einde februari 1488,1. Archivalische en litteraire bronnen, 1, 
blz. 123).

2. Dat Gerard David een betaling van twee pond ontvangt voor zeker schilderij dat zich in de schepenzaal 
bevindt (tussen 1 januari 1491 en 31 augustus 1491, I., 2, blz. 123).

3. Dat Gerard David volledig betaald wordt, voor het voltooien van een groter schilderij dat in de schepenzaal 
is opgestcld (tussen 2 september 1498 en 2 september 1499, I., 3, blz. 123-4).

Zic verder onder E. 1 b, Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering de bespreking van deze 
documenten. Anderzijds staat het vast dat de twee panelen oorspronkelijk een vaste diptiek vormden, gevat in 
één omlijsting (zie C. Materiële gegevens, blz. 104 en E. 1 b, hieronder).

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering
Weale steunt op de drie hierboven vermelde teksten om de twee Gerechtigheidstaferelen aan G. David toe tc 
schrijven. Op te merken valt dat in het eerste document de naam van G. David eerst niet was vermeld maar 
blijkbaar door een hand van dezelfde tijd werd bijgeschreven (I. Archivalische en litteraire bronnen, 1, blz. 123). 
Overigens verklaart dit document dat het schilderij een Laatste Oordeel moest voorstellen. Weale meent dat de 
beambte die de stadsrekeningen hield, de naam van de schilder eerst niet kende en tevens onvoldoende was 
ingelicht betreffende het thema van het tafereel (15 230).
Siret hield er een andere zienswijze op na. Deze auteur was o.rn. van mening dat de benamingJugemente ende 
Vonnesse Ons Liefs Heeren misschien niet op een Laatste Oordeel doelde, maar eerder op de veroordeling en het 
vonnis van Christus (21 52-53). In zijn antwoord hield Weale het bij zijn standpunt (22 336-337). In 1903 was 
Friedlander van mening dat de weinig duidelijke archiefteksten op zichzelf geen bewijs leveren voor het 
auteurschap van Gcrard David ; verenigd met de stijlanalyse en de vergelijking met aan David toegeschreven 
werken leek hem de toeschrijving cchtcr onbetwistbaar (34 86-87).
Hulin de Loo en von Bodenhausen gingen beiden de teksten en de bewijsvoering van Weale na. Hulin de Loo 
besloot dat in het derde document, het uittreksel uit de rekeningen van 1498 tot 1499, wel de Gerechtigheidsta
ferelen werden bedoeld (32 31-32). Friedlander sloot zich hierbij aan (47 72).
Doch Hulin de Loo had laten opmerken dat de tekst spreekt van één schilderij en vroeg zich af o f de twee 
panelen oorspronkelijk geen diptiek vormden (32 31-32). Inderdaad was dit het geval zoals wij hebben gezien
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(zie C. Materiële gegevens, blz. 104). Aldus kan het document van 1498-1499, handelend overeen grooter taejfele 
van pointrature de twee panelen bedoelen. Trouwens de datum 1498 op het paneel van dc Aanhouding stemt met 
het document overeen. Von Bodenhausen zijnerzijds bleef twijfelen over het verband tussen de documenten en 
de panelen. Deze kunsthistoricus, die het werk van David volledig heeft bestudeerd, was niettemin de mening 
toegedaan dat de Brugse Gerechtigheidstaferelen zonder aarzeling aan David zijn toc te schrijven (37 127-131). 
Volgens Folie mag men redelijkerwijze aannemen dat, tenminste het derde document, betrekking heeft op de 
betaling van de Gerechtigheid van Kanibuses (89 232). Wat het onderwerp betreft dat door dc archiefteksten 
wordt aangegeven, moet er duidelijk op gewezen worden dat in het eerste document spraak is van een 

Jugemente ende Vonnesse Ons Liefs Heeren (Laatste Oordeel), in het tweede van zekere schilderye en in het derde 
van der grooter taeffele van pointrature.
Strubbe liet ons terecht opmerken dat er, naar alle waarschijnlijkheid, geen verband bestaat tussen enerzijds de 
eerste twee documenten, die een godsdienstig onderwerp bedoelen en slaan op een verloren werk van David, 
en anderzijds het document van 1498-1499.
Dit laatste wijst een ander schilderij aan, waarvan de afmetingen groter zijn — der grooter taeffele — vergeleken 
met andere schilderijen van de schepenzaal. Dit groter schilderij kan best betrekking hebben tot het Oordeel van 
Kanibuses, gezien de afmetingen van het tweeluik en de overeenstemming tussen het jaartal dat men op het 
schilderij leest - 1498 - en de datum van dc gheheele ende vuile betalinghe aan de schilder: 1498-1499. Dit lijkt ons 
de juiste interpretatie van de bestaande documenten zodat men aangaande het Oordeel van Kanibuses mag 
besluiten dat Gcrard David de auteur is van dit tweeluik, dat in 1498 was afgewerkt.

Men zal te Brugge de herinnering aan Gcrard David vrij spoedig hebben vergeten. In 1769 merkt Descamps het 
schilderij op in de vergaderzaal van het Brugse stadhuis en hij schrijft het aan Antoon Claeissens toe, terwijl hij 
er de schilderwijze van Quinten Metsys in terugvindt (I. Archivalische en litteraire bronnen, 4, blz. 124). Deze 
plaatselijke overlevering werd door de Fransen, wanneer zij het schilderij van 1795 tot 1815 te Parijs 
bewaarden, blijkbaar aangenomen want J. Odevaere die het op de lijst van de terug te vorderen werken 
vermeldde, schrijft het toc aan A. Claeissens (zie Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven” , blz. 2 en aldaar 
Document 3, blz. 7). Bij de terugkomst van de schilderijen te Brugge, in 1816, vermeldt de Nieuwe Gazette van 
Brugge ,,het oordeel van Cambyse, in twee stuks, door A. Claeyssens” (Ibid., Document 5, blz. 9). Het 
officieel proces-vcrbaal van terugname op 3 januari 1816, geeft dezelfde toeschrijving, nl. aan A. Claeissens 
(Ibid., Document 4, blz. 8). Ook in 1828, wanneer deKambusespanelen naar de Academie werden overgebracht 
wordt als auteur Claeissens vernoemd (Ibid., Documenten 6 en 8 , blz. 10 en 12). Bijna twintig jaar later zal 
Michiels deze verkeerde toeschrijving nog aankleven en zelfs in dc Gerechtigheidspanelen die hij 1598 dagtekent, 
het meesterwerk van A. Claeissens zien (5 350-352, 362). In de Academie moeten er twijfels zijn ontstaan over 
het auteurschap van dc panelen, want in de catalogus die deze instelling in 1847 uitgaf wordt de meester als 
onbekend aangegeven (8 10, nrs. 8-9''.

In 1847 wordt voor het eerst de traditionele toeschrijving aan A. Claeissens weerlegd door Carton cn door 
Waagen. 1 )cze wijzen op de onverenigbare gegevens: de datum 1498 die het Oordeel van Kanibuses draagt en het 
jaartal van liet overlijden van Antoon Claeissens (1613). De twee schilderijen, aldus Carton, zijn het werk van 
een meester wiens naam, ondanks zijn talent, voor de nageslachten niet werd bewaard (Carton 6 116). Waagen 
wijst op de verkeerde interpretatie van de datum als 1598 (hij citeert de Catalogue du Muséede I'Académie in een 
uitgave van 1845; in dc uitgave van 1847, de oudste ons bekende, is de datum 1598 blijkbaar een drukfout voor 
1498). De stijl lijkt hem immers deze van 1498. Voor het eerst en met kracht schrijft hij de Gerechtigheidspanelen
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toe aan dezelfde hand die de triptiek van de Doop van Christus schilderde. Beide werken noemt hij nauw 
verwant met Mabuse (Waagèn7 211). Later in 1862 zal hij Gcrard Horenbout voorstellen als hun auteur; het 
tweeluik zou tot zijn jeugdwerk behoren (12 142; 1863, 184-185). In 1852 stelt Couvez voor, Bartholoineus 
van Milaan, lid van de eed van het schildersgild in 1492, te beschouwen als hun mogelijk auteur (9 443). Weale 
schrijft in 1859 (10 I39) ,,probably by Bartholomew o f  Milan, o r j.  dc Maubeugc” . Deze Bartholomeus van 
Milaan komt noch voor in dc registers van het schildersgild (Vanden Haute43), noch in het register van de 
wetsvernieuwingen 1468-1501 (Brugge, Stadsarchief, zie het jaar 1492 op folio 206 verso). In I8 6 I bespreekt 
Weale de twee werken als zijnde van een onbekend meester (u 52-58). Eindelijk in 1863, publiceert deze auteur 
de archiefteksten, die van toen af toelieten de panelen aan Gérard David toe te schrijven (15 223-234). Hierop 
stelde Waagen voor Gérard David met Gérard Horenbout te identificeren ( 16 308-309), wat door Weale werd 
verworpen (17 232).
Na Weales publikatic van 1863 treden talrijke auteurs aanstonds zijn mening bij de Gercchtigheidspanelen aan G. 
David toe te schrijven: Michiels reeds in 1865 (19 272) en in 1867 (19 131- 139), Eisenmann in 1877 (26 26), 
Dülberg (33 139) en von Schubert-Soldera (35 89) in 1903. Fierens-Gevaert beschouwt de Gercchtigheidspanelen als 
Davidshoofdwerken (1902 31 18 2 ; 19 0 8 38 441 ; 19 2 2 46 3 7 ; 192949 82) .Friedldnders mening (190 3 34 86-87) en 
deze van von Bodenhausen ( 1905 37 128- 131) citeerden wij hierboven. Voor andere auteurs blijken de Doop van 
Christus en de Gerechtigheidspanelen niet van eenzelfde hand. Reeds in 1869 weigert Siret resoluut de Doop en het 
Oordeel van Kambuses aan dezelfde schilder toe te schrijven (21 52-53). Crowe en Cavalcaselle aarzelen de 
Oordeelspanelen aan Gérard David toe te schrijven (1872 23 302 noot 2 ; 1879, 302 noot 2 ; 1899. 375-376 

noot 2). In 1950 twijfelt ook nog van de Walle de Ghelcke aan het auteurschap van de Gerecht igheidspanelen 
waarin hij geen enkele band vindt met de Doop van Christus (62 221 , 224). In 1951 menen ook Janssens de 
Bisthoven en Parinentier dat geen enkele beslissende factor toelaat te besluiten o f deze panelen al dan niet tot het 
œuvre van Gérard David horen (63 16). Held acht deze twijfel niet gegrond. In weerwil van het ontbreken van 
absolute zekerheid nopens de archiefbronnen — basis van de toeschrijving van Weale — bieden stilistische en 
historische gegevens volgens Held een voldoende zekerheid om de bedoelde panelen als basiswerken in Davids 
œuvre te beschouwen (1952 69 90). Wilenski daarentegen beschouwt de schilder als onbekend (1960 84 80).

2 . Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen 
1769 Descamps vermeldt het schilderij in dc vergaderzaal van het Brugse stadhuis (I. Archivalische en litteraire bronnen,

4 , blz. 124).
1783 Misschien heeft Dérivai, de auteur van Le Voyageur dans les Pays-Bas, de panelen ter plaatse gezien, o f  kopieert

hij eenvoudig Descamps (I. Archivalische en litteraire bronnen, 5 , blz. 124)?
1794-1945 Zie Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven”  [...] blz. 1.

Tentoonstellingen
1902 Brugge, Provinciaal Paleis, Exposition des Primitifs flamands et d ’art ancien, nrs. 121-122 (Weale30 5 2 ; Hulin de

Loo 32 31-32).
1949 Bruggc, Groeningemuseum, Gérard David, nrs. 21-22 (60 20-21).
1949 Londcn, Wildenstcin Gallery, Gérard David and his Followers, nrs. 1-2 (f>l 9).
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1951 Brugge, Grocningemuseum, Fiamminghi e l tal ia , nrs. 19-20 (b7 40).
1951 Venetië, Dogenpaleis, / Fiamminghi e l'Italia, nr. 15, De Aanhouding (68 36).
1951 Rome, Gallcria Nazionale di Roina, Palazzo Barberini, Fiamminghi e Italia, nr. 15, De Aanhouding.
1953 Lier. Het paneel van De Aanhouding werd in tijdelijke ruil gegeven aan de stad Lier tegen het werk van Frans 

Floris, De Familie van Berchem, dat in de tentoonstelling Het Portret in de Oude Nederlanden prijkte (71 272-275).
1960  Brugge, Groeningemuseum, De Eeuw der Vlaamse Primitieven, nr. 57 (81 146-149).
1960 Detroit, The Detroit Institute o f  Arts, Masterpieces oj Flemish Art: Van Eyek to Bosch, nr. 44, De Aanhouding 

(83 1 75-181).
1960 Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Roem der Belgische Gemeenten, nr. 168, De Villing (85 101).

b. iMateriële geschiedenis
1826 Op 6 september 1826 berichten burgemeester en schepenen van Brugge aan de gouverneur van West-Vlaan- 

deren dat de uit Frankrijk teruggekeerde panelen waaronder de twee Gerechtigheidstaferelen van Kambuses (cf. 
Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven" [...], blz. 2-4) ,,zich in eenen staet van goede bewaering bevinden” 
(Brugge, Stadsarchief, Fonds contemporain, Copie de lettres expediées, portefeuille 1826-1827, register van
27 maart 1826 tot 31 maart 1827, nr. 36.333, 6 september 1826 onuitgegeven document).

1828 Volgens een inventaris van 2 april 1828 zijn de schilderijen hier en daar wat beschadigd. Op vele plaatsen dreigt 
de kleurlaag af te schilferen. De panelen van de Villing zijn gespleten. Beide vertonen sporen van cen vroegere 
onhandige restauratie (Zie Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven”  [...], blz. 12).

1845  In een schrijven van 26 februari 1845 vraagt de gouverneur van Wcst-Vlaanderen aan het gemeentebestuur van 
Brugge cen verslag over dc toestand van bewaring van de uit Frankrijk teruggekeerde panelen. Uit het 
ontvangen antwoord blijkt dat de werken goed bewaard zijn (Brugge, Stadsarchief, Beaux-Arts, 1845-1848, 
bundel van 1845; idem minuut van 4 maart 1845, onuitgegeven documenten).

1861-77 De Koninklijke Commissie voor Monumentenzorg stelt dc restauratie voor van de Vlaamse Primitieven uit de 
Academie (.Sosson90 1 9-23).

1868-70  Op 6 oktober 1868 noteert de Koninklijke Commissie voor Monumentenzorg blaas-en schilfervorming op de 
gewaden en het landschap van beide panelen en stelt voor de panelen te laten restaureren door Etienne Le Roy 
(20 530-531 ; Sosson 90 33-34, 89-90, doc. nr. 32, 214-217).

1869  In cen schrijven van 15 april 1869 erkent dc Jointc van de Academie voor Schone Kunsten van Brugge 
blaasvorming in de donkere kleurpartijcn en meent dat een passende vloeistof tussen paneel en kleurlaag 
aangebracht, deze weer aan de drager zou hechten. D cjointc gaat akkoord met deze restauratie op voorwaarde 
dat er geen retouches worden aangebracht en de operatic in het museum gebeurt in aanwezigheid van de door 
dejointe daartoe aangestelde commissie (Sosson90 91, doc. nr. 33).

1871 Luidens een brief van 5 oktober 1871 van de Commissie van dejo in te  van de Academie verkeren dc 
schilderijen in een vrij behoorlijke toestand. Deze commissie stelt voor de blazen op de oude schilderijen te 
laten hechten door de Brugse restaurateur Callcwaert (Sosson 90 34. 98-100, doc. nr. 38). Hoewel niet expliciet 
vermeld, werden hier zeker de Gcrechtighcidspanelen bedoeld. Volgens de aantekeningen van dc Koninklijke 
Commissie voor Monumentenzorg op de hierboven vermelde brief van de Jointc, zou het Oordeel van 
Kambuses echter in een erbarmelijke toestand verkeren (Sosson 90 34, 98-100, doc. nr. 38). Deze mening blijkt 
ook uit een ministeriële brief van 18 augustus 1876 (Sosson90 37, 1 16-1 18, doc. nr. 50).

1876 Op 23 april 1876 stelt S. Dchcuvel een restauratiebestek op van 500 fr. voor dc twee panelen. Deze restauratie 
werd verwezenlijkt vóór de 23e augustus 1876 (Sosson90 35-37, 113, doc. nr. 47, 119, doc. nr. 51; in
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tegenstelling met Sosson corresponderen de nrs. 7 en 8 in de lijst van Deheuvel wel degelijk met de nrs. van de 
catalogus van 1872 (24 4-5);'Pauwels80 46).

1902 Op 6 januari 1902 beslist het schepencollege een glasbescherming te plaatsen voor de Gcrechtigheidspanclen. Op
20 januari wordt dc uitvoering van deze beschermingsmaatregel aan de conservator, Copman, toevertrouwd 
(cf. David, Het Altaarstuk van St.-Jan dc Doper, blz. 143).

1902 Op 21 november 1902 stelt Paul Bucso een restauratieofferte op met korte beschrijving van de materiële 
toestand van beide panelen en de voorgenomen herstellingen: op het Oordeel kwam een voeg los en waren 
blaas-en schilfervorming en matte delen vast te stellen. Twee grote spleten liepen vertikaal doorheen de Villing 
(Sosson90 3 8 , 136, doc. nr. 58).

Na 1902 Sosson denkt dat deze restauratie waarschijnlijk ca. 1907 werd uitgevoerd (Sosson90 38-39 , 209). Zekerheid 
hieromtrent ontbreekt echter. Een foto van 1903 schijnt beide panelen weer te geven zoals Bucso zc zag met 
alteraties van vernis- en kleurlaag cn duidelijk zichtbare voegen op de Villing. Volgens vort Bodenhausen, in 
1905, zijn dc panelen uitstekend bewaard maar zouden zij moeten gereinigd worden daar dc dikke vergeelde 
vernislaag de kleurenkwaliteit volledig wijzigt. Op verschillende plaatsen zijn vernisdelen afgesprongen en 
ziet men de helle kleuren (37 133-134). Friedlander in 1903 (34 88), Ficrcns-Gcvaert in 1908 (38 441) en Sjöblorn in
1928 (48 69) vermelden nog de oude vernislagen die de oorspronkelijke kleurindruk schaden.

1951 De minder goede bewaringstocstand van de Villing komt ter sprake naar aanleiding van de tentoonstelling 
Fiamminghi e Italia te Venetië en Rome (cf E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 115). Volgens het advies 
van Coremans was alleen dc Aanhouding in staat uitgcleend te worden (64 34B-35B; 65 1 50-151). Herstel
lingswerken werden overwogen (6S 149-150).

1959 De Villing werd door C. Leegcnhoek oppervlakkig gereinigd, plaatselijk gefixeerd en geretoucheerd op dc 
lacunes. De samenvoeging van de elementen van het paneel werd verstevigd door het aantal inwendige 
verbindingspennen van drie voegen op te voeren van 3 tot 5, door de voegen te lijmen en door het lijmen van 
klampen op dc achterzijde. Op de rugzijde werd het paneel met een mengsel van was en hars doordrenkt (zie 
Verslag over de behandeling van het paneel: De Villing van de meinedige rechter, dd. 4 november 1959, 
museumarchief W .D. 0.40-41.1). De omlijsting werd aan de linkerzijde met 2 cm ingekort omdat door dc 
samenvoeging van dc elementen dc totale breedte was verminderd (Pauwels80 46).

1979 In 1979 begon men de restauratie van De Aanhouding (Museumatclier).

F. V ER G ELIJK IN G SELEM EN TEN

Kopieën
(1) In het Gerechtshof te Brugge wordt een oude kopie van De Villing van Sisanmes bewaard die wij 
dagtekenen van de tweede helft van dc XVIe eeuw (doek, 175X 164 cm) (G. Gyselen, Schilderijen uit liet 
patrimonium van het ,,Brugse”  in het Gerechtshof te Brugge, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 
[...] Socictéd’Eniulation teBrugge (Brugge), X C V  (1958), blz. 49-50). Dc veroordeelde rechter kreeg hier echter 
een aureool om het hoofd en er waren stralen vanuit dc hemel op hem gericht zoals tijdens dc herstelling van 
het schilderij, in 1955, ontdekt werd. Was het de bedoeling van de kopiist aldus een heilige, b.v. Bartholo- 
mcus, voor te stellen en moest daarom in de kopie de architecturale achtergrond van het oorspronkelijk werk 
met o.m. de scène van Otanes als opvolger van zijn gevilde vader, door een landschap worden vervangen ? Dc 
twee toeschouwers rechts van dc koning werden eveneens weggelaten in de kopie (cf. Pl. CLI).
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(2) Een kopie van de Gerechtigheidspanelen bevond zich, volgens Weale, in het stadhuis te Nieuwpoort 
(Weale28 13 noot 1). Beide panelen kwamen zoals dc Brugse taferelen in het Louvre terecht. Zij bleven er tot 
1830 en werden in 1855 met dc verzameling Ralph Bemal te Londen geveild (Catalogue of the celebrated 
Collection of Works of Art [...] Ralph Bemal, Esq., Dcceased [...] will be sold by Auction, by Messrs. Christie &  
Manson [...] commencing on Monday, March the 5th, 1855 [...], (Londen), 1855, blz. 81, nrs. 950-951). 
Volgens dc catalogus zijn dc afmetingen van de panelen 1 1 1,7 X  66 cm en is de auteur A. Claeissens, d.i. de 
schilder aanwie ook dc originelen toegeschrcven werden (cf. E. 1 b, Auteursmeningen betreffende de toeschriiring 
en de datering, blz. 113).

Analoge elementen
Volgens Fierens-Gevaert is de groep Rechters en Soldaten van G. David (Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, nr. 180; ill. Friedländer91 Pl. 171, nr. 162) als het ware een eerste versie van het Oordeel van 
Kambnses (Fierens-Gevaert29 144; 46 38; 49 80).
Het type van de koning vindt men terug bij de man links van hetjezuskind op O .-L .-Vrouw met het Kind door 
twee engelen gekroond en omringd door de vier evangelisten (Los Angeles, Los Angeles County Art Museum ; ill. 
Friedländer91 Pl. 252, Supp. 254).
Een analoog decor van bloemen- en vruchtenslingers en putti komt voor bij Davids O.-L.-Vrouw met de 
Schenkers (Parijs, Louvre Museum). Dc putdgroepen aan weerszijden van het troonbehang zijn op beide 
panelen in identieke houdingen afgebeeld, de puttigrocp rechts op het Oordeel komt echter links voor op het 
paneel van O.-L.-Vrouiv met de Schenkers, de linker puttigrocp komt er rechts voor (Adhemar88 1 09 met 
verwijzing naar Hnlin de Loo die het eerst deze overeenkomst aantoonde; von Bodenhausen 37 131 noot 3; ill. 
Adhemar88 Pl. C X X V I, C X X X - C X X X I ; Friedländer91 Pl. 176, nr. 165).
Het bloemenmotiefop de brokaten mantel van koning Kambuses komt identiek voor op het troonbehang van 
Davids O .-L.- Vrouw met het Kind en twee instrumenterende engelen (Philadelphia, J.G . Johnson Collection, inv.
D. 329; ill. Friedländer91 Pl. 177, nr. 165 b) cn op dc verschillende kopieën van deze o f van een aanverwante 
compositie (Aachen, Suermondt Museum; foto N .C .N .V .P r .; Darmstadt, Hessisches Landesmuseum; ill. 
Friedländer91 Pl. 177, nr. 165 a; Bogota, verzameling Uribc Cualla; foto N .C .N .V .P r.), op het gewaad van 
Aäron op de Stamboom van Jesse (Lyon, Musée des Bcaux-Arts; ill. Friedländer91 Pl. 203, nr. 196), op dit van 
St.-Niklaas, linkcrluik van de St.-Anuatriptiek (Washington, National Gallery o f Art, inv. 613; ill. Friedlän
der91 Pl. 181, nr. 167).

Tekeningen
Enkele tekeningen uit de voormalige verzameling Klinkosch (Wenen) door Friedländer aan G. David toege
schreven (47 98-99) werden grondig door Winkler bestudeerd (50 271-275) en daarna door Friedländer aan een 
navolger van David toegeschreven (91 Pl. 228-229).
Enkele figuren vertonen overeenkomst met personages van het Brugse schilderij; de afbeeldingen, door 
Winkler afgedrukt, laten toe de verwantschap te beoordelen. Het is goed mogelijk dat de tekeningen naar 
schilderijen van David zijn gemaakt. Vgl. beide zijden van het te Frankfurt a. M. in het Städelsches Kunst
institut bewaarde blad, afb. 7 bij Winkler (50 274) en de staande koning uit De Aanhouding, het mannenhoofd 
van afb. 4 (50 273) en de man links naast Kambuses, uit De Villing (beide zijden eveneens afgebeeld in 
Friedländer91 Pl. 228 A).
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Penningen
Gans identificeerde op verschillende X Vle-eeuwse penningen de scène van Otancs gezeten op de rechterstoel 
met Sisamncs’ huid bekleed (59 121-122). Kisch en ook Walter Friedlander en Gans zijn ervan overtuigd dat 
Davids panelen hier tot model dienden (59 123). De legende van Kambuses was echter een vrij goed gekend 
gerechtigheidsthema. Ons lijkt het niet mogelijk uit te maken o f de compositie van de penning inderdaad op 
deze van David teruggaat.

G. PER SO O N LIJK E O PV A TTIN G EN  VAN DE A U T E U R

Wij zijn overtuigd dat de studie van Strubbe (77 zie D. I, Onderwerp, blz. 109 en E. 1, Ontstaan, blz. 113) geleid 
heeft tot het correcte begrip van de archiefteksten, in verband met het betrokken Gerechtigheidstafereel en een 
Laatste Oordeel van Gerard David; tevens tot de juiste betekenis van de voorstelling van het Kambusestafereel, 
dat geen uitstaans heeft met het plaatselijk politiek gebeuren in de betrokken jaren. Het feit dat in hetzelfdejaar 
1498 het stadsbestuur van Bergen (Mons) een doek met de Gerechtigheid van Kambuses voor de raadszaal van 
zijn stadhuis verwerft (Devillers, op. cit., 304), duidt ons insziens eveneens op de onafhankelijkheid van G. 
Davids Gerechtigheidspanelen ten opzichte van het lokale Brugse gebeuren. Bij wijze van conclusie kan men 
schrijven dat Gerard David, in 1498, het schilderij met het thema van Kam buses’ Oordeel, overeenkomstig de 
versie van Valerius Maximus heeft afgewerkt, in opdracht van de toenmalige schepenen van Brugge, ter 
versiering van de gerechtszaal en tot stichting van de rechters.
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van België. Klasse der Schone Kunsten. Verhandelingen. Boek XII, aflev. 3), Brussel, 1961.
87 -. Jaarverslag over 1960. Stedelijke verzamelingen. Uitlening van kunstwerken, in Gemeenteblad der

Stad Brugge (Brugge), C I1, 1961, Bijvoegsel nr. 1, 81-82.
88 : H é l è n e  A d h é m a r ,  Le Musée national du Louvre, Paris (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la

peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 5), I, Brussel, 1962.
89 : J a c q u e l i n e  F o l i e ,  Les Œuvres authentifiées des Primitifs flamands, in Bulletin Koninklijk Instituut

voor het Kunstpatrimonium (Brussel), VI, 1963, 183-256.
90 : J e a n - P i e r r e  S o s s o n ,  Les Primitifs flamands de Bruges: Apports des Archives contemporaines (1815-

1907) (Les Primitifs flamands, III. Contributions à l ’étude des Primitifs flamands, 4), Brussel, 1966.
91 : M a x J .  F r i e d l ä n d e r ,  Early Netherlandish Painting, V I.  2. H ans Memlinc and Gerard David,

Comments and Notes by N i c o l e  V e r o n e e - V e r h a e g e n ,  Leiden/Brussel, 1971.
92 : N i c o l e  D a c o s ,  A n t o n i o  G i u l i a n o ,  U l r i c o  P a n n u t i ,  II Tesoro di Lorenzo il Magnifico, 1. Le
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gemme. Catalogo della Mostra Palazzo Medici Riccardi Firenze 1972, Florcncc, 1973.
1977  93 . O t t o  v o n  S i m s o n ,  Gerard Davids Gerechtigkeitsbild und der spätmittelalterliche Humanismus, in 

Festschrift Wolfgang Braunfels, Tübingen, (1977), 349-356.

I. ARCH IVALISCH E EN LITTERAIRE BR O N N E N

1

Brugge, 1 september 1487-einde februari 1488. — Een voorschot van 4 ponden op de betaling van een schilderij op 
paneel, het Oordeel en het Vonnis van O .-L.-Heer, bestemd voor de schepenkamer, wordt in de stadsrekeningen 
geboekt.

Item, betaelt Geerart David (deze naam werd nadien ingevuld, echter door een eigentijdse hand) up ende in 
minderinghe van eene schoone ende costelike tafle van pointratuere, ghenomen temakene by ... [leemte] ende 
te leverne dese stede, van den Jugcmente endc Vonnesse Ons Liefs Heeren, dewelken dienen zal in scepenen- 
camere: 4 1.
(In rand) Déclare le nom.
Zy ghediligenteert dat dezelve tafele vulmaect worde en de ghelevcrt ter stede behouf.
Bij zinen quictantie.

(Brugge, Stadsarchief, Stadsrekeningen van 1 september 1487 tot einde februari 1488, J'. 126 v°. Uitgegeven met enkele 
varianten door Weale15 2 3 0 ; von Bodenhausen37 127-13/ ; Folie89 231).

2

Brugge, 1 januari 1491-31 augustus 1491. — Een betaling ten gunste van Gerard David voor zeker schilderij gemaakt 
voor de schepenkamer, wordt in de stadsrekeningen geboekt.

Item, betaelt Willem Hanic, een vanden tresoriers vander stede van Brugghe, de sommc van ij 1. grooten 
omme daer mede te betaelne Gheeracrdt David, schildre, ter causen van zekere schilderye by hem ghcmaect in 
scepencainere, bij ordonnancie ende bevclc van mynen heeren vander wet, dus hier de zelve 2 1.

(Brugge, Stadsarchief, Stadsrekeningen van 1 januari 1491 tot 31 augustus 1491, f .  161. Uitgegeven door Weale 
15 2 3 0 ; von Bodenhausen37 127-131 ; Folie89 231).

3

Brugge, 2 september 1498-2 september 1499. — De betaling ten gunste van Gerard David voor de afwerking van een 
schilderij op paneel, geplaatst in de schepenkamer, wordt in de stadsrekeningen geboekt.
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Meester Gheeraert Davit, seildere, de somme van viij 1. x s. grooten, over de gheheele ende vuile betalinghe, 
hem by submissiën vanjacop Spronc,Joos de Smet, Jan de Cortc endejan des Trompes, tresorier, toegheleyt, 
voor tvulmaken van der grooter taeffele van pointrature, ghestelt int seepenen camere, de voorseyde 8 1. 
10 s.g.

(Brugge, Stadsarchief, Stadsrekening van 2 september 1498 tot 2 september 1499, f. 66 . Uitgegeven door Weale15 230 ; 
von Bodenhausen37 127-131 ; Folie89 231).

4

Brugge, 1769. — J.B . Descamps vermeldt het schilderij in de vergaderzaal van het Brugse stadhuis.

A l’Hôtel-de-Ville.
Dans la Salle d ’assemblée se voit le Jugement de Cam byse: Tableau peint par Antoine Claissens; il y a de la 
couleur et du caractère dans les têtes, mais trop de sécheresse : ce Tableau est assez dans la manière de Quentin 
Messis.

(Descam ps1 306).

5

Brugge, 1783. — L. Dérivais mededeling sluit nauw aan bij deze van Descamps.

[...] celui (het schilderij) qui est dans la salle d ’assemblée, n’est cependant pas sans mérite; il est bien dans la 
manière de Quentin Massys ; il a été peint par A. Claissens: ce tableau représente le jugement de Cambise: il y a 
de la couleur et du caractère dans les têtes, mais trop de sécheresse.

(Dérivai2 178-179).

6

Brugge, 7 januari 1828. — Proces-verbaal van een vergadering van de Commissie ter goede bewaring van gedenkstukken 
van geschiedenis of kunst der stad Brugge. Aanhangsel met de lijst der schilderijen die naar de Academie zouden worden 
overgebracht.

Zittinge van den 7 january 1828.
Actum ter vergaderinge van de Commissie ter goede bewaaring van gedenkstukken van geschiedenis o f kunst 
der stad Brugge, alwaar tegenwoordigh waren de heeren Sandelin president, Vermeire vicepresident, van den 
Steene, Ducq, Calloigne, d ’Hont, Ruth en Henry Imbert, Secretaris ...
(Na lezing van het verslag van de vorige vergadering, wordt de dagorde ingezet)
Verders ingevolge de resolutie genomen ter zittinge van 28 september lestledcn, de heer secretaris geeft 
lezingc van het schriftelyk rapport der bewerkingen, nopens de schilderyen die sigh in het stadhuys bevinden, 
gedacn door de aangestelde commissie, waer op wierd geresolveert het gemelde rapport te approberen, met
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byvoeging van een landschap, het gone sigli bevind in het bureel van den Burger Stand; gesehildert door van 
den Bogaerde; en het selve rapport te voegen by het verbaal der zittinge.
Verders wierd geresolvecrt aan de regeeringe te antwoorden op haere missive van den 26 september, dat de 
commissie de vraag der koninglyke academie hoogclyke van gevoelen is te approbercn, met aanwyzing der 
stukken, begrepen in het rapport, die zouden dienen in de Academie, ten tytel van depot, geplaatst te worden 
... (De dagorde wordt verder afgewerkt). Ter zittingc van den 14 january 1828 met eenparige stemmen goedgc- 
keurt.
(ondertekend) A. Sandelin (en) Henry Imbert, Secretaris.

(Brugge, Stadsarchief, Fonds Academie, Portefeuille , ,Aanwinsten”  nr. 17).

7

Brugge, 18 januari 1828. — Antwoord van het stadsbestuur op het verslag van de Commissie ter goede bewaring van 
gedenkstukken van geschiedenis of kunst der stad Brugge.

Brugge, den 18 January 1828;
Wij hebben de eer U edel gestrenge te informeeren dat wij, op het verslag der Commissie ter goede 

bewaring van gedenkstukken van geschiedenis o f kunst, de volgende voorwerpen van kunst bestemd hebben 
om , ten titel van depot, in de groote zaal der Koninglijke Academie onder U edel gestrenge bestuur goede zorg 
en bewaring te worden geplaatst, te weten:

1° eene schilderij, op paneel, verbeeldende de dood van Maria, door Schoreel.

13°
Wat betreft de twee schilderstukken verbeeldende het eene Cambyses, den onrechtvaardigen regter 

doende aanvatten, het andere, Cambyses doende den zelven levendig villen, op panneel, door Ant. Claeys- 
sins, welke in 1815 alhier uit Parijs zijn teruggebragt en overeenkomstig art. I van zijner Majestcits besluit van 
den 6 october 1815, n° 1068,2e serie, in het stadhuis geplaatst om aldaer bewaard en onderhouden te worden, 
wij denken dat wij dezelve niet zonder toestemming van het Gouvernement mogen laten verplaatsen. 
Gevolgenlijk zullen wij daartoe vereyschte toestemming verzoeken. Zullende dezelve in afwachting in het 
stadhuis verblijven.

Burgemeester en Schepenen, 
(ondertekend) V eranneman

Ter ordonnancie:
Den Secretaris,
(ondertekend) Scourion
Aan de edel gestrenge heeren van de
Koninglijke Academie van beeldende kunsten, te Brugge

(Brugge, Stadsarchief, Fonds Academie, nr. I I) .
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8

Brugge, / februari /828. — Brief van het stadsbestuur aan dejointe van de Koninklijke Academie.

Brugge, den 1 februarij 1828.
Ter uytbreyding en bij alteratie van onzen brief van den 18 january 1.1. n° 7123, wij hebben de eer U 

edel gestrenge te berigten dat wij aen den stedelijken Raed op den 21 december 1.1. hebben onderworpen uwen 
ed. gestrenge brief van den 23 october strekkende om, boven de veertien schilderijen en het koper langwerpig 
basrelief vermeld in onze missive van 1 augusti, nog ten zelve tytel van depot de andere meesterstukken in het 
stadhuys bestaande te bekomen. Den Raed heeft ons bemagtigd tot het beslissen op deze vraeg, naer het advies 
gehoord te hebben van de Commissie ter goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis o f kunst. 
Diensvolgens hebben wij geschreven aen gemelde Commissie op den 26 december om haer advies te vraegen, 
en volgens der zelve antwoord van den 9 january 1.1.; wierd geresolvecrt in onze zitting van den zelven dag aen 
U edel gestrenge ten tytel van depot voor het bekleeden der zaelen van de Koninglijkc Academie dezer stad te 
behandigen de stukken zich bevindende, te weten: 
in de eerste vergaderkamer:
1° de schilderie op panneel verbeeldende de dood van Maria, door Schoreel.
2° ...
in de 2e kamer:
1° den onregtveerdigen regter die veroordeelt word en zijn pendant verbeeldende de doodstraf van den- 

zelven, beyde door Claeyssens.

Wij verzoeken U edel gestrenge deze zestien stukken en de andere vijftien vermeld in onzen brief van 
den eersten augusti zoodra megelijk, te wille, doen haelen, mits recepissé der zelve.

Burgemeester en Schepenen 
der stad Brugge 

(ondertekend) Veranneman
Ter ordonnantie:
Den Secretaris,
(ondertekend) Scourion 
8° ...
Aan de edel gestrenge heeren uytmaekende de Jointc der Koninglijke Academie der stad Brugge.

(Brugge, Stadsarchief, Fonds Academie, nr. I I ) .
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J. LIJST VAN DE A FBEELD IN G EN

Nr. 5 :  G r o e p  D a v i d  (1 )

L X X X V I. a) Linkerpaneel: de Aanhouding van de omgekochte rechter B 214 056 1971
b) Rechterpaneel: de Villing van de omgekochte rechter 

De Aanhouding

B 214 023 1971

LX X X V II. De Aanhouding van de omgekochte rechter B 214 056 1971
LXXXV III. Koning Kambuscs en zijn hovelingen B 112 595 1948

L X X X IX . De krijgsman en de rechter B 55 165 1943
X C . De handen van de koning en van dc persoon aan zijn linkerzijde (1:1) B 55 170 1943

X CI. De rechter B 112 594 1948
XCII. De hoofden van de koning en van de persoon links achter hem B 55 174 1943

XCIII.
XCIV.

De hoofden van de twee personages rechts van de koning 
De hoofden van de krijgsman die de rechter aanhoudt en van dejonge

B 55 175 1943

man ernaast B 55 168 1943
xcv. De hoofden van de drie personages rechts B 55 167 1943

XCVI. De hoofden van de personages links van dc koning B 55 173 1943
XCVII. Het hoofd van de persoon rechts van de koning (1:1) B 112 599 1948

XCVIII. Het hoofd van de koning (1:1) B 112 597 1948
IC. Het hoofd van de rechter (1:1) B 55 166 1943
c.' Het hoofd van dc gehelmde krijgsman (1:1) B 112 598 1948

CL Het hoofd van dc persoon rechts van de rechter (1:1) B 112 603 1948
CI1. Het gelaat van de koning (M 2X) B 112  606 1948
cm. Het gelaat van de rechter (M 2X) B 112 605 1948
CIV. Dc poedelhond B 55 177 1943
cv. De wijfjeswindhond B 55 176 1943

CVI. Het stadsgezicht in de boogopening links B 55 172 1943
CVII.

CVIII.
Het tafereel van dc omkoping
Putti, wapenschild van Filips de Schone en medaillon links van de

B 55 171 1943

CIX .
rechterstoel
Putti, wapenschild van Joanna van Castilic en medaillon rechts van de

B 55 178 1943

rechterstoel B 55 179 1943
cx. a) Putti met vruchtenslingers boven de rechterstoel; dc datum 1498

b) Opschrift op de mantelzoom van de krijgsman naast de koning,
B 55 180 1943

C X I.
infrarood

Bronzen renaissance gedenkplaatjes (Naar S. dc Ricci, The Gustavc 
Drcyfus Collection, Rclicjs and Plaquettes, Oxford, 1931):

E

Foto

L 471 

Kon. Bibl.

1943

a) Herkules en Deianira (?) o f Ceres en Triptolemos (?); Brussel
b) Apollo en Marsuas;
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CXII.
c) Hoofden van de personages links van de koning, radiografie (1/2) 
De armleuning van de rechterstoel en de linkerhand van de rechter,

D L 1 299 1948

radiografie (1:1) D L 1 298 1948
CXIII. Het kleed en de handen van de rechter en de rechterstoel, infrarood B L 1 989 1950
CXIV. De weerkaatsing in de helm van de krijgsman (M 2X) 

De Villing

B 55 182 1943

cxv. De Villing van de omgekochte rechter B 214 023 1971
CXVI. De hoofden van de vier rechtstaande hovelingen uiterst links B 214 034 1971

CXVII. De hoofden van de vier hovelingen links van de koning B 214 033 1971
CXVIII. De handen van de twee hovelingen in gesprek, uiterst links (1:1) B 214 046 1971

C X IX  A. Koning Kambuses (Kleurenplaat) Foto Versteegcn en 
Van de Voorde

C X IX . Konihg Kambuses B 214 029 1971
cxx. Het hoofd van de hellebaardier rechts (1:1) B 214 048 1971

C X X I. Hoofd van de koning en van de hoveling links achter hem (1:1) B 214 043 1971
C X X Ii. Hoofd en bovenlichaam van de gevilde B 214 030 1971

CXXIII. Benen van de gevilde en bculshanden B 214 032 1971
C X X IV . Het hoofd van de beul met de tulband (1:1) B 214 040 1971
cxxv. Het hoofd van de in het midden staande beul (1:1) B 214 039 1971

C X X V I. Het hoofd van de vooraan geknielde beul (1:1) B 214 041 1971
CX X V II. De hoofden van de drie personages uiterst links (1:1) B 214 042 1971

CXXVI1I. De hoofden van de twee beulen uiterst rechts (1:1) B 214 038 1971
C X X IX . Het hoofd van de gefolterde rechter (1:1) B 214 055 1971
cxxx. De poedelhond (1:1) B 214 045 1971

C X X X I. De rechterhand van de gefolterde (1:1) B 214 044 1971
C X X X II. De rechtervoet van de gefolterde, infrarood (1:1) B LI 1 596 1971

C X X X III. De rechtervoet van de gefolterde (1:1) B 214 054 1971
C X X X IV . De vooraan geknielde beul en het kleed van de gefolterde, infrarood B LI 1 595 1971
cxxxv. Het kleed van de gefolterde B 214 031 1971

C X X X V I. Het huis in het midden op de achtergrond B 214 027 1971
C X X X V II. De gerechtszaal, voorgezeten door de zoon van de rechter B 214 024 1971

CXXXV1II. Houw- en beeldhouwkundigc elementen van de gerechtszaal B 214 025 1971
C X X X IX . De personages links van de zoon van de rechter (1:1) B 214 026 1971

C X L. De hoofden van de personages uiterst rechts (M 2X) B 214 051 1971
CXLI.

CXLII.
De zoon van de rechter met omstanders, radiografie (2/3) 
Wapenschilden van het graafschap Vlaanderen en van de stad Brugge

D L I 306 1948

CXLIII.
boven de deuropening van het huis naast de gerechtszaal (1:1) 
Console, putti, guirlandes en kapiteel met beeld van Karei de Grote (?)

B 214 037 1971

CXLIV .
uit de gerechtszaal (1:1)
Lemmer van hellebaard en hoofden van twee hovelingen links van de

B 214 036 1971

zoon van de rechter (1:1) B 214 047 1971
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C X LV . Bouw- en beeldhouwkundige elementen van linker gevel van de
gerechtszaal (1:1) B 214 049 1971

CXLVI. De huizen op de achtergrond, links B 214 028 1971
CXLVI1. Het landschap (1:1) B 214 035 1971

CXLVIII. Detail van de halsketting en bovendeel van de scepter van de koning
(M 2X) B 214 050 1971

CIL. De beul met de tulband, en het hoofd van de gefolterde rechter,
radiografie (2/3) D L 14 1944

CL. Het gelaat van de gefolterde (M 2X) B 214 052 1971
CLI. De kopie van De Villing van de omgekochte Rechter, Brugge, Gerechts Foto Groeningemus.

hof 1956
CL1I. De twee rugzijden: a) De Villing B 214 053 1971

b) De Aanhouding B 112  610 1948
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Nr. 6: GROEP DAVID (2), H E T  A L T A A R S T U K  VAN S T .- JA N  D E  D O P ER  (drieluik). Linkerluik: 
J A N  D E S  T R O M P E S , buitenzijde, O N Z E -L IE VE- V ROUIV E N  H E T  K I N D ; reehterluik: 
E L IS A B E T H  VAN  D E R  M E E R SC H , buitenzijde, M A G D A L E N A  C O R D IE R

A. R A N G S C H IK K IN G  IN H E T  C O R P U S

B. G EBR U IK ELIJK E ID EN TIFICA TIE

Gerard David 
De Doop van Christus 
Inventarisnr.: 0.35.1
Nr. 18 van de Catalogus van het Groeningemuseum, 1960 (Pauwels 92 48-49).

C. M ATERIELE G EG EV EN S 
(I—II. 1978)

Vorm: Rechthoekig drieluik.

Afmetingen: Binnen de lijst
Linkerluik 132,0x43,1 X I
Middenpaneel 129,7 X 96,6 x 2
Reehterluik 132 ,2x42 ,2x1

Beschermende laag: Lichte regelmatige vernis, in goede staat.

Verflaag: Goede algemene toestand. Weinig sleet. Afschilferingen en hier en daar vluchtige retouches langs de 
opengesprongen rechtervoeg van het middenpaneel van beneden het paneel tot aan de arm van St.-Jan. Van 
zijn rode mantel zijn ter hoogte van de rechterknie opnieuw verfdeeltjes afgevallen. Opengesprongen 
linkervoeg van het middenpaneel en retouche op een hoogte van 7 cm met niveauverschil.
Plaatselijkc weinig belangrijke retouches: benedendeel van het gelaat van O.-L.-Vrouw, linkerhicl van het 
kind, benedendeel van het gelaat en linkerschouder van de H. Magdalcna, haar zalfpot en de muur rechts en 
links van haar gelaat. Overschilderingen op de wolkenkroon die zich hierdoor te zwaar aftekent in de hemel 
van het middenpaneel, op het gelaat van de engel, het benedendeel van het perizonium van Christus en op het 
gelaat en de handen van de vier meisjes.
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Op de radiografie zijn de elementen van de compositie duidelijk leesbaar, de uitgespaarde zones, voor de 
bomen en de hoofden namelijk, nauwkeurig, de modelés rijk genuanceerd, in 't bijzonder van het drapé dat 
dezelfde constructie heeft als dat van de twee Gerechtigheidspanelen (cf. dit Corpus, blz. 103). Het St.-Jansdrie- 
luik verschilt er uiteindelijk alleen van door de afwezigheid van compositiewijzigingen. Op de infraroodop- 
name ziet men de tekening: een eenvoudige eerste aanzet van de compositie met een zachte stift, hier en daar 
hernomen in meer geaccentueerde en bredere trekken, die, voor de mantel van O.-L.-Vrouw, uiteindelijk met 
penseel uitgevoerd zijn. De schaduwen zijn licht en weinig genuanceerd, uitgevoerd in een dichte arcering van 
fijne evenwijdige trekken zoals op de kledij van Kambuses op De Aanhouding.

Het onderzoek van enkele stalen leert ons dat het blauw van de hemel bestaat uit een laag loodwit, azuriet en 
een weinig oker; het groen van het gras uit twee lagen malachiet, azuriet, loodwit en een weinig oker; het 
donkerrood van het kleed van O .-L.-Vrouw met het Kind uit een laag meekraplak, vermiljoen en een weinig 
loodwit; het oranjerood van het brokaat van de engel van het middenpaneel bestaat uit een lazuurlaag van 
meekrap op een laag vermiljoen; het geel is lood- en tinoxyde; het bruin van de betegeling op het luik met
O.-L.-Vrouw is op basis van oker, beenzwart en een weinig loodwit. Het bindmiddel is olieachtig. De blauwe 
en groene verflagen zijn bijzonder dik, tot 200 micron.

Dit drieluik verschilt tenslotte slechts van de Gerechtigheid van Kambuses door een verschillend kleurengamma, 
dat kouder aandoet.

Compositieveranderingen: Niets werd waargenomen.

Plamuurlaag: Witachtig, tamelijk dik (240 micron), bestaande uit een laag krijt en beenderlijm. Goede 
hechting.

Drager: Eik. Goede staat. Verticale planken met platte voegen door pinnen vergaard; twee planken voor de 
luiken, drie voor het middenpaneel waarvan de linkervocg bovenaan over 7 cm open staat met kromming van 
het hout, en de rechtervoeg, open van onder tot op bijna de helft van zijn hoogte, nog werkt niettegenstaande 
de negen klampen die de twee voegen versterken.

Merken op de rugzijde: Op de keerzijde van het middenpaneel, etiket van de tentoonstelling Van Jan  van Eyck 
tot Rubens, Amsterdam, 1946.

Lijst: Niet oorspronkelijk, bronsverguld, wat de globale indruk van de triptiek schaadt.
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D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1. Onderwerp

Het altaarstuk is toegewijd aan St.-Jan de Doper. Het landschap loopt door over de drie panelen die aldus één 
tafereel vormen waarvan de schenkers deel uitmaken. De buitenzijden zijn aan O.-L.-Vrouw opgedragen.

Op het middenpaneel komen voor, in chronologische volgorde, drie episoden uit het leven van St.-Jan de 
Doper: links, op het tweede plan, zijn Prediking (M atth ., III, 1-12; M are., I, 4-8; Lite., III, 3-18), op de 
voorgrond de Doop van Christus (M atth., 111, 13-17; M are., I, 9-11; Lue., III, 21-22) en rechts op het tweede 
plan, de voorstelling: Eeee Agnus D ei (Joh., I, 29-37). Het thema van de Doop van Christus is volgens de 
gebruikelijke XVe-eeuwsc iconografie weergegeven als doopsel ,,per infusioncm”, door bcsprenkcling 
(Réau 86 299-300).

Christus staat recht in de Jordaan. Het water reikt hem tot aan de knieën. St.-Jan laat — volgens de 
gebruikelijke iconografie bij de Vlaamse Primitieven — het doopwater uit de palm van zijn hand op Jezus’, 
hoofd vloeien. Squilbeck wees op het anachronisme van de doop van Christus ,,per infusionem” en merkte 
tevens op dat hetjordaanwater in deze compositie hoger reikt dan bij alle andere voorstellingen van dit thema 
bij de Vlaamse Primitieven (Squilbeck99 111).
Christus is in het midden van de compositie afgcbccld, frontaal, met samengevoegde handen en met de blik 
naar de toeschouwer gericht. Hij draagt een gedrapeerde lendedoek. Hij heeft een ovaal gelaat met regelmatige 
trekken, amandelvormige ogen, een lange en rechte neus. Zijn blik verraadt zachtheid en weemoed. Het haar, 
in het midden gescheiden, valt in lokken tot op de schouders neer. Het is het Christustype dat wij in 
verschillende schilderijen van Gerard David weervinden (cf. F. Vergelijkingselementen, blz. 145).
Geknield op de oever van de Jordaan, rechts van Christus, is St.-Jan de Doper voorgesteld. Hij kijkt op naar 
zijn Heiland die hij met opgeheven rechterhand doopt. Onder zijn mantel draagt hij een boetekleed, een 
verwijzing naar het strenge leven geleid in de woestijn.

Links vooraan draagt een geknielde engel zonder vleugels de mantel van Christus. Zijn koorkap is rijk versierd 
met een denneappel- of granaatappeldecor, volgens von Talke afkomstig van de Chinese lotus (O. von Falke, 
Kunstgeschichte der Seidenweberei (3deuitg.), Berlijn, 1936, blz. 46). Dit motief, karakteristiek voor de zijden 
stoffen uit Lucca, maar eveneens in Venetië, Florence en Genua in trek (R. de Roover, La commuuauté des 

marchands a Bruges de 1377 a 1440, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis | ... | , ,Société d ’Einulation ” 
te Brugge (Brugge), LXXXV, 1948, blz. 30-31) komt herhaaldelijk voor op de schilderijen van Gcrard David 
(cf. F. Vergelijkingselenienten, blz. 145). Het is opmerkelijk dat het patroon hier de meeste plooien niet volgt 
maar er vlak overheen geschilderd werd. De aanwezigheid van de engel, niet vermeld in het evangelische 
verhaal, moet volgens Réau verklaard worden uit de doopliturgie waar een diaken de bisschop bijstond 
(Réau86 298). Volgens McNatnee is de engel met het liturgische gewaad een eucharistisch symbool (M .B. 
McNamee, 'The Origin of the Vested Angel as a Eucharistie Symbol in Flemish Painting, in The Art Bulletin (New 
York), LI V, 3, 1972, blz. 263 e.v.). Het gewaad van Christus, dat de engel draagt, zou afgeleid zijn van het niet 
begrepen oosterse thema van de ,,manus velatac” , de uit eerbied bedekte handen (Réau86 298).

De H. Geest verschijnt in de hemel, in de gedaante van een duif (L. Réau, Iconographie de l ’Art chrétien, II. 
Iconographiede la Bible, I. Ancien Testament, Parijs, 1956, blz. 12-13; Réau 86 301), terwijl geheel bovenaan God
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dc Vader, in borstbeeld, in een wolkenkring voorgesteld is als de hemelse paus, gekroond met de pauselijke 
tiaar, en met dc wereldbol met het kruis in dc linkerhand en met de rechterhand zegenend (Réau, op. cit., II, 1,
1956, blz. 8). Ook in zijn andere werken met een God-de-Vader-voorstelling, houdt G. David zich aan dit 
iconografische type (Adhémar97 136). Vier kleine naakte kinderen omgeven deGodsfiguur. M ichiels(5 350) en 
Weale (24 490) noemen ze engeltjes. Field suggereert dat ze misschien de zielen van de Onnozele Kinderen 
kunnen voorstellen of nog de zielen van de afgestorven kinderen van de begiftigers. Deze voorstelling zou dan 
een vroeg voorbeeld uitmaken van een opvatting die in de XVIIe eeuw herhaaldelijk tot uiring komt 
(Held09 89). Volgens Veronee-Verhaegen herinneren de vier kleine ,, zielen" waarschijnlijk aan dode kinderen, 
misschien zelfs aan kinderen die stierven vooraleer gedoopt te zijn. In deze hypothese zouden de biddende 
schenkers de verlossing van hun kinderen afsmeken door de verdiensten van de Doop van Christus. Het 
drieluik zou dan getuigen van een persoonlijke band tussen opdrachtgever en thema (Veronce- Ver- 
haegen 107 440) wat indruist tegen de mening van Blum dicjuist het gebrek aan relatie tussen opdrachtgever en 
thema in dit werk onderstreept (Blum 101 111-114) en drie andere hypothesen vermeldt waarom de schenkers 
de Doop als centrale scène kozen (un I 12-113; 162 noot 92).

Andere voorstellingen van de Doop van Christus bij de Vlaamse Primitieven geven geen nadere preciseringen 
omtrent de betekenis van de naakte figuurtjes. Ons zijn slechts twee voorbeelden bekend waarbij God de 
Vader bij Jezus’ doop in een wolkenkrans verschijnt, omgeven door hemelingen. In het eerste schilderij gaat 
het klaarblijkelijk om engelen, een talrijke schaar gevleugelde en met de albe geklede figuren (Juan de Flandes 
(toegeschr.), Madrid, verzamclingjordan dc Urries y Ulloa, Foto Moreno), in de tweede voorstelling (Juan dc 
Flandes (toegeschr.), Guadalupe (Caceres) Monasterio, Miniaturenmuseum, Foto Mas 83549 c) gaat het 
slechts om vaag geschilderde hoofden.

Op de achtergrond ligt diep in de glooiingen van het landschap een stad, waarvan de rijke gebouwen, kerken 
en burgershuizen, beheerst worden door een kloeke vierkante kerktoren. De bekroning van deze toren, 
bestaande uit een achtkantige verdieping, waarboven een bol, herinnert aan de torentop van de H. Grafkerk, 
de zogenaamdeJeruzalemkerk, te Brugge. Dieper nog in het landschap, op een steile hoogte, tekent zich tegen 
de hemel een imponerende burcht af
Twee personages die behoren tot het tafereel van de Prediking bevinden zich op het linkcrluik, hetgeen niet 
verwonderen moet, aangezien het drieluik een compositie vormt. Weale meent dat deze figuren portretten zijn 
(2i 277; 24 4 90); in 1861 dacht hij zelfs aan de portretten van de twee schilders van het drieluik ( '5 65, zie ook E. 
1 b, Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering, blz. 141). Fierens-Gevaert daarentegen meent dat 
het waarschijnlijk een X Vlle-ecuwsc toevoeging is (Fierens-Gevaert55 86); deze veronderstelling wordt echter 
én door de radiografie én door de iconografie van G. Davids werken ontkend (zie G. Persoonlijke opvattingen 
van de auteur, blz. 147).

Op het linkerluik wordt dc geknielde begiftiger, Jan des Trompes, voorgesteld door zijn patroonheilige, 
St.-Jan Evangelist. (Voor de identificatie van Jan des Trompes zie E. 1 a, Feitelijke gegevens, blz. 138). De zeer 
jonge St.-Jan draagt in de linkerhand zijn attribuut, de giftige kelk die hij op bevel van Aristodemus, 
hogepriester van de tempel van Diana te Ephese drinken moest maar die door de heilige onschadelijk werd 
gemaakt, door de kracht van het kruisteken (L. Réau, Iconographiede I’A rt chrctieu, III. Iconographiedes Saints, 2, 
Parijs, 1958, blz. 709, 71 1-712, 717-718). Filips, de zoon van de schenker, knielt naast zijn vader. Beiden 
hebben de handen gevouwen. Boven het hemd, met fijngcplooidc halsboord, dragen zij een hoog gesloten 
wambuis en de plechtige tabbaard, blijkbaar algeheel met bont gevoerd (ƒ.//. Der Kinderen-Besier, Mode-meta-
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morphosen. D e Kleedij onzer voorouders in dc zestiende eeuw, Amsterdam, 1933, blz. 72-75). De schenker draagt 
laag bovenschoeisel, breed van neus, met lang bovenblad dat de gehele wreef bedekt en met een platte zool.

Jan des Trompes, baljuw van de stad Oostende in 1498 en 1499, bekleedde ook te Brugge verschillende 
officiële ambten. In 1507 tot burgemeester gekozen kon hij deze functie niet uitoefenen daar hij geen geboren 
Brugs poorter was. Van 1509 tot 1512 was hij buitengewoon ontvangcr-gcneraal van Vlaanderen. Hij stierf 
vóór 15 oktober 1516 (W eale20 259). Zijn zoon Filips overleed vóór 12 november 1520 (W eale20 260).

Na het voorplan, met weelderige plantengroei, volgt een tweede zone met de schenker, zijn zoon en St.-Jan. 
Het weiland, door enkele planten en door de twee figuurtjes rechts verlevendigd, vormt een derde plan, 
afgesloten door grote rotsachtige massa’s die tevens nog een doorkijk in de verte bieden. Hoog aan de hemel 
drijven wolkengroepen. Rechts tussen de stammen van twee hoge bomen, tekent het silhouet van een reiger 
zich af tegen de horizon.

Dc eerste vrouw van Jan des Trompes, Elisabeth of Isabella van der Mecrsch (cf. E. 1 a, Feitelijke gegevens, 
blz. 138), moeder van Filips, knielt met haar vier dochters, op het rechterluik. Zij wordt beschermd door haar 
patrones, de H. Elisabeth van Thuringen en Hongarije. Zij stierf op 11 maart 1502. De dochters heten 
Adewijc, Anna, Johanna en Agnes (W ealc20 259-260). De schenkster draagt de typische plechtige en sobere 
dracht der burgervrouwen zoals deze ook bij andere door David geportretteerde schenksters voorkomt. Wij 
citeren als voorbeeld de geknielde schenkster op de Bruiloft van Cana uit het Louvre Museum (Adlié- 
m ar97 Pl. CLXX1II, CLXXV) en de vrouw van de schilder, rechts op O .-L .-V rou w  met vrouwelijke heiligen 

(Rouen, Musée des Bcaux-Arts). Ook de kinderen hebben een nagenoeg identieke kledij nl. onderaan een wit 
hemd met puntige halsuitsnijding, daarboven de „onderrock” of „onderkeurs” met eenzelfde V-vormige 
uitsnijding en tenslotte de wijde met bont gevoerde tabbaard (of opperkleed) (J .H . D er Kinderen-Besier, op. 
cit., blz. 90-91, 93-94).
Boven een nauwelijks zichtbaar ondermutsje werd de sterk gesteven linnen sluier gehecht die boven het 
voorhoofd de zo typische dubbelgcwelfde voorlijn vormt. De hoofddoek van de schenkster reikt tot 
schouderhoogte, het zeer lange sluiergedeelte is duidelijk zichtbaar binnenwaarts naar boven omgeslagen; het 
werd dan in de nek vastgespeld (Der Kinderen-Besier, op. cit., blz. 108-109; B. Coppens d’Eeckenbrugge, La 

coiffure du costume d ’apparat feminin dans les anciens Pays-Bas mcridionaux de 1500 d 1540 , in Revue des archéologues et 
historicus d ’art de Louvaiu (Leuven), VI, 1973, blz. 132, fig. 20 en blz. 135, 137). De kinderen dragen ccn tulen 
hoofddoek waarboven nog een meer naar achter geschoven kaproen met geborduurde randversiering.

Elisabeth van der Meersch houdt een prachtig gebedenboek met dubbel gouden slot in de handen 
(Pl. CLXXX11 a). Aan de gordel hangt een rozenkrans met vijfmaal tien (waarvan dertig zichtbare) gefili- 
graneerde zilveren kralen, vijf (drie zichtbare) gouden kralen en een gouden kruis. De oudste dochter van 
Elisabeth heeft ook haar rozenhoedje. Het is eenvoudiger samengesteld uit zwarte parels, gouden Onzc-Va- 
der-kralen en een O.-L.-Vrouw-mcdaille (Pl. CLXXXI1 b).

De hoofddoek van de H. Elisabeth valt laag neer op voorhootd en slapen en reikt vooraan tot op de borst. Haar 
kledij gaat tot een oudere periode terug. De gouden kroon op het hoofd en de twee kronen op het boek zijn 
volgens Weale het symbool van haar heiligheid als maagd, echtgenote en weduwe (37 23); volgens Rcau, van 
haar koninklijke geboorte, haar strenge vroomheid en haar onthouding in het huwelijk (L. Rcau, Iconographic 
de l ’art chrctien, III. Iconographic des Saints, 1, Parijs, 1958, blz. 418). De drie kronen worden nog beschouwd als 
de kronen van Hongarije, Thuringen en Hessen (P. Quarrc, Plaques defondations dTsabclle de Portugal, duchesse de
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Bourgogne, aux Chartreuses de Bale et de Champmol-les-Dijon, in Jahresbericht 1959 des Historischen Museums 
(Bazel), 1960, blz. 32).

Hoogstammige bomen en een trapvormig rotsmassief sluiten het tafereel af.
Het landschap dat zich over de drie panelen ontvouwt is bergachtig en bebost. Op de voorgrond en langs de 
oevers van de rivier groeien talrijke planten en bloemen waarvan er vele identificeerbaar zijn. Voor de 
identificatie ervan danken wij Dr. A . Lawalrée, afdelingshoofd van de Rijksplantentuin te Meise.

Op het zijluik met de begiftiger, ziet men links op het voorplan de bosaardbei (Fragaria vesca), bladeren van 
grasachtigen of van veldbies (L u zu la ) en drie gebladerde stengels die aan de ganzerik (Potentilla) of het 
nagelkruid (Geunt urbanum) doen denken; in het midden herkent men twee halmen gele dovenetel (Lamium  

galeobdolon), meer naar rechts, het groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) met losse kroonbladeren en in de 
rechterbenedenhoek het speenkruid (Ranunculus ficaria). Naast het hoofd van de zoon van de schenker, rechts 
van de kin, groeit de veldzuring (Rumex acetosa?), boven zijn hoofd, braam (Rubus), hoger, jonge brem 
(Sarothamuus scoparius).
Links van de schouder van St.-Jan Evangelist herkent men braam (Rubus) en speenkruid (Ranunculus ficaria) 
met een gele knop. Lager bloeit een bosrank (Clematis vitalba), hieronder braam en smalle bladeren veldbies of 
gras. Links van de bomengroep ziet men een populier (Populus) en aan de rand van het paneel, rechts, 
misschien het gebladerte van een linde (Tilia p la typh yllosl).

Op het middenpaneel vindt men op de voorgrond, van links naar rechts, de grote weegbree (Plantago major), 

bladeren van grassen of veldbies, de scherpe boterbloem (Ranunculus acris) en het maarts viooltje (Viola odorata) 

onder de franje van de koorkap van de engel. Onderaan, bij de benedenrand van het schilderij, ziet men de 
bladeren van de pinksterbloem (Cardamine pratensis), hiernaast, de paardebloem (Taraxacum officinale), en het 
lelietje-der-dalen (Convallaria majalis) met bladeren van de stcenbreekvaren (Asplenium trichomans). Hierboven 
bloeit het driekleurig viooltje (Viola tricolor). Rechts van de mantel van Christus ziet men de ronde gekartelde 
bladeren van de hondsdraf (Glechoma hederacea), rechts, de maankop (Papaver somniferum), nog een paarde
bloem en de stinkende gouwe (Chelidonium majus). In het water bloeit de gele lis (Iris pseudacorus) en op de 
oever, het lenteklokje (Leucoium vernum). Naar links toe, bij de kin van de engel, ziet men opnieuw de 
veldzuring (Rumex acetosa) alleenstaand, waartussen misschien bladeren van het groot glaskruid (Parietaria 

officinalis). Verder, links van het hoofd van Christus, groeit nog een grote weegbree. Achter de engel 
herkennen wij van boven naar beneden toe, een met braam (Rubus) begroeide beuk (Fagus sylvatica), bij de rand 
van het paneel bladstengels van lis (Iris), achter het hoofd van de engel, bladstengels van groot glaskruid 
(Parietaria officinalis), een varenachtige plant, misschien de mannetjesvaren (DryopterisJilix-mas), en lager, op 
de plooien van de koormantcl, de witte dovenetel (Lamium album) en bladeren van de pinksterbloem 
(Cardamine pratensis). Rechts van de beuk, achter het hoofd van de engel, groeien drie paddestoelen aan de voet 
van een eik (Quercus). Verder, op de rotsen achter de groep van de Prediking van St.-Jan, herkent men twee 
essen (Fraxinus excelsior). Rechts van St.-Jan groeit een tamme kastanje (Castanea sativa) wier stam bedekt is 
door een braam die als klimop weergegeven is.

Op de rechtervleugel, in de linkerbenedenhoek, herkent men het maarts viooltje (Viola odorata), bladeren van 
veldbies (Luzula) of grassen en de vruchtdragende grote weegbree (Plantago major). Onder de hand van de 
schenkster bloeit de mannetjesvaren (Dryopteris filix -m as), boven haar hoofd, de bosaardbei (Fragaria vesca). 
Links van haar rozenkrans en in de rechterbenedenhoek ziet men het groot kaasjeskruid (Malva sylvestris) met
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ingesneden kroonbladeren. In de rotsspleet, links van het hoofd van de H. Elisabeth, groeit de muurvaren 
(Aspleniuni mta-muraria). Een braam klimt langs een der beuken (Fagus sylvatica).
Volgens Behling hebben het drievuldigheidsbloempje (Viola tricolor) en de stinkende gouwe (Chelidonium 

inajus) hier een symbolische betekenis. Het drievuldighcidsblonnpjc past uiteraard bij de Doop van Christus 
daar de H. Drievuldigheid er zich voor het eerst openbaarde. De auteur wijst verder op een volksgebruik in 
Transsylvanië waar men gedroogde Viola tricolor in het eerste bad van de boreling bracht en hierbij een formule 
uitsprak met aanroeping van God de Vader, de Zoon en de H. Geest (102 138). De stinkende gouwe 
(Chelidoniutn majus) wier sap naar Plinius de blindgeboren zwaluwen ziende maakt, zou hier verwijzen naar 
Christus als ,,Lux mundi” . Het meiklokje (Convallaria majalis), in het Duits ,,die Blume des Arztes” , zou een 
toespeling zijn op Christus als de ware arts (102 139).
Oldenburger-Ebbers (106 65-73) komt tot de conclusie dat de planten wel elk afzonderlijk in hun natuurlijk 
milieu werden geobserveerd, doch samen niet op deze wijze voorkomen. De meeste planten zouden omwille 
van hun lichaamszuiverende hoedanigheden in symbolische relatie met de Doop zijn aangebracht. De 
opvallende plaats van de maankop (Papaver somniferum) in de nabijheid van Christus zou op Christus’ dood 
alluderen. De kennis van deze planten zou in grote mate op het bekende incunabel ,,G art der Gesundheit” 
(Mainz, 1485) berusten.

Op de buitenzijde van het linkerluik is O.-L.-Vrouw gezeten afgebeeld met het kind op de knieën. Maria’s 
wijde mantel valt in soepele plooien over het met bont gevoerde kleed. Een met paarlen en een edelsteen bezet 
diadeem siert haar lange golvende haren. Jezus draagt een lang, vooraan diep uitgesneden hemd met mouwen 
zoals reeds bij Rogier van der Weydens Duran Madonna voorkomt (Madrid, Museo del Prado, cat. 2722). Het 
kind reikt de geknielde schenkster en haar dochter, geportretteerd op het ander luik, een druiventros toe, 
symbool van de eucharistie. Moeder en dochter hebben de handen gevouwen in gebed.
Magdalena Cordier, tweede vrouw van Jan des Trompes (cf. E. 1 a, Feitelijke gegevens, blz. 138), wordt 
voorgesteld door de H. Magdalena. Naast Magdalena Cordier is haar oudste dochter Cornelia geschilderd. De 
tweede gemalin van Jan des Trompes schonk nog het leven aan een zoon en aan een tweede dochter. Zij stierf 
in 1510 (Weale 20 259-260). Magdalena Cordier en haar dochter dragen precies dezelfde kledij als de personages 
op de binnenzijde van het luik. Als gehuwde vrouw draagt Magdalena Cordier evenals de andere schenkster en 
de H. Elisabeth een witte hoofddoek (Coppens d ’Eeckenbmgge, op. cit., blz. 37). Magdalena Cordier heeft 
eveneens een rozenkrans aan de gordel. Hij telt vijfmaal tien (vierendertig zichtbare) Weesgegroet-kralen, uit 
zilveren filigraan werk, en vijf gouden Onze-Vader-kralen. Een ovaalvormige gouden medaille vormt het 
eindmoticf van dit bidsnoer en vertoont O.-L.-Vrouw op de maansikkel en in een stralenkrans, d.i. het 
apocalyptische beeld van de madonna ook bekend als Marianuni. Volgens Viardot (4 317;12 190) is het dezelfde 
vrouw die op binnen- en buitenluik afgebeeld is; Michiels (5 350-351) meent dat de vrouw op het buitenluik de 
zuster van de schenkster is.
Maria Magdalena neigt het gelaat naar haar beschermelinge. De zalfpot, haar hoofdattribuut, en de geraf
fineerde kledij identificeren haar (Réau, op. cit., III, 2, 1958, blz. 850). Zij draagt een brede tulband en een 
paarlen diadeem met een juweel in het midden boven het voorhoofd. Het bovenstuk van een fijn geplisseerd en 
met kleurig borduursel versierd hemd komt onder de halsuitsnijding van haar kleed te voorschijn.
Het architecturale decor op de buitenzijde van het rechtcrluik bestaat uit een arcade waarin de personages zich 
bevinden. Op het linkerluik is een cirkelvormig baldakijn opgesteld waaronder O.-L.-Vrouw met het kind 
zetelt. Rechts ziet men door de boogopening verschillende gebouwen en een binnenkoer omgeven door een
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zuilengaanderij met rondbogen en woonverdieping. De architecturale ornamenten, zowel van de arcade met 
haar pilasters en de boogvulling met de putto, als van de binnenkoer met de gaanderij, behoren tot de 
vormentaal van de Renaissance. Beide luiken hebben dezelfde tegelvloer.

Blum (101 1 10-114) legt de nadruk op het feit dat de iconografie en de ruimtelijke opvatting van zowel binnen- 
als buitenzijde van het altaarstuk, niet meer in functie van de drieluikvorm werd gedacht. Volgens de auteur is 
dit retabel een aanschouwelijk voorbeeld van de teloorgang van de triptiek als symbolische structuur op het 
einde van de XVe eeuw.

2. Kleur

Het mooie koloriet bestaat uit rijke en klare tonen. In het centrum van het middenpaneel vertoont het lichaam 
van Christus een heldere vleesklcur, de engel draagt een koorkap uit goudbrokaat met rode kwast. In de 
handen houdt de engel de donkerblauwe mantel van Christus. St.-Jan draagt een brede rode mantel boven een 
okerbruin boetekleed. In de groepen van het tweede plan overheersen de blauwe en roze tonen. De stad is 
blauwgrijs en de burcht tekent zich af tegen de blauwe horizon. De bomen en het gewas zijn nauwkeurig 
geschilderd met sobere groene en okere kleuren.
De mantel van de begiftiger is diepblauw, zijn patroon draagt een schitterend witte mantel boven een grijze 
tuniek. De schenksters zijn in het zwart en donkerbruin gekleed, terwijl de klederen der heiligen levendiger 
kleuren verkregen : St.-Elisabeth draagt een smaragden kleed met grijs bont gevoerd, een rode ceintuur en een 
paarsbruine mantel, St.-Maria Magdalena een licht paars kleed met groene voering en een zalmkleurige 
siergordel boven een wit hemd, dat met verguld borduursel is versierd, en over het kleed een mantel waarvan 
het dieprood, de kleur van de mantel van St.-Jan de Doper benadert. Onder de witte tulband siert een zwart 
fluwelen lint, met parels bezet en verrijkt met een juweel van vier parels en een in goud gezette robijn, de 
donkerbruine haren van de heilige.
De buitenzijden met de tweede gemalin en O.-L.-Vrouw zijn schitterend van kleur. Het hevig groen der 
gordijnen en het levendig karmijnrood van de kledij van de madonna worden door het witte lijfklcedje van het 
kind nog verhoogd. Het diepe karmijnrood van de mantel van de H. Magdalena contrasteert met de 
verschillende nuances van grijs in de architecturale achtergrond.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

Niets te vermelden. De tekst in het boek van de schenkster is onleesbaar (PI. CLXXXII a).
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E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens
Weale heeft de documenten gepubliceerd waaruit duidelijk blijkt dat familieleden van Jan des Trompes, in 
1520, het altaarstuk aan de klerken van de Vierschaar (d.i. de rechtbank) hebben geschonken, ter versiering 
van het altaar van hun kapel, gesitueerd op de Burg, in de St.-Basiliuskerk (cf. I. Archivalische en litteraire 
bronnen, 1, blz. 152-4; zie ook Schouteet 105 3 5-42) en dat het schilderij in 1606-1607 nog ter plaatse werd 
bewaard en er zeer geprezen werd (I., 15, blz. 157-9). Wij ontleden hieronder deze belangrijke archiefstukken. 
Vooreerst weze gezegd, ter verduidelijking van de documenten, dat de schenker Jan des Trompes, wiens 
eerste twee vrouwen op het drieluik zijn afgebeeld, een derde maal in het huwelijk trad, nl. met Jacqucminc 
van de Velde. Deze hertrouwde na de dood van haar man (vóór 1516), met Cristoffel de Salines (W eale20 2 60;
22 295).

Schenking van 18 december 1520
Op 18 december 1520 wordt een contract gesloten tussen: enerzijds, de Broederschap van de beëdigde klerken 
van de Vierschaar, te Brugge; anderzijds, Cristoffel de Salines en zijn echtgenoteJacquemine van de Velde, 
samen met Pieter van Grcboval en zijn echtgenote Tanne, oudste overlevende dochter van Jan des Trompes 
met Elisabeth van der Mecrsch (Weale 20 2 60), en de voogden van de andere kinderen van Jan des Trompes, nl. 
van Jhanne, begijn ,,in den Wijngaert” , dochter van het eerste bed, van Hannekin, Bcclkin en Tannekin 
(kinderen van het tweede bed) en van Joorkin (kind van het derde bed).
Dit contract behelst het schenken door laatstgenoemden, aan de kapel van de gezworen klerken van een zeer 
schoon en kostbaar schilderij met de voorstelling van St.-Jan de Doper, om er geplaatst te worden op het 
altaar. De schenking gebeurt op voorwaarde dat de tegenpartij zich ertoe verbindt elkjaar, op 10 december, in 
de vernoemde kapel, ccn plechtige zielemis op te dragen ter nagedachtenis van alle overledenen en bovendien 
een solemnele H. Geestmis op de feestdag van St.-Jakob en St.-Christoforus. Deze laatste mis zal gelezen 
worden zolang één der twee echtgenoten De Salines-Van de Velde leeft. Na hun overlijden zal de broeder
schap jaarlijks een Requiemmis opdragen. De klerken moeten er zich bovendien toe verbinden dertig proven 
uit te delen ter gelegenheid van beide jaarmissen en een gedenkplaat met de gegevens van de fundatie naast het 
altaar aan te brengen. Indien zij de gestelde voorwaarden niet naleven, dan zullen zij een geldelijk verlies 
ondergaan ten bate van de gevangenen van de donker kamer (d.i. een afdeling van het Steen, of gevangenis te 
Brugge). Een herhaalde verkrachting van de overeenkomst zal mede brengen, dat de schenkers of hun 
nakomelingen het recht zullen hebben het altaarstuk terug te nemen en het een andere gewijde bestemming te 
geven (I. Archivalische en litteraire bronnen, I, blz. 152-4).

Rekeningen van 1520 tot 1526

De eerste rekening waarin uitgaven worden geboekt ingevolge de schenking van de erfgenamen van Jan des 
Trompes, behelst het vasthechten van het altaarstuk en dit tussen 18 december 1520 en 25 juli (feestdag van 
St.-Jakob en St.-Christoforus) 1521 (I. Archivalische en litteraire bronnen, 2, blz. 154. Voor de data vergelijk I.,
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1, blz. 153 en I., 4, blz. 155). Er is sprake van de tafel van Jan Destrompers te halen in 't hnus wan den gruuthuse, wat 
tussen dezelfde data gebeurde (1., 3, blz. 154. Vergelijk 1., 2, blz. 154 en I., 4, blz. 155). Wij weten niet wat dit 
te betekenen heeft. Wordt met het huis van de Gruuthuse, het patriciërshuis van de familie van Brugge, op de 
Dij ver te Brugge, bedoeld ? Toen was dit huis bewoond door Jan V van Brugge, oudste zoon van de bekende 
Lodewijk van Gruuthuse. Niets wijst op enige verwantschap tussen Jan V van Brugge en de erfgenamen van 
Jan des Trompes (cf. daarover .4. de Behault de Dorinon, Etude sur les Seigneurs de Gruuthuse, in Annales de la 

Societé d ’Emulation de Bruges, (Brugge), LXX1 , 1928, blz. 10-13). Voorts bewijzen de rekeningen van de 
Broederschap der beëdigde klerken van de Vierschaar dat de twee voorschreven jaarmissen regelmatig werden 
opgedragen, dit vanaf de stichting — met een eerste H. Geestmis, in 1521, op de feestdag van St.-Jakob en 
St.-Christoforus — tot 1525, meteen laatste jaargetijde op 29 januari 1526 (1 . Archivalische en litteraire bronnen, 

4-13, blz. 155-157).

Archiefstukken van 9 augustus 1606, 25 augustus en 2 november 1607

Op 9 augustus 1606 beraadslagen de gezworen klerken van de Vierschaar over een verzoek van Jan des 
Trompes, voorzitter van de Rekenkamer te Rijsel, kleinzoon van de schenkersjan des Trompes en Magdalena 
Cordier. Dit verzoek strekt ertoe het altaarstuk weg te nemen en te vervangen door een gelijkaardig schilderij. 
Het drieluik wordt goed beschreven als zijnde zeker bedde van Sinte Jan Babtiste, staende up den oultaer van der 
ze lve  capelle, niette ejfigien ende pourtraicturen van wijlen dheer Jan Destrompes ende zijn  huusvrauwe, staende 

gheconterfeyt in beede de dueren. Door het teruggeven van het altaarstuk zou de broederschap ontlast worden van 
de voorschriften van de fundatie.
De algemene vergadering onderzoekt te dezer gelegenheid de rekeningen van de broederschap sedert 1520. 1 )e 
leden stellen vast dat dejaardiensten normaal werden opgedragen, in juli en in december, vanaf 1521 tot en met 
1524. In januari 1525 (o.s.) werden de uitgaven voor het laatste jaargetijde van Jan des Trompes in rekening 
gebracht en dit op 29 januari (d.i. 29 januari 1526 n.s.). Er is hier wel degelijk spraak van het laatste jaargetijde.
In de rekeningen over de volgendejaren, vindt de vergadering geen vermelding meer, die erop zou wijzen dat 
men na 1525, nog jaarmissen zou hebben gecelebreerd. Hieruit besluiten de beëdigde klerken dat hun 
broederschap te goeder trouw, geen jaarmissen meer deed zingen en trouwens dat een prescriptie van meer 
dan tachtig jaar kon ingeroepen worden. Bovendien dat het wel duidelijk bleek, uit de laatste vermelding van 
een jaardienst op de ongewone datum van 29 januari, dat een akkoord tussen de betrokken partijen was tot 
stand gekomen, ter ontlasting van de broederschap. Inderdaad zou men anders, ook in 1525, twee missen 
hebben gezongen, nl. op 25 juli en op 10 december en niet één mis op 29 januari.
Desniettemin besluiten de gezworen klerken, gezien de kunstwaarde — de conste ende weerde — van het 
geschonken schilderij, en uit erkentelijkheid jegens de begiftigers, voortaan een mis te celebreren op de 
feestdag van St.-Jakob en St.-Christoforus, in de wijze en met alle bijkomende lasten die de oorspronkelijke 
fundatie voorschreef. In geen geval zouden zij afstand doen van het altaarstuk dat hun voorgangers zolang 
hadden bewaard. Een jaar nadien, nl. op 25 augustus 1607, wordt de datum van de jaarmis gesteld op de 
feestdag van St.-Ivo. Deze beslissing werd door de griffier van de Vierschaar aan Jan des Trompes, toen deze te 
Brugge kwam, medegedeeld. Doch hij aanvaardde dit voorstel niet. Ingevolge de houding van Jan des 
Trompes ten overstaan van het tegemoetkomend voorstel van de broederschap, nl. de lasten van de fundatie 
aldus verder te dragen, werd het aanbod ingetrokken. Desnoods, in geval Jan des Trompes moest aandringen 
om het schilderij terug te nemen, zou de broederschap in proces treden en zich verdedigen op grond van de 
argumenten van de beraadslaging van 9 augustus 1606 (1. Archivalische en litteraire bronnen, 15, blz. 157-9).
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b. A uteurstneningen betreffende de toeschrijving en de datering

De toeschrijving van het altaarstuk aan G. David steunt enkel op de stijlkritiek en tot in 1847 werd het unaniem 
aan Mcmling toegeschreven. In 1818 beschouwt baron de Keverberg de Kessel het als Memlings meesterwerk 
„Hcmling n’a jamais rien pensé de plus noble, ni mis plus de perfection à exécuter sa pensée, que dans ce 
chef-d’œuvre” (' 158-162). Passavant, in 1833 (2 352-355), Kugler, in 1842 (3 745), Viardot, in 1843 (4 317; 
idem 12 190) en M ichiels, in 1845 (5 348-349) rangschikken het retabel onder de onbetwistbare schilderijen van 
Memling. Dezelfde opinie blijkt in de uitgave van 1847 van de catalogus van het Museum van de Academie 
van Brugge (7 11, nr. 11).

Hetzclfdcjaar wordt de toeschrijving aan Memling voor het eerst verworpen door Waagen (6 21 I ). De sfeer die 
van het werk uitgaat, de sterk geïndividualiseerde flora, de luchtperspectief en de soepele pcnseeltrek vindt de 
auteur vreemd aan Memling. De Doop lijkt hem verwant aan de Kruisiging van het Museum van Berlijn 
(nr. 573; Friedländer104 Pl. 196, nr. 185), eertijds aan Mabuse toegeschreven. D e Gerechtigheid van Kambuses 

(in dit Corpus Nr. 5), de Aanbidding der Wijzen uit München (Alte Pinakothek, nr. 1 18 ; Friedländer104 Pl. 192, 
nr. 181) en deze uit de verzameling Aders te Londen (Londen, National Gallery, nr. 1079; Friedländer 104 

Pl. 193, nr. 182) schrijft hij aan dezelfde hand toe. Waagen meent dat de schilder een van de miniaturisten is van 
het Breviarium Grimani, waarschijnlijk Lieven van Antwerpen, die hij met Lieven de Witte van Gent meent te 
mogen identificeren (6 211). In 1862 schrijft hij én miniaturen én hogervermelde schilderijen aan Gérard 
Horenbout toe (l7 141 en noot 2, 142 en noot 1 ; 18 182-183 en noten 1 en 2 ).

In hun publikaties van 1857 en 1862 treden Croive en Cavalcaselle de mening van Waagen bij en schrijven het 
retabel toe aan een onmiddellijk navolger van Memling, dezelfde schilder namelijk die aan het hoofd stond van 
de school landschapschilders die te Doornik tot stand kwam (10 274-276; 1862, 52-53). Zoals Waagen, stellen 
zij Gérard Horenbout of Lieven de Witte voor (10 Appendix, 364-365; 1862, Appendice, 151).
Deze toeschrijving werd nochtans niet eenparig aanvaard. Sommige kunsthistorici drukken een voorzichtige 
twijfel uit, anderen baseren zich op iconografische en stilistische kenmerken om sommige werken te groepe
ren omheen een onbekend meester, nog anderen blijven het auteurschap van Memling verdedigen.
In 1852 schrijft C ou vez de Doop van Christus toe aan een onbekend schilder uit het einde van de X Ve eeuw, hij 
vermeldt dat het retabel meestal als een Memling beschouwd wordt, soms ook als een Rogier van Brugge 
(8 441, nr. 5). Zich op C ou vez  baserend vermeldt Weale in 1859 (n 138-139) het werk als anoniem en voegt 
eraan toe: ,,ca. 1400; prob, by Roger Van der Weyden”. Förster aanschouwde het altaarstuk tussen 1824 
(datum van zijn eerste verblijf in Brugge) en 1865 (datum van zijn publikatic). Het naturalisme van het lichaam 
van Christus en de gelaatstrekken van Christus en van de Doper zijn volgens schrijver vreemd aan Memling. 
Omwille van de grotere charme van de buitenluiken schrijft hij deze aan een andere schilder toe (23 90-91).

In 1862 herkent Darcel dezelfde hand in het paneel m e tO .-L .-V ro u w  met vrouwelijke Heiligen (Rouen, Museum, 
nr. 554; Friedländer104 Pl. 218-220, nr. 215) en de Doop van Christus :,, Il est impossible de ne point reconnaître 
que la même main a peint ce tableau et le triptyque du Baptême du Christ de l’hôpital de Bruges” (16 191-192). 
Dezelfde kenmerken — zeer heldere vleeskleur, zacht weemoedige gelaatsuitdrukkingen, prachtig palet — 
vindt hij tevens in de Bruiloft van Cana van het Louvre (nr. 1957, verkeerdelijk als het Laatste Avondmaal 
geciteerd; Adhém ar97 121 en Pl. CLXVII-CXC; Friedländer104 Pl. 194, nr. 183) en in O .-L .-V ro u w  met het 
Kind en met musicerende engelen uit Darmstadt (Hessisches Landesmuseum, nr. 78; Friedländer104 Pl. 177, 
nr. 165 a).
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Voor Burger, in 1857, blijft de Doop een authentieke Memling en zelfs een van Memlings schoonste werken 
(9 157 noot 1). In 1860 en nog in zijn uitgave van 1875 blijkt Vit et onkundig over de controverse omheen het 
retabel. Zijn bewondering voor het schilderij kent geen grenzen. Hij vindt het het beste werk van Memling 
(13 953,954; 33 221-223). In 1861 had Wealc nochtans bewezen dat het drieluik tussen 1502 en 1510 geschilderd 
werd, waarschijnlijk omstreeks 1508 (Wealc 15 64). Het kon dus onmogelijk toegeschreven worden aan Hans 
Memling, overleden vóór 10 december 1495 (1S 21). Volgens Weale is de Doop het werk van een navolger van 
Memling, waarschijnlijk identiek met de schilder van het votiefpaneel van Rouen. Het verschil in stijl tussen 
het landschap en de personages van het retabel doen hem besluiten dat het werk aan twee meesters moet 
worden toegeschrcven (Weale 15 65). Wealc vestigt de aandacht op de belangrijkste stijlverschillen tussen de 
Doop en de werken van Memling, alsook op de talrijke punten van overeenkomst tussen de personages van het 
retabel en deze van de Gerechtigheid van Kambuses. Zoals Crowc en Cavalcasellc (hoger geciteerd), onderstreept 
Wealc de invloed van de auteur van het landschap op de school der landschapschilders (ls 66).

In 1863 schrijft Weale de Gerechtigheid van Kanibuses toe aan Gerard David (19 225-230). Niettegenstaande 
vroeger vermelde gelijkenissen meent de schrijver in 1863 dat men de Doop niet aan David mag toeschrijven 
(19 229 noot 18), althans het landschap niet. De hevig contrasterende en schitterende kleuren van de gewaden 
en de wijze waarop het landschap wordt weergegeven kenmerken deze onbekende meester, stichter van de 
school van landschapschilders (21 279-280). Weale zet de naam vooruit van Oedier de la Rivière (21 281). 
Enkele tijd later echter, toen hij kon besluiten dat G. David het altaarstuk van Rouen had geschilderd, aarzelde 
hij niet langer het altaarstuk met de Doop van Christus ook aan de Brugse meester te geven (22 292; 24 489-493). 
In 1866-70 maakt hij echter nog voorbehoud voor het landschap dat hij aan een andere schilder, misschien aan 
Patenier, meent te mogen toeschrijven (29 342).
Wcales toeschrijving van het Doopretabcl aan Gerard David werd niet eenparig aanvaard. In 1867 noemt 
Michiels Herri met de Bles als auteur (25 1 50 , 380-387). In 1869 weigert Sirct het Oordeel van Kanibuses en de 
Doop van Christus te beschouwen als panelen van eenzelfde meester (28 53). Wealc weerlegt de tegenwerpingen 
van Michiels en Siret (29 3 38-342). In de uitgave van 1872 van de catalogus van het Museum van de Academie 
van Brugge staat het drieluik nog vermeld als werk van een onbekend meester (31 4, nr. 5).
In 1960 schrijft Wilcnski het toe aan de Meester van de Brugse Doop van Christus (Bruges Baptism o f Christ 
Paintcr) (96 517).

De meeste kunsthistorici hebben echter Wealcs toeschrijving aanvaard: Förster in 1869 (26 47 ; 27 53), Crowc en 
Cavalcasellc in 1872 (30 303, noot 1 \idcni 1875, 341, noot 1; 1879, 303, noot 1; 1899, 377, noot 1), Ficrens-Ge- 

vacrt (40 182) en Hulin de Loo (4I 32, nr. 123) in 1902, Friedlandcr in 1903 en 1928 (42 17;43 87; 54 78-79, 144), 
von Bodenhauscn in 1905 (4S 145). LavaUeyc (1936) (59 388) en van Puyveldc (195 3) (74 281-2 8 2) beschouwen de 
Doop als Davids meesterwerk.

Wat de datum van ontstaan van het altaarstuk betreft, deze wordt aan de hand van de genealogische gegevens 
bij benadering bepaald. De eerste vrouw van Jan des Trompcs, Elisabcth van der Meersch, die met haar vijf 
kinderen op de panelen is afgebeeld, stierf in 1502.
Zijn tweede vrouw, Magdalena Cordier, die hem drie kinderen schonk, overleed in 1510 (W ealc20 259-260). 
Naast haar staat alleen haar oudste kind, Cornclia, geportretteerd. Cornelia ziet er volgens Weale iets minder 
dan vijfjaar oud uit. Het schilderij moet aldus dagtekenen van ca. 1508, wanneer het tweede kind van 
Magdalena Cordier nog niet geboren was (W ealc15 64; 21 278; 24 491). In een latere publikatie (1895) zonder
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aangifte van de bronnen, vermeldt Wcalc het overlijden van Magdalena Cordier in juli 1509 en stelt 1507 of 
begin 1508 voor als datum voor de buitenluiken (37 24).

De meeste kunsthistorici maken een onderscheid voor het dateren van de binnenzijde van het drieluik en de 
achterkant van de luiken (Crowc en CavalcaseUe 30 303; 1875, 342; 1879, 303; 1899, 377-378). Middenpaneel en 
binnenluiken zouden het oorspronkelijk concept uitmaken, begonnen en misschien voltooid vóór 1502 
(IVeale38 X VIII en Hulin de L oo41 32, nr. 123). Friedldnder vestigt daarenboven de aandacht op de ongebruike
lijke plaats waar de tweede schenkster voorgesteld werd (4 2 17; 54 78-79, 144; 104 80, 100). Voti Bodenhausen is 
het hierin met hem eens (45 1 46-147).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen 

1606-07 In 1606 en 1607 is het drieluik van de Doop van Christus nog steeds op het altaar van de kapel van de beëdigde 
klerken van de Vierschaar, in de St.-Basiliuskerk te Brugge (zie I. Archivalische en litteraire bronnen, 15, 
blz. 157-9). Volgens de auteur van de catalogus van de tentoonstelling G . D avid , bleef het retabel er tot 1794 
(6S 15, nr. I, zonder bronvermelding; idem tentoonstellingscatalogus D e Madonna in de K u nst81 9, nr. 23). 

1797- Volgens Pauwels werd het veelluik vermoedelijk omstreeks 1797 aangeslagen en overgebracht naar het 
1804 museum van de ,,Ecole centrale” , nadien, waarschijnlijk ca. 1804, naar het stadhuis (Pauwels92 48).
1818 In 1818 betreurt baron de Keverberg de Kessel dat de panelen van het drieluik gescheiden en verspreid zijn 

,,désuni et ... cparpillé” . Het middenpaneel zag hij in het stadhuis, de luiken in de Academie (' 162).
1818-28 Pauwels meent dat het retabel vermoedelijk in 1828 naar de Academie werd overgebracht (92 48, met referentie 

Brugs Stadsarchief, Fonds Academie, 14 bis), daar het vermeld wordt in de inventaris van de Academie van 2 april 
1828 (cf. Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven” , Doc. 8 , blz. 13). Men moet er echter op wijzen dat de 
luiken er reeds waren en dat de Doop niet voorkomt in de lijst schilderijen die in 1828 van het stadhuis naar de 
Academie zouden overgebracht worden (cf. Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Prim itieven”, Doc. 6 , blz. 10). 
Hieruit zou men kunnen afleiden — in de hypothese dat de inventaris volledig is — dat het middenpaneel reeds 
vroeger, tussen 1818 en 1828, met de luiken in de Academie verenigd werd, mogelijk tengevolge van het 
artikel van de Keverberg de Kessel.

1828- H etD rielu ik  van St.-Jan de Doper onderging, vanaf zijn overplaatsing in de Academie tot 1945, hetzelfde lot als
1945 de schilderijen beschreven in de historische inleiding Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven” , blz. 4-5).

Herhaaldelijk werd het altaarstuk (volledig of de luiken ervan) uitgeleend voor tentoonstellingen.
1902 Brugge, Provinciaal Paleis, Exposition des PrimitiJ'sJlamands et d ’art ancien, nr. 123 (W eale39X X IV, 52-54; Hulin 

de L oo41 32).
1946 Amsterdam, Rijksmuseum, en Rotterdam, Museum Boymans, Van Jan van Eyck tot Rubens, nr. 22 (63 26). 
1949 Brugge, Groeningcmuseum, Gerard D avid , nr. 1 (6S 14-15).
1949 Londen, Wildenstein Gallcry, Gerard D avid and his Followers, nr. 3 (66 10).

1952-53 Parijs, Orangerie des Tuileries, Le Portrait dans l ’Art Jlatnand, nrs. 7-8 (71 24-25) (enkel de luiken).
1953 Brugge, Groeningcmuseum, Het Portret in de Oude Nederlanden, nr. 28 (76 36-37).

1953-54 Londen, Burlington House, Flemish Art 1300-1700 , nrs. 8 en 10 (78 1 1 ) (enkel de luiken).
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1954 Antwerpen, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, D e Madonna in de Kunst, nr. 23 (81 8-9) (enkel de 
luiken).

1958-59 Madrid, Sociedad espanola de Amigos del Arte, Artejlamenco en las Coleceionesespanolas, nrs. 21 -24 (89 51 -52).
1960 Brugge, Groeningemuseum, D e Eeuw der Vlaamse Primitieven, nr. 59 (93 151-154).
1960 Detroit, The Detroit Institute of'Arts, Flanders in the Fifteenth C entury: A rt and C iv iliza tio n , nr. 45 (95 1 81-184).

b. Materiële geschiedenis
1579 Weale weet te melden dat het altaarstuk in 1579 met zwarte waterverf werd overdekt en dat de Tien Geboden 

erop werden geschilderd, teneinde het aldus te verbergen tijdens de Beeldstormerij (W eale37 14). De gegevens 
waarop Weale steunt ontgaan ons. Echter staat het vast, aan de hand van een post uit de Rekeningen van het gild  
van de gezworen klerken van de Vierschaar door A . Schouteet medegedeeld, dat de voorwerpen uit de kapel in deze 
beroerde tijden, naar een veiliger plaats werden overgebracht. Ze werden opgeborgen in het huis van de 
toenmalige boekhouder-schatbewaarder van het gild, Nikolaas Philippet (cf. 1. Archivalische en litteraire 

bronnen, 14, blz. 157). Merken wij hier op dat het overschilderen vaneen paneel met in gulden letters op zwarte 
grond de Tien Geboden, door Carel van Mander werd gemeld aangaande een ander schilderij, dat te Brugge 
tegen de beeldstormers moest worden beschermd. Het betreft het verdwenen Calvarietafereel van Hugo van 
der Goes, toen in de St.-Jakobskerk (Het Schilder-Boek van Carel van Mander, uitgave A .F . Mirande en G .S . 
Overdiep, Amsterdam, 1936, blz. 80-81).

1828 In 1828 of kort voordien, werd het schilderij gerestaureerd door J. Laurent uit Gent (cf. I. Archivalische en 
litteraire bronnen, 16, blz. 159).

1852 In 1852 schrijft C ou vcz  dat het werk goed bewaard is (8 444, nr. 5).
1856 Etienne Le Roy maakt in 1856 een bondig proces-verbaal op van de materiële toestand van het altaarstuk: hij 

noteert blaasvorming en schilfervorming op de buitenluiken (Sosson98 32, 71, doc. nr. 2).
1861 In 1861 klaagt Siret de beschadigingen aan die het drieluik en vooral het luik met O.-L.-Vrouw onderging 

(14 163-164, gepubliceerd door Sosson98 1 91-192).
1861 Weale vermeldt in 1861 dat het werk tamelijk goed bewaard is, niettegenstaande vroegere reinigingen. 

Voornamelijk hebben de linkerdij en de onderbuik van de Christusfiguur geleden (1S 6 6 ; 21 281 ; 32 66).
1862 In 1862 is Waagen van oordeel dat het altaarstuk overdreven gereinigd werd (17 141; 18 183).
1875 Crowe en Cavalcaselle zijn dezelfde mening toegedaan. Alle panelen zijn beschadigd (3H 1875, 344, noot 1); zij 

leden van het afkrabben en overschilderen van de verflaag (30 1872 en 1879, 355, noot 1).
1876 De panelen werden door S. Dchcuvel gerestaureerd vóór de 23e augustus 1876 (Pauwels 92 48; Sosson 98 36-37, 

119, nr. 51).
1902 Op 6 januari 1902 onderhoudt het schepencollege de conservator, Copman, over de te nemen maatregelen om 

enkele kostbare werken van het Museum in goede staat te bewaren. Het schepencollege beslist de lijsten te 
vernieuwen van de Doop van Christus en een glasbeschcrming te plaatsen voor de vijf panelen van dit drieluik 
alsook voor de Gerechtigheidspanelen, deSt.-ChristoJfeltriptiek van Memling, O .-L .-  Vrouw met Kanunnik Van der 

Paele en dc Dood van O .-L .-V ro u w  van Van der Goes. Op 20 januari wordt de uitvoering van deze bescher
mingsmaatregelen aan conservator Copman toevertrouwd (Brugge, Stadsarchief, Hedendaags Archief, Besluiten 

van het schepencollege, nr. 69, 24 april 1901-31 januari 1902, f. 160 v°; Ibidem, f. 170 v°, 20 januari 1902, 
onuitgegeven documenten).
Paul Buéso, restaurateur te Brussel, stelt op 21 november een restauratiebestek op (cf. I. Archivalische en 

litteraire bronnen, 17, blz. 160).
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1902-03 Een daartoe door het Brugse Schepencollege aangestelde commissie ging op 17 januari 1903 de toestand na van 
enkele schilderijen bewaard in het museum van de Academie. Het verslag van P. Buéso werd eenstemmig 
goedgekeurd en ondertekend door de aanwezige leden, A. Ronsc, E. Vander Mecrsch, J. Schramme en E. 
Copman. In dit verslag, op 30 maart goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
(Sosson98 3 8 , 142-143, doc. 63), leest men, dat een voeg is opengebarsten in het middenpaneel, dat het vernis 
op verschillende plaatsen verteerd en beschimmeld is; dat overschilderingen van de hemel nader te onder
zoeken zijn; dat de vernislagen van het paneel met de begiftiger behoeven nagezien te worden. Op de 
buitenzijde van dit paneel, worden op verschillende plaatsen het bladderen of het afschilferen van de verflaag 
vastgesteld; aldus is een groot fragment van de linkerarm van O.-L.-Vrouw afgevallen; het rechterluik, met 
St.-Elisabeth, slaat mat uit. Betreffende het paneel met St.-Maria Magdalena noteert de verslaggever een 
(bestaande of aan te brengen ?) retouche op de linkerschouder van een niet nader bepaalde figuur (I. Archivali
sche en litteraire bronnen, 17, blz. 160). De documenten over de uitvoering van deze restauratie van Buéso 
ontbreken voor de Vlaamse Primitieven, uitgezonderd voor de Legende van St.-Joris (zie dit Corpus blz. 29). 
Volgens Sosson (9Ö 39, 209) is het nochtans waarschijnlijk dat de restauratie van de Doop werd uitgevoerd en 
wel ca. 1907.

1935 In maart 1935 werd het retabel ter plaatse in het Grocningemuseum gerestaureerd. Deze taak werd aan J. Van 
der Veken, restaurateur te Brussel, toevertrouwd, onder toezicht van afgevaardigden van de Commissie der 
Musea, de heren L. Ryelandt, J. Vierin, L. Reckelbus en Fl. Van Ackcr (Brugge, Archief van de stedelijke 
Musea, nr. W.D. 0.35.1, beslissing van het schepencollege dd. 26 april 1935; Stad Brugge. Verslag [ . . . ]  

1 93560 134). Waarin deze restauratie precies bestond is niet uit de briefwisseling af te leiden.

F. VERGELIJKINGSELEMENTEN

(1) De algemene compositie van het middenpaneel, met de scène van de Doop te midden van een landschap 
met weelderige flora, komt hcrhaaldclijk voor op panelen die enkclejaren na Davids retabel te Brugge werden 
geschilderd. Geleidelijk aan wordt het landschap belangrijker, tenslotte verdringt dit zelfs het iconografisch 
them a:
a) Joos van Clecf, Doop van Christus, keerzijde van het binnenste linkcrluik van het Retabel van St.-Reinholdus 

(Warschau, Muzeum Narodowe w Warszawie, Nationaal Museum, inv. 185 007). St.-Jan de Doper en de 
apostelen zijn links voorgesteld, de engel met het gewaad van Christus staat rechts afgebeeld (Biatos- 
tocki84 197, 227, Pl. II b op blz. \1 6 \M .J . Friedl'dnder, Early Netherlandish Painting, IX, 1 .Joos van Cleve, 
Jan Provost, Joachim Patenier, Leiden/Brussel, 1972, nr. 20, Pl. 44);

b) Joachim Patenier, Doop van Christus (Wenen, Kunsthistorisches Museum, Katalog der Gemaldegalerie, II, 
Wenen, 1958, blz. 96, nr. 27; inv. nr. 981 ; ill. M .J. Friedldnder, op. cit., IX, 2, 1973, nr. 221, Pl. 216); 
afhankelijkheid gesignaleerd door von Bodenhausen (45 48, noot I);

c) Adriaan Isenbrant, Doop van Christus (Madrid, verz. J. Dominguez; J . LI. Perera, La Obra de Adriaen 

Isenbrant en Espana, in G oya  (Madrid), 1960, nr. 34, blz. 213-222, blz. 221, ill. blz. 222).

(2) Volgens von Bodenhausen biedt een schilderij uit de verzameling van Markgraaf de Castro-Serna te Madrid 
een vrije repliek van het middenpaneel te Brugge. Christus en St.-Jan werden er identiek overgenomen, de
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engel, staande voorgesteld, draagt een analoge mantel in goudbrokaat. Het werk zon herkomstig zijn van 
Antwerpen en dagtekenen van het begin van de XVIe eeuw (von Bodenhausen45 148, noot 1).

(3) Baron de Keverberg de Kessel (1818) herkent de oorspronkelijke idee van de Doop in een miniatuur uit de 
verzameling Bettendorf te Aachen (* 122). Bedoelde miniatuur kon niet geïdentificeerd worden.

(4) Lavalleye is de mening toegedaan dat het Christusportrct in borstbeeld, Christus zijn  wonden tonend (V.S., 
Greenville, The Bobjones University Collection of Religious Paintings, eertijds verzameling Ruiz te Madrid) 
door de auteur aan Gerard David toegekend, gelijkenis vertoont met de Christusfiguur van de Doop 
(Lavalleye72 9-10, nr. 2, PI. II; Friedländer 104 1 17, Add. 297, PI. 269); zie ook het gelaat van Christus van de 
Verrijzenis op het rcchterluik van de triptiek van de Bewening (New York, Metropolitan Museum, eertijds 
verzameling Robert Lehman, L avalleye72 10; ill. Friedländer104 Fl. 172, nr. 163).
Hetzelfde Christustype komt inderdaad in talrijke schilderijen van David weer. Wij citeren een fragment van 
het Afscheid van Christus aan zijn  Moeder te Dublin (National Gallery of Ireland, nr. 13; ill. Friedländer104 

PI. 204, nr. 198), een diptiekluik met hetzelfde thema te München (Alte Pinakothek, inv. nr. 1080; ill. 
Friedländer104 PI. 184, nr. 169) en te Bazel (Oeffentliche Kunstsammlung, Kunstmuseum, inv. nr. 1958.16; 
ill. Friedländer104 PI. 184, nr. 168) cn de Bruiloft te Kana (Parijs, Louvre, cat. nr. 1957; ill. Adhcm ar97 nr. 90, 
PI. CLXVII, CLXXVI). Ook St.-Jan de Doper uit het drieluik van O .-L .-V ro u w  inet de Schenksters (Parijs, 
Louvre, cat. nr. 2202 B; ill. Adhéntar97 PI. CXLIII, CXLVI, CL, nr. 89) heeft dezelfde gelaatstrekken.

(5) Lavalleye citeert een zelfde landschap met stadszicht en versterkt kasteel op O .-L .-  Vrouw met Kind van de 
verzameling Juan Garcia Lomas te Madrid (L avalleye87 20-21, nr. 63, PI. IX).
Het torengedeelte vanaf het roosvenster tot onder de bekroning vindt men in de hoofdtrekken weer op de 
Kruisafneming van Gerard David uit de Frick verzameling te New York (cat. nr. 33, Lite Frick Collection. 
Paintings, New York, 1963, biz. 20, PI. 10; ill. Friedländer 104 PI. 200, nr. 192) en op de kopieën van Sarasota 
(Ringling Museum of Art, cat. nr. 199; foto op het Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse 
Primitieven) en Florence (Galleria degli Uffizi, cat. nr. I 152; ill. Friedländer104 PI. 200, nr. 192 a).

(6) Het typische motief dat de koormantel van de engel siert, nl. de granaat- of denncappel omgeven met 
verschillende slingers met gestileerde bladeren, bloemen en vruchten, komt op talrijke schilderijen voor op het 
brokaat van klederen, koormantels en baldakijnen. Wij citeren:

A) Uit het oeuvre van G. David of van zijn navolgers:
a) D e Boodschap (New York, Metropolitan Museum, inv. nr. 50.145.9 a), koormantel van de engel (ill. A rt 

N ew s (New York), oktober 1951, blz. 42);
b) Bewening, met vier personages (eertijds München, verzameling Böhler, huidige bewaarplaats onbekend), 

kleed van Maria Magdalena (foto N .C .N .V .P r.);
c) Bewening, met vier personages (Chicago, Art Institute, verzameling Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson), 

kleed van Maria Magdalena (ill. Friedländer 104 PI. 202, nr. 195);
d) Predella van St .-Nikolaas en St .-Antonins. D e Verrijzenis van de drie jongelingen (Edinburg, National Gallery, 

cat. nr. 2213), kazuifel van deH . Nikolaas (ill. von Bodenhausen45 171, ill. nr. 31 b; Stedelijk Groeningemu- 
seum. Brugge. Vlaamse Kunst uit Brits B ezit |...j , 1956, Brussel, (1956), cat. nr. 24, ill. 16);

e) Retabel van O .-L .-  Vrouw met het Kind en schenkers, middenpaneel (Parijs, Louvre, cat. nr. 2202 B), behang 
(ill. Adhem ar97 nr. 89, PI. CXXVI-VII, CXLI);
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f) Joodse Rechters en Romeinse Soldaten, linkerluik van een drieluik (Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, cat. nr. 180), mantel van hoofdfiguur (ill. Friedländer104 PI. 171, nr. 162);

g) O .-L .-Vrouw met Kind en musicerende engelen (Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, cat. nr. 78), koor- 
mantel van de zingende engel op het voorplan links (foto N .C .N .V .Pr.) en idem (Bogota, verzameling 
Uribc Cualla; foto N .C .N .V .Pr.).
In 1904 vermeldt Benoit dit motief in d eD oop  en in volgende vier panelen die hij aan G. David toeschrijft (h, 
i, j, k). Hij meent dat dit decor uitsluitend op schilderijen van Gerard David voorkomt (44 3 23).

h) O .-L .-V rou w  met Kind en vrouwelijke heiligen (Rouen, Musée des Beaux-Arts, cat. nr. 554), mantel van de
H. Catharina (ill. von Bodenhausen45 PL 28 tegenover biz. 162; Friedländer104 PL 218, 220, nr. 215);

i) Het mystiek huwelijk van de Li. Catharina (Londen, National Gallery, nr. 1432), mantel van de H. Catharina 
(ill. National Gallery Catalogues. Early Netherlandish School. Plates, Londen, 1947, PL 25);

j) God tussen twee engelen (Parijs, Louvre, cat. nr. 4015), koormantel van de Godsfiguur (ill. Adhem ar97 

PL CXCI, C X C II; Friedländer104 PI. 188, nr. 202).

B) Onder de schilderijen toegeschreven aan en gegroepeerd rond de Meester met het geborduurde loofwerk : 
k) Copie door Provoost (?), O .- L . - Vrouw met K ind gezeten op de zodenbank (Williamstown, Sterling en 

Francine Clark Art Institute, inv. nr. 68.299, eertijds New York, verzameling H. Lehman), behang achter
O.-L.-Vrouw (ill. M .J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, IV. Hugo van der Goes, Leiden/Brussel,
1969, PL 79, nr. 84 d);

1) O .-L .-V rou w  met Kind gezeten op de zodenbank (Brugge, Groeningemuseum, inv. nr. 0.1160.1, eertijds 
verzameling van Gelder), behang (ill. zie dit Corpus, PL XV, XVII, XIX); 

m) O .-L .-V rou w  met Kind gezeten op de zodenbank (Londen, privé-verzameling, eertijds verzameling van de 
graaf van Crawford), behang (ill. M .J. Friedländer, op. cit., 1969, IV, PL 79, nr. 84 c);
In de copie van Provoost (k) staat het siermotief dichter bij dit van de Doop dan in de versies van Brugge (1) 
en van Londen, eertijds verzameling graaf van Crawford (m); 

n) Het H uwelijk vati Hendrik VI (?) (Toledo (Ohio), Toledo Museum of Art), mantel van Hendrik VI (ill.
Blake-More G odw in , The Toledo Museum o f  A rt. Catalogue ofEuropean Paintings, Toledo, 1939, ill. biz. 77);

o) Drieluik: O .-L .-V rou w  met K ind en engelen en heiligen, linkerluik: H . Catharina (Sicilië, Polizzi Generosa, 
Santa Maria degli Angeli-kerk), kleed van de H. Catharina (ill. G. Carandente, Collections d'Italic, 1. Sicile 
(Les Primitifsfiamands, II. Repertoire des Peinturesfiamandes du quinzième siècle, 3), Brussel, 1968, PL XIII; 
M .J. Friedländer, op. cit., 1969, PL 111, Supp. 129).

G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

Behalve het ontstaan in één of twee tijdperken van de binnen- en buitenzijden van het drieluik, levert het 
altaarstuk geen omstreden problemen op. Alhoewel er geen vaste bewijzen voorhanden zijn voor de toeschrij
ving aan Gerard David, lijkt de stijlkritiek hier een beslissende uitslag te hebben bereikt. Vooral de personages 
op de luiken horen tot hetzelfde type als die van O .-L .-V rou w  met Kind en vrouwelijke heiligen (Rouen, Musée 
des Beaux-Arts, cat. nr. 554), het basiswerk van Gerard David, dat hij in 1509 schonk aan het Brugse klooster 
van Sion en bijgevolg korte tijd na de Doop uitvoerde. Het zijn breedgebouwde figuren met een karakteristiek
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gelaat: een hoog en breed voorhoofd, vlezige lippen en een sterk vooruitstekende kin. Beide werken zijn 
tevens doordrongen van een sfeer van innerlijkheid en contemplatie die trouwens ook aan Memling herinnert 
maar in de Doop en in het schilderij van Rouen is de beschouwing doordrongen van grotere ernst en 
plechtigheid.
De twee kleine figuren, rechts in het landschap van het linkcrbinncnluik voorgesteld, en volgens Fierens-Ge- 

vaert X Vllc-eeuwse toevoegingen (5S 8 6 ; cf. D. 1, Onderwerp, blz. 133), maken naar onze mening deel uit van 
de oorspronkelijke compositie. De radiografie toont er geen overschilderingen aan. Anderzijds komen 
dergelijke „wandelaars” nog voor op het tweede plan of op de achtergrond van schilderijen van Gerard David. 
Zij suggereren de diepte en verlevendigen het landschap. Wij vermelden als voorbeeld de bedelaar op de weg 
op het tweede plan links van Kanunnik Bernardinus van Salviatis en drie heiligen (Londen, National Gallery, inv. 
nr. 1045), de twee soldaten in gesprek op de Kalvarie van het luik van de Kruisdraging en de drie leerlingen (?) 
op de weg van het luik van de Verrijzenis (New York, Metropolitan Museum, verzameling Robert Lehman).

Wij kunnen ons afvragen hoe het kwam dat het altaarstuk slechts in 1520 aan dc klerken van het tribunaal werd 
geschonken, ter versiering van hun kapel in de St.-Basiliuskerk. En dat deze schenking door familieleden van 
Jan des Trompes en niet door hem zelt werd bewerkstelligd. Het lijkt ons duidelijk dat de derde echtgenote van 
Jan des Trompes, Jacquemine van de Velde, aldus een wilsbeschikking van haar eerste man ten uitvoer bracht. 
Men is toch verplicht te veronderstellen datjan des Trompcs het altaarstuk voor een bepaald altaar bestemde. 
Dc kapel der gezworen klerken van de Vierschaar werd in 1503 opgericht (cf. D uclos46 452). Men kan dus 
aannemen dat het altaarstuk ook ca. 1503 aan de schilder werd besteld, hetgeen in overeenstemming is te 
brengen met de genealogische gegevens.
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I. ARCHIVALISCHE EN LITTERAIRE BRONNEN

I

Brugge, 18 december 1520. — Contract waarbij het schilderij voorstellende St.-Jan de Doper wordt geschonken aan de 

Broederschap van de beëdigde klerken van de Vierschaar, door de erfgenamen van Jan des Trompes.

Allen den ghuenen, etc., doen te wctenc dat up den dach van hcdcnt, date van dcscn, voor ons connnen ende 
ghccomparcirt zijn in persoone Colaert Ghysclin, greffier, meester Mattheus van Viven, onder greffier,



Nr. 6: GROEP DAVID (2), HET ALTAARSTUK VAN ST.-JAN DE DOPER 153

Bossaert Paridaen, Joos Schoudharinc, Claeys Schouteeten, Jan de Hoyere, taellicden, Chacrles Suckant, Joos 
van Hulst, Jan Smout, Jacob van Oost, Jacop de Dene, Gregoris van den Leene, Jacop de Clcrc, Jacob 
Pinshallync, Adriaen Bernaerds, Pieter de Mil, Jooris van den Gheenste ende Willem van Riebeke, alle 
ghezworen clercken van der vierschare der zelver stede. De welcke over ende inden name van den ghemeenen 
ghcselscepc van den voorseiden ghesworen clercken, over hemlieden ende alle huerlicder naercommers, 
ghesworen clcrcken ter voorseider vierschare, ende alvooren, ten naervolghende sticke, bij ons als up- 
pervoochden ende regierders van allen ghilden ende geselscepen onder onslieden sorterende, als hedent 
behoorlicke gheauctoriseirt zynde ende consent hebbende, ende ooc bij huerlieder vryen ende eyghenen wille, 
versoucke, begheerte ende consente, zyn by ons ghecondempneirt gheweist ende condempneren hemlieden 
alnoch bij desen jeghens Cristoffels de Salines ende jonckvrauwc Jaquemyne van de Velde, zijn wyf, daer te 
vooren weduwe van Jan des Trompcs, voort Pieter van Grcboval ende joncvrauwe Tanne zyn wyf, tsvoor- 
seiden Jan des Trompes oudste dochtre by joncvrauwe Ysabeele van der Meersch zynen eersten wive, over 
hemlieden, voort de zelve Pieter van Greboval ende Bossaert Paridaen, als voochden van joncvrauwejhanne, 
begijne in den Wyngaert, tvoorseiden Jan des Trompes dochtre bij zynen voorseiden eersten wive, voort noch 
Hcindric Cordier ende Anthuenis des Trompes, als voochden van Hannekin, Beelkcn ende Tannekin, ooc 
tsvoorseiden Jan des Trompes kindren bij joncvrauwe Magdaleene Roeland Cordiers dochtre, zynen andren 
wive, ende voort Jooris van den Velde ende de voornoemde Pieter van Greboval, als voochden van Joorkin 
ooc tselfsjan des Trompes kinde by der voorseider joncvrauwcjaqucmyne, zynen derden wive, over ende in 
den name van den zei ven kinderen. Ende jeghens elcken van hemlieden zonderlinghe also verre alst elc 
touchiert ende aengaet, van nu voordan eeuwelike voorwaerts angheduerende, thucrlicdcr propren coste, te 
doen doene ter lavenesse van allen zielen, alle jaere upden Xen dach van Decembre, in huerlieder cappelle 
staende in den burch onder Sinte Baselis kerke, eene messe van Requiem met dyaken, subdiaken ende zanghers 
met zulken luminaris als zij up de fecstelicke daghen useren zullen, ende totte dien een half pont nieuwe offer 
keerssen, ende ooc aldaer te rechtcne ende stcllcne cenen disch van xxx provenen, elcke provene weerdich 
zyndc drie grooten, dacrof zij ghehouden zullen wesen te zendene ende distribueirne de teekenen in der 
manieren naervolghende. Te wetene de tiene den oudsten hoir die int ghcslachte van den voorseiden Jan des 
Trompes wesen zal ende hem die sdaechs te vooren thuus zenden, de vivc den aermen ghevanghen van der 
doncker camerc, ende dandre XV zullen zij clercken zelve moghen distribueren den aermen thuerlieder 
discrecie, behouden dat zij daer vooren ghehouden zijn in compctcnten ghetale te commen offeren; voort 
noch alle jare, up Sint Jacops ende Sint Cristoffels dach, gheduerendc tleven van den voorseiden Cristoffels 
ende joncvrauwe Jaquemyne zynen wive, ende den lauest levende van hem beeden, te doen doene in de 
voorseide cappelle een messe van Spiritus, met diaken, subdiaken ende zanghers, met zulken luminaris als 
vooren, ende naer huerlieder beeder overlyden, eene messe van Requiem also voorseid es, eeuwelicke tallen 
daghen gheduerendc, ende boven dien, ooc ten zelven daghen, te doen stcllene ende rechtene een en disch van 
dertich provenen van drie grooten, tstic, daerof zij de tien teeckcnen ghehouden werden te zendene den 
oudsten hoir van der voorseider joncvrauwe Jaquemyne van de Velde, de vive den aermen scolieren ten 
Bogaerde, ende de xv te behoudene ende distribueirne onder hemlieden clercken omme die te ghevene den 
aermen thuerlieder discrecie, dies zijn zij ooc ghehouden in competcntcn ghetale te commen offeren als 
vooren. Voor al twelcke de voorseide Cristoffels de Salines ende dandre zyne medepleghers vooren ghe- 
noomdt ghegheven hebben den voorseiden ghemeenen gheselscepe van den ghesworen clercken een zeere 
schoonc ende costelickc tafle van schilderie metter ymaige van Sintjan Baptiste omme ghcstelt te woordene 
upden outaer in de voorseide cappelle, behouden ende met condicien dat de zelve gheswooren clercken
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ghchoudcn zullen werden te doen stellene een en steen oflattoenen tafle in den inuer neffens den outaer in de 
voorseide cappclle ende daer inne doen graveren by wien de voorseide tafle ghegheven es ende wat zy 
ghehouden zyn daer vooren tc doene. Ende indien zij in ghebrckc waren te vulcominene al tghuend dies 
voorseid es of eenich deel van dien, zullen voor elke faulte ende elcke reyse verluieren xij d. grootcn ten 
prouffyte van de voornoemde doncker camcre, ende indien zij daerof in ghebrckc bleven veertien daghcn naer 
dat zij dies by den voorseiden Cristoffels met zynen consoorten ofte eenich van hemlieden ofte hucrliedcr 
naerconmiers ghemaend ende ghesommeert wesen zullen, dat zij voor die reyse ende faulte ghehouden zullen 
wescn binnen andre xiiij daghen daer naervolghende den zelven dienst te doen doene ende dees disch te stellene 
indcr inaniere als vooren, ende totten dien te vcrbuerenc x s. grooten over de voornoemde faulte, deen helt ten 
prouffyte van der voornoem der doncker camere ende dander helt den voornocindcn scolieren ; ende daer zy de 
tweeste reyse in faulte ende ghebreke waren dies vermand ende ghesommeirdt zyndc also voorseid es, dat de 
voorseide Cristoffels met alle zijne consoorten ofte huerlieder naercommers de voorseide tafle zullen moghen 
wedernemen ende die in een ander kercke ofte cloostre gheven daert hemlieden goet dyncken ende ghclieven 
zal. Ende es te wetene dat hierof zijn twee letteren van eenen inhoudene, danof de voorseide Cristoffels met 
zijne medepleghers den eenen hebben ende de zelve ghesworen clercken den anderen, ln oorcondscepen van 
welcken dynghen, zo hebben wy den zeghele van zaken de voornoemde hier an ghedaen hanghen up den 
xviii1" dach van December int jaer dunst vyfhondert ende twintich.

(Brugge, Stadsarchief, Register der procuraties 1520-1521, f. 108-109. Gepubliceerd door Weale (22 294-297). Gecol

lationeerd door L. Devlieghcr).

2

Brugge, 26 november 1520-23 augustus 1525. — Onkosten geboekt in verband met het vasthechten van het altaarstuk.

Betaelt Gillis dc Vloghe voor het slot ende ghehanghen van der duere van den doxsale, metsgaders ander 
divcrsschc houvasten daer de tafel van Jan Dcstrompers vaste mede ghemaect was: 24 gr.

(Brugge, Stadsarchief, Rekeningen van de kapel der gezworen klerken van de Vierschaar van de stad Brugge 1520-1623: 

rekening over 1520 nov. 26-1525 aug. 23 , f .  / v°, nr. I . D e documenten 2 tot 13, gepubliceerd door Weale f” 1 281-284), 
werden door A. Schouteetgecollationeerd en aangevuld).

3

Brugge, 26 november 1520-23 augustus 1525. — Onkosten geboekt in verband met het halen van het altaarstuk.

Betaelt twee aerbeyders die in t huus van den gruuthuuse haelden te (sic) tafel van Jan Dcstrompers daer wy 
jaerlicx dienst voor doen: 6 gr.

(Ib., t .a .p . , / .  1 v°, nr. 2 ).
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4

Brugge, 25 ju li  1521. — Onkosten geboekt voor de eerste jaarmis in 1521.

Bctaelt up sinte Jacop ende Cristoffels dach XV 1 cenentwintich voor de zinghende messe van Jan De- 
strompers: de priester die de messe doet, zes grooten; de diake ende [subdiakc], ele twee grooten: den 
zanckmeester met zyn kinderen, zes grooten ; drie ghesellen, ele drie grooten ; den oorghelare ende den blaser, 
drie grooten ende tvvaelf miten ; voor meyen ende gars, één grooten ende twaelf miten; voor het leenen van 
diake ende subdiake rocx, twee grooten; voor dertieh witte brooden ende dertich taerwen brooden [vijf 
seellinghen grooten| ende noch dertich grooten die up de voornoemde brooden ghestelt waren; ende den 
clerck, twee grooten; comt tsamen: 10 s. 4 gr.

(Ib., t.a .p ., f .  4 v°, nr. 6).

5

Brugge, 10 december 1521. — Onkosten geboekt voor de tweede jaarmis in 1521.

Betaelt up den tiensten dach in Decembre XV 1 cenentwintich, voor de zielmesse van Jan Destrompers, die 
men jaerlicx doet up desen dach, eerst voor den priester die de messe zinct, zes grooten; diaken ende subdiake, 
elc twee grooten; voor de priesters die se zonghen, twaelf grooten; voor het leenen van het zwarte ornament, 
twee grooten; den clerc voor zijn mocyte, twee grooten; voor een alf pont offerkeersen, zes grooten; voor 
dertich witte brooden ende dertich taerwen brooden van één en grooten het stick; noch dertich grooten up de 
voornoemde brooden te stellen naer het inhouden van der fondacie. 10 s. 2 gr.

(//>., t . a .p . , / .  6 v°, nr. /).

6

Brugge, 25 ju li  1522. — Onkosten geboekt voor de eerste jaarmis in 1522.

Betaelt up sinte Jacop ende sinte Cristoffels dach XV 1 twecntwintich, voor de messe die men doet voor Jan 
Dcstrompes: voor den priester die de messe zinct, zes grooten; diake ende subdiake, elc twee grooten; de 
zanckmcester met de coralen, zes grooten; drie ghcscllen, elc drie grooten; den oorghelare met den blaser, drie 
grooten ende twaell m iten; voor meyen ende gars, één grooten ende twaelf mi ten; de clerc voor zijn moeyte, 
twee grooten; voor tsestich brooden alf wit alf taerwe, vyf scellinghen grooten; cndcdertich grooten die up de 
zelve brooden ghestelt waren; voor het leenen van het zwaerte ornament, [twee grootcn|; comt tsamen:

10 s. 4 gr.

(ƒ/>., t .a .p . , / .  8 , nr. /).
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Brugge, 10 december 1522. — Onkosten geboekt voor de tweede jaarm is in 1522.

Betaclt den tiensten in Decembrc XVC tweentwintich, voor de zielmesse van Jan Destrompers, dat men 
jaerlycx doet voor de tafele, alzoo ’t breeder ende in ’t langhe hiervooren in desen bouck staet hoe ende waerof, 
dus hier: 10 s. 2 gr.

(Ib., t . a . p . , /  9, nr. 3 ).

8

Brugge, 25 juli 1523. — Onkosten geboekt voor de eerste jaarmis in 1523.

Betaclt up sintejacop ende sintc Cristoffels dacli XVC drientwintich, voor den jacrlycxschcn dienst die men 
altyts doet up desen dach over de ziele van Jan Destrompes ende dit voor de tafele van scilderien die in de 
capelle up den houtaer staet, zoo ’t wel breeder blict al in ’t langhe in het beghinsel van desen boucke, dus 
h ier: 10 s. 4 gr.

(Ib., t.a .p ., f. 10, nr. 5).

Brugge, 10 december 1523. — Onkosten geboekt voor de tweede jaarm is in 1523.

Betaelt voor den dienst die men altyts doet den tiensten in Deccmbre, ende dit van denjare X Vc drientwintich 
in Deccmbre, voor de ziele van Jan Destrompes, zoo ’t wel breeder ende in ’t langhe in desen bouck ghescreven 
staet in partye, dus hier: 10 s. 2 gr.

(Ib., t .a .p . , / .  I I , nr. 3 ).

10

Brugge, 25 juli 1524. — Onkosten geboekt voor de eerste jaarmis in 1524.

Betaelt up sintejacop ende sintc Cristoffels dach XVC vierentwintich, voor het beset ende de messe dic men 
jaerlycx doet voor Jan Destrompes, ter causen van der tafele die in de capelie es, daer de zelve Trompes in 
gheconterfeyt staet, dus hier: 10 s. 4 gr.

(Ib., t . a .p . , / .  11 v°, nr. 5 ).
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i 1

Brugge, 10 december 1524. — Onkosten geboekt voor de tweede jaarmis in 1524.

Betaelt up den tiensten dach in Decembrc XV 1 vicrcntwintich, voor den dienst ende ghecostumeirde beset van 
Jan Destrompes: 10 s.gr.

(Ib., t.a .p ., ƒ. 13 v°, nr. I).

12

Brugge, 25 juli 1525. — Onkosten geboekt voor de eerste jaarmis in 1525.

Betaelt up sinte Jacop ende sinte Cristoffels dach XVC viventwintich, voor het ghecostumeirde besct van Jan 
Destrompes: 10 s. 4 gr.

(Ib., t.a .p ., f. 14, nr. 5).

13

Brugge, 29  januari 1526. — Onkosten geboekt voor de laatste jaarm is op 29  januari 1526, n.s.

Item, XXIX in Lauwe XVCXXV, over ’t doen van den lactsten jaerghetyde over de ziele van Jan Des
trompes: 10 s. 4 d. gr.

(ƒ/)., Rekening over 1525 sept. 1-1527 aug. 31 ,ƒ. 22, nr. 3).

14

Brugge, 2 september 1579-2 september 1584. — Betalen van twee arbeiders voorliet overbrengen van de voorwerpen uit 
de kapel van de klerken van de Vierschaar naar de woning van Nikolaas Philippet.

Item, betaelt twee aerbeyders van de goedynghen unter cappelle te doenc ende ten divecrsschen stonden 
ghedreghen ende ghebrocht in bewaernesse ten huuse van desen rekenende, dacrinnc begrepen XVI groote 
over ’t voeren van den disch ende lade ofte scivere daerinne ghesloten wierden de habiten van de cappelle:

III s. III gr.

(Brugge, Stadsarchief, Rekeningen van de kapel van de gezworen klerken van de Vierschaar van de stad Brugge 

1520-1623. Rekening over 1579 september 2-1584 september 2 , f .  180, nr. 3 ).

15

Brugge, 2 november 1607. — Beraadslaging van de gezworen klerken van de Vierschaar betreffende een verzoek van de 

kleinzoon van jan des Trompes die het altaarstuk zou wensen weg te nemen en vervangen door een ander schilderij.
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Alzoo nier Jan Destrompes, president van der Rekenynghccamer tot Ryssele, aen tgheselschap van der 
ghemeene clergie instantelick hadde ghedaen versoucken nutte cappelle van der zelve clergie te moghen 
liehtene zeker beeide van Sintejan Babdste, staende up den oultaer van der zelve cappelle, niette effigien ende 
pourtraicturen van wijlen dheer Jan Destrompes ende zijn huusvrauwe, staende gheconterfeyt in beede de 
dueren, zoo hij zeglit by hemlieden ofte sin naercommers an de zelve clergie eertyts ghegheven, met laste van 
dacr vooren te docne tweejaerghetyden ende fondatien, het eerste Sintejacobs ende Sinte Cristoffels dach, 
ende het tweede up den X cn Decembre, in clck jaer, up de brecdcr conditiën gherelateert by de lettren van 
verbande danof wesende, ghepasseert onder den zeghel van zacckcn deser stede, in daten van de achthiensten 
decembre XVC twijntich. Hebbende den voornoomden heere president, daer hem quame gheconsenteert te 
worden de liclitynghe van de zelve beelde, ghepresenteert een ander dierghelycke te doen schilderen ende de 
zelve in de platse van den gheweerde beelde te substitueren, ende bovendien tvoornoemde ghesclschip te 
ontlasten van de voornoomde twee jaerghetyden. Tvoornoemde zyn versouck ter generale vergadcrynghe 
van den voornoomden ghesclschepe hedent, date deser, gheleyt zynde in deliberatie ende ghesicn alle d ’oude 
rekenynghen van den voornoomden ghesclschcpc tzydert den jaere XVC twyntich yoorewaerts, daerby 
bevonden es de voornoomde jaerghetyden allecnelick ghedaen ghewecst te zyne injulio ende Decembre XVC 
eenentwyntich, tweentwyntich, drientwyntich, vierentwyntich, ende dat by de rekenynghe van den jaere 
vyfventwyntich ende zessentwyntich int capitle van de lasten ghebrocht wort de betalynghe van den laetsten 
jaerghetyde van den voornoomden Jan Destrompes, in de naervolghende woorden: „Item, den XXIX1'" 
Lauwe vyfventwyntich over tdoen van den lctsten jaerghetyde over de ziele van Jan Destrompes, thien 
schellynghen, vier grootcn” ; zonder dat men bij de naervolghende rekenynghe eenighe notitie vynt dat de 
voornoomde jaerghetyden meer zouden ghedaen ghewccst hebben, zulex dat die van den gheselschepe alsoo 
ghcnouch ontsleghen waeren van tdoen van de zelve jaerghetyden, inidts den effecte van der prescriptie van 
bet dan tachtentich jaeren daaruutte resulterende, te meer, dat zy ende hun voorsatcn continueliek gheverseert 
hadden in bona fïde, inidts de voornoomde clare notitie van tdoen van den letsten jaerghetyde van den 
voornoomden Destrompes, by de voornoomde rekenynghe gheexpresseert, daeruutte wel ende concluden- 
telick ghcinfcrecrt wiert, dat die vanden voornoomden gheselschepe, van doe voorts by expresse pactie ende 
conventie van partye danof zijn ontlast gheworden, twelcke grootelicx wort versterct uuttedien dat indien ’t 
voornoomde gheselschip ghebleven wacrc, int oudt verbandt van tdoen vande zelve jaerghetyden, zonder 
eenighe veranderynghe ofte innovatie, zoo hadden by vervolghc van de eerste ende ordinaire daghen beede de 
jaerghetyden van den jaere vyfventwyntich moeten gheschieden den XXV^'July ende Decembre respective- 
lick int zelve jaer, daer nu alleenelick een jaerghetyde ghedaen es, binnen den voornoomden jaere vyf
ventwyntich ende dat langhe naer den ordinairen tyt, te weten den XXIX0" Lauwe vyfventwyntich, als 
ghewecst zynde tlaetste van den voornoomden jaerghetyden, daermede tvoornoomde gheselschip danoff 
alduerende in futurum  ontsleghen cs gheworden. Ende hoewel dienvolghende in ghevalle van voorder 
vervolgh ende instantie van den voornoomden heere president ofte eenighe ander van den maesschepe van den 
fondateur, men hun versouck met redene teenemacl hadde moghen afslaen, jae daerjeghens met rechte 
opposeren in ghevalle van judicielen betrecke, nochtans, regard nemende op de conste ende weerde van den 
voornoemden beelde [hebben] gheresolveert in de generale vergaderynghe van den voornoomden ghesel
schepe, ghehouden ten daghe onderschreven, dat men nu voortan, by weghe van gratitude ende obligatie 
antcdorale, voor de zielen vande voornoomde dheer Jan Destrompes ende zijn huusvrauwe, als benefactcurs 
van den voornoomden gheselschepe, zal doen een jaerghetyde telckcn Sint Jacobs ende Cristoffels daghe, 
niette debvoiren ende solcinpnitcyten bij de fondatie vermeit, ende dienvolghende gheenszins scheeden van
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den voornoomdcn beeide die onse voorsaten in de voornoomde cappclle zoo langhe hebben gheconserveert. 
Actinn ter vergaderynghe van den voornooniden gheselschepe den IXcn Ougst XVJC zesse.
Tzydent, ter generale vergaderynghe ende convocatie van den voornoomde clcrgie ghercsolvecrt in plaetse 
van den voornoomden jaerghetyde, by weghe van gratitnde ende hoe wel men dies es angehouden onnnc de 
redenen by der voorgaende resolutie gheroert, te doene jaerlicx up den dach van Sint Ivo, die compt in de 
maent van Meye, een jaerghetyde over de zielen van wylcn dheer Jan Dcstrompcs ende zyne huusvrauwe als 
bcncfacteurs van den voornoomden gheselschepe, ende daerinne te becosteghen ende employeren totter 
somme van XXs.g. zoo in tstcllen van provens als andersins ende dat al tot twederroupen by den voornoom
den gheselschepe ende zoo langhe alst hemlieden olte huerlieder naercommers goetdynckcn zal, alles oock 
zonder prejudicie van elx recht weeren ende exccpticn. Actum ter generale vergaderynghe van de voor
noomde clergie den XXVcn Ougst XVJC zevene.
... Alzoo bij den greffier van de vierschare rapport es ghedacn aen mer Jan Destrompes, president van der 
Camer van den Rckenynghen tot Ryssel, jeghenwoordich wesende alhier in stadt, van der resolutie van de 
ghemeene gheselschepe van de clergie hier vooren staende in dacten van den XXVJcn Ougst X VJC zeven, ende 
dat de voornoomde hcere President de presentatie daer by ghedreghen niet en heeft willen accepteren, de 
zaccke ander warf ghcleyt gheweest zynde in deliberatie, es ghevallen resolutie de zelve presentatie als 
gratuitclick ghedaen zynde te revoceren, ende, in gevalle de voornoomde heere President voorder compt te 
insisteren, hem daer jeghens 't opposeren ende daer uppc ter noodt in processe te treden ommc de redenen 
ghedreghen by een voorghaende resolutie in dacten lXcn Ougst X VJC zesse. Actum ter vergaderynghe van den 
ghemeenen gheselschepe van de clergie desen ijcn Novembre XVJ1 zeven.

(Brugge, Stadsarchief, Rekeningen van de kapel der gezworen klerken van de Vierschaar van de stad Brugge 1520-1623, 
J. 230-231, 238. Gepubliceerd door Weale (21 284-287); gecollationeerd door L. Devliegher).

16

Brugge, 2 april 1828. — Inventaris van de schilderijen die toebehoren aan de stad Brugge en in bewaargeving zijn  
overgemaakt aan de Academie, met opgave van hun toestand.

2 April 1828. (cf. dit Corpus, Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Prim itieven” , Doc. 8 , blz. 12-13).

\na nr. 29, vervolgt de tekst:]

Behalve de hier boven aengewezen stukken zyn de twee volgende schildcryen die gelykelyk in ’t Stadhuys 
waren, ten zelven titel als de voorgaende, aen gemelde Academie door het stedelyk bestuur ter hand gesteld, te 
weten:
1° Ecne zeer kostbare schilderye van Memling of ls in zeer goeden stact van bewaering sedert derzel- 

Hcmling, met twee luykcn, waer van het mid- ven restauratie gedaen door den Heer Laurent 
denstuk een doop van J.C. door St Jan den Kunstschilder, 
dooper verbeeld.

2° | betreft het Laatste Oordeel van Pourbus]
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Aldus in voormelden inventaris opgemaekt (cf. Verplaatsingen..., Doc. 8 , blz. 13).

(Brugge, Stadsarchief, Actum van buitengewone vergaderingen, Academie, register nr. 4 ;  geciteerd door 

Pauwels92 48-49; gepubliceerd door Devliegher100 2 28; vergeleken met het origineel).

17

Brugge, 2 1 november 1902 . — Technisch verslag overde toestand van het altaarstuk en de uit te voeren herstellingswerken.

GERARD DAVID. — Bois — Haut: 1.32xLarg: 0.98.
Panneau Central. — Le Baptême du Christ. (Triptyque).
Il y a un joint qui a une tendance à se détacher du haut, en plusieurs endroits les vernis sont consommés ou 
couverts de parties chancies, dans le haut du cicl des repeints à examiner.
Volet de droite. — Bois — Haut: 1.32xLarg: 0.43.
Le Donateur protégé par Saint Jean.
A examiner au point de vue des vernis.
Revers de cc volet.
La Vierge et l’Enfant Jésus.
La couleur se soulève en plusieurs endroits et s’écaille en d’autres, dans le bras gauche de la Vierge un grand 
fragment est tombé.
Volet de gauche. — Bois —  Haut: 1.32 X Larg: 0.43.
La femme du donateur protégée par Sainte Elisabeth.
Le panneau est couvert d’embus.
Revers de ce volet.
La seconde femme du donateur protégée par Stc Marie-Madelcine.
Une retouche dans l’épaule gauche. Examiner le joint du panneau central, fixer les parties de couleur 
soulevées, mastiquer celles écaillées, à reporter frs. 3300.
Dégraisser, enlever les chancis, pointiller à l’aquarelle s’il y a lieu, fortifier et raviser les anciens vernis. 800.

(Brugge, Archief van de Stedelijke Musea. Verslag van P. Buéso over enkele oudeschilderijen van het Stedelijk Muséum 

te Brugge, 21 november 1902, nr. 10, 35-39, 211102. Gepubliceerd door Sosson 98135, tir. 58).

J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN

Nr. 6: G roep D avid (2)

CLIII. Het geopend drieluik B 214 095 1971
Het Middenpaneel : De Doop van Christus 

CL1V. Het middenpaneel, geheelopname B 55 300 1943
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CLV A. Christus en St.-Jan (Kleurenplaat)

CLV. Christus cn St.-Jan B 55 309 1943
CLVI. Dc engel B 55 310 1943

CLVII. Buste van de engel B 55 311 1943
CLVIII. Plooien van de koormantel van de engel en planten in linker

benedenhoek B 55 302 1943
CLIX. Het lichaam van Christus en de waterkringen B 55 308 1943
CLX. De buste van Christus (1:1) B 112 716 1948

CLXI. Dc buste van St.-Jan (1:1) B 55 304 1943
CLXII. Dc prediking van St.-Jan dc Doper, achtergrond links B 55 307 1943

CLXIII. ,,Ecce Agnus Dei” (1:1) B 1 12 717 1948
CLXIV. God de Vader (1:1) B 55 312 1943
CLXV. De duif en het landschap met de stad en de burcht B 55 306 1943

CLXVI. Bomen boven de voorstelling van de prediking van St.-Jan B 55 739 1943
CLX VII. Gebladerte in de rechterbovenhoek B 55 736 1943

CLX VIII. De flora op de oever tussen Christus en dc engel B 55 738 1943
CLXIX. De flora in dc rechterbenedenhoek B 112 715 1948
CLXX. Buste van St.-Jan, radiografie (1 :i) D L 1 343 1948

CLXX1. Hoofd van St.-Jan (M 2X) B 112 719 1948

D e luiken, de binnenzijde: de schenker Jan des Tronipes, z ijn  zoon  

Filips en St.-Jan de Evangelist; de schenkster Elisabeth van der 

Meersch, haar vier dochters en de H. Elisabeth van Hongarije

CLXXII. Linkerluik, geheelopname B 55 334 1943
Rechterluik, geheelopname B 55 313 1943

CLXXIII. De buste van de begiftiger en van zijn zoon (1:1) B 1 1 2 720 1948
CLXXIV. Het hoofd van St.-Jan de Evangelist (M 1 1/2 X approx.) B 55 335 1943
CLXXV. Het hoofd van dc begiftiger (M 1 1/2 X approx.) B 55 339 1943

CLXX VI. De kelk en de handen van St.-Jan dc Evangelist B 55 341 1943
CLXX VII. Het landschap op het linkerluik B 55 337 1943

CLXXVI11. Dc flora van het benedendeel van het linkerluik B 55 340 1943
CLXXIX. De buste van de schenkster (M 1 1/2 X approx.) B 55 316 1943
CLXXX. De hoofden van de dochters van de schenkster (1:1) B 1 1 2 721 1948

CLXXXI. Dc buste van de H. Elisabcth van Hongarije (1:1 approx.) B 55 315 1943
CLXXXII. a) De handen en het boek van de schenkster

b) De rozenkrans van dc schenkster en die van haar oudste
B 55 318 1943

dochter B 55 320 1943
CLXXXI11. Het landschap op het rechterluik

D e keerzijde van de luiken: O .-L .-V ro u w  en het K in d ; de schenkster 

Magdalena Cordier, haar dochter en de H. Maria Magdalena

B 55 317 1943

CLXXX1V. Linkerluik: O.-L.-Vrouw en het Kind, infrarood B L 5 355 1956
CLXXX V. Buitenzijde van de twee luiken, geheelopname B 214 096 1971
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CLXXXVI. Do buste Van O.-L.-Vrouw (1:1) 1 1 2 724 1948
CLXXXVII. De buste van de schenkster (1:1) 55 323 1943

CLXXX VIII. Het Kind 55 333 1943
CLXXXIX. De buste van de dochter van de schenkster ( 1 :1 ) 1 12 722 1948

CXC. De buste van de H. Maria Magdalena (1 :l approx.) 1 55 326 1943
CXC1. De architectuur op de achtergrond 55 327 1943

CXCII. a) Dc rozenkrans van dc schenkster 55 330 1943
b) Dc zalfpot van de H. Maria Magdalena (M 2 X) 1 1 1 2 723 1948

CXCIII. Detail van de architectuur op dc achtergrond: binnenkoer 1 55 325 1943
CXCIV. a) De rugzijde van het middenpaneel 1 1 2 740 1948
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A. RANGSCHIKKING IN HET CORPUS 

Nr. 7: GROEP EYCK (1), C H R I S T U S ’ P O R T R E T

13. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

Naar Jan Van Eyck 
Christushoofd 
Inventarisnr.: 0.206.1
Nr. 3 van de Catalogus van het Groeningemuseum, 1960 (Pauivels52 27).

C. MATERIELE GEGEVENS 
(III. 1978)

Vorm: Rechthoekig.

Afmetingen: 33,4 X 26,8 X 0,7

Beschermende laag: Tamelijk dun en regelmatig vernis met als beschadiging een oppervlakkige schram 
bovenaan links.

Verflaag: Tamelijk goede algemene staat. Evenwel tekent de bevuiling storende vcrtikale lijnen af en zijn 
enige vertikale spleten, waarvan de voornaamste over het gelaat en het haar lopen, herschilderd. Overschil
dering van enige haarkrullen.
Uitgezonderd de gele en witte penseel toetsen die met emulsie op de kraag en de nimbus zijn aangebracht, 
vertoont de verfstof geen reliëf, noch op het portret, noch op de omlijsting, noch in de teksten die de 
omlijsting draagt: het modclc is onbestaand, aldus bijvoorbeeld in het rode kleed waar de schaduwen van de 
plooien in bruine toetsen op een grond van eenvormige densiteit zijn aangebracht. Deze aan de Vlaamse 
schilderkunst van de XVe eeuw vreemde kenmerken, worden ook door de röntgenopnamen vastgestcld, 
alsmede door de infraroodopnamen die daarenboven geen enkel zoeken naar vormgeving in de picturale 
uitvoering en geen ondertekening aan de dag brengen, als was het een kopie of juister nog cen stelselmatige 
reproductie van een gekend beeld.

Compositieveranderingen: Nihil.



164 Nr. 7: GROEP EYCK (I), CHRISTUS' PORTRET

Plamuurlaag: Witachtig.

Drager: Eik, één vertikaal element, vermolmd op de rechterboord. De keerzijde is onbeschilderd en heeft 
afgeschuinde randen bovenaan, onderaan en links.

Merken op de rugzijde: Een monogram PS of DS en het jaartal 1637, in zwarte inkt (cf. Pl. CXC1V b). 

L ijst: Nihil.

D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1 . Onderwerp

Het schilderij vertegenwoordigt ccn der talrijke composities die het portret van Christus beogen te ver
beelden, de zgn. vera ejjigies. Deze voorstelling gaat terug op Van Eyck en kende veel bijval. Talrijke kopieën 
getuigen van deze populariteit.
Dit devotieschilderij volgt zeer getrouw het portret van Christus, zoals het beschreven werd door de 
zogezegde voorganger van Pontius Pilatus te Jeruzalem, Publius Lentulus, die zich in een brief tot de 
Romeinse senaat zou hebben gericht. Dit verhaal, een vervalsing van deXIIIc of van de XlVe eeuw, was in de 
middeleeuwen zeer verspreid. Christus’ haar wordt er beschreven als midden op het hoofd in rechte lijn 
gescheiden en neerhangend tot op de schouders. Het is wijnkleurig, donker en plat tot beneden de oren, van 
daar af gekruld en stralend van licht. Het voorhoofd is vlak en zuiver, het aangezicht vertoont geen vlekken en 
is enigszins roze van kleur. Het voorkomen is edel en aangenaam. Neus en mond hebben geen gebreken. De 
baard is vrij overvloedig, van dezelfde kleur als het haar en dubbel uitgepunt (zic J .A .  Fabritius, Codex 
Apocryphus N ovi Testametiti. L x  Epistola Lentuli ad Senatum Romanum, Hamburg, 1703, blz. 302). De 
kruisvormige nimbus is eveneens traditioneel, alsook de letters A, 0) en 1, F (cf. D. 3, Opschriften hieronder; L. 
Réau, Iconographiede l ’Art Chrétien, II. Iconographiede la Bible, 2. Nouveau Testament, Parijs, 1959, blz. 37-39). 
De gouden boord van het kleed is bezet met parels en edelstenen. Een nagebootste— m.a.w. op het paneel zelf 
geschilderde — marmeren lijst omgccft het Christusportret.

2. Kleur

Het haar en de baard zijn donkerbruin, het gelaat oranjerozig, de tuniek bruinachtig rood. De imitaticlijst is 
groenachtig beige zoals ook de ogen en de nimbus. De achtergrond heeft een donkere groenachtige kleur. De 
opschriften zijn zwart.
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3. Opschriften, merktekens en heraldiek

Op dc achtergrond naast het hoofd van Christus bovenaan leest men links A (Alfa), rechts o) (Omega), 
onderaan respectievelijk I (Initium) en F (Finis).
Bovenaan, op het plat van de nagebootste omlijsting, leest men in Romeinse hoofdletters: . IHESVS VIA . 
1HS VERITAS . IHESVS Vi l A . (Ihesus via . Ih(esu)s veritas . Ihesus vita .), zinspeling op het woord van 
Christus: Ego suni via, veritas et vita (Joh., XIV, 6).
Onderaan in de hollijst lezen wij: SPECIOS’ FORMA PFILIIS H O IM  (specios(us) forma, p(rae) filiis 

ho(m)i(nu)m, Ps. 44, 3). Op het onderste plat van het kader staat dc leus van Jan van Eyck in Griekse letters, 
door een pcnseeltrek omlijst, AAE . IXH . XAN . (als ich can). Ernaast in gotisch schrift: Johes de eyck 
Inventor. anno . I 95 0 . 30 January . (Joh(ann)es de Eyck inventor . anno . 1440 . 30  January .). Cf. facsimile van 
de opschriften in Weale35 168 en Hosten en Strnhbe43 192, nr. 206.
De kenspreuk van Jan van Eyck vindt men op verschillende werken van de meester, in volgende vorm A AC 

IXH XAN (cf. van Pnyvelde48 213-214; Eng. Schiltz, c.i.c.m ., Jan van Eyck. Errare humannm est, Antwerpen, 
1968, blz. 6). Zie ook het Portret van Margareta van Eyck in dit Corpus, blz. 179-180.
In de XVIIIe eeuw heeft Pierre de M olo, kanunnik van dc St.-Donaaskerk, onder het opschrift van het 
Altaarstuk met kanunnik Van der Paele, ook de teksten van het Christusportret nauwgezet in zijn grafschriften- 
verzamcling nagetekend (Brugge, Stadsbibliotheek, lis. 595, vol. 1, blz. 307). Op hetzelfde blad kopieerde de 

Molo bovendien het opschrift van het Portret van Margareta van Eyck. Daar het Christusportret in 1787 uit een 
privc-collectie te voorschijn kwam (cf. E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 168) mag men veronderstellen 
dat het opschrift slechts toen of nadien door de Molo werd nagetekend, hetgeen niet strijdig is met de gegevens 
uit het handschrift. Opmerkenswaardig is hier in ieder geval het feit, dat drie teksten van schilderijen die toen 
aan Jan van Eyck waren toegeschreven, aldus voor het eerst werden samengcbracht (cf. fig., blz. 203).

E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens
Het nagebootste kader draagt de spreuk van Jan van Eyck, zijn voor- en eigennaam, waarbij de titel inventor en 
de datum 1440. De rug van liet paneel draagt een monogram (PS of DS) en het jaartal 1637.

b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering
In dc XVIIIe eeuw schreef men het werk aan Jan van Eyck toe, hetgeen zowel blijkt uit de tekst waaruit de 
schenking wordt geacteerd (cf. I. Archivalische en litteraire bronnen, 1 , blz. 173) als uit het samenbrengen van de 
drie opschriften, dat van het Altaarstuk met kanunnik Van der Paele, dat van het Portret van Margareta van Eyck en 
de tekst der nagebootste lijst van het hier besproken Christusportret door de Molo (cf. D. 3, Opschriften,
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hierboven en fig., blz. 203).'Ook Ledoulx noteert dezelfde toeschrijving in 1795 (cf. I. Archivalische en litteraire 

bronnen, 2, blz. 173).

In 1822 schrijven Schopenhauer (' 23-24) en Waagen (2 205-206, 515) dat het 1420 gedateerde Christushoofd uit 
Brugge het oudste werk is dat met zekerheid aan Jan van Eyck wordt tocgeschreven. D e Bast (1824) leest 
daarentegen duidelijk 1440 en besluit bijgevolg dat hctChristusportret het laatst gedateerde werk is van Jan van 
Eyck (3 51 -52, noot I). In 1833 merk t Passavant op dat liet paneel veel gelijkenis vertoont met liet Christushoofd 

uit het Berlijnse museum, door Jan van Eyck ondertekend en gedateerd 31 januari 1438. Het schilderij van 
Brugge is echter niet zo merkwaardig, aldus Passavant, hetgeen de echtheid ervan twijfelachtig maakt; het 
jaartal 1440 is moeilijk te ontcijferen, daar de tweede 4 beschadigd is en op een 2 gelijkt, doch ten onrechte zou 
men denken 1420 te moeten lezen (4 352).
Sclinaase bestudeert het werk in 1834. Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat Van Eyck zichzelf,,inventor” zou 
hebben genoemd. Deze term werd trouwens slechts met de kopergravure gebruikelijk. Wil Schnaase hieruit 
afleiden dat het woord „inventor” slaat op de auteur van het oorspronkelijk werk en dat het Brugse paneel 
bijgevolg een kopie is? Dit werk, aldus schrijver, mist bovendien liet lichtende koloriet en de levende 
uitdrukking van Van Eyck. De datum leest Schnaase 1420 en de leus AVE . IXH . X . AN, welke hij 
interpreteert als AVE JESUS CHRISTUS AMEN (5 342-343). Wellicht liet deze auteur zich beïnvloeden 
door de mening die men er op de Academie — waar het paneel bewaard was — scheen op na te houden. 
Inderdaad leest Ledoulx (1795) ook de datum 1420 en begrijpt de leus als: wees gegroet Jezu s Christus onzen 

Zaligmaker (cf. E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, 1787, blz. 168 en I. Archivalische en litteraire bronnen, 2, 

blz. 173).
Hotlio (1843) leest de datum als 1420, en beschouwt liet werk als een latere kopie. Het opschrift getuigt volgens 
hem voor de eerlijkheid van de kopiist die een creatie van Jan van Eyck uit 1420 weergeeft (7 70). De lezing van 
de datum als 1420 en de twijfel omtrent de originaliteit van het Christusportret vindt men in 1847 terug bij 
Kugler (ll 109).

Talrijke auteurs blijven echter de Christuskop aanzien als een authentiek werk van Jan van Eyck, De Becdelièvre 

in 1836 (6 140) en de auteur van de catalogus van de Academie van 1847 die de datum als 1440 vermeldt ( '3 9). 
Dezelfde toeschrijving en datering vindt men in 1848 bij Carton ( 14 44, 73), in 1852 bij C ou vez  (15 440, nr. 3), 
in 1853 bij Torster (,6 71), in 1861 bij Kugler (20 381).
Volgens Michiels, in 1845, schilderdcjan van Eyck het Christushoofd in 1420. Hij denkt dit schilderij te mogen 
identificeren met h e t,,hoofd” dat Van Eyck in 1420 aan het Antwerpse schildersgild toonde en ,,waerover liy 
gecomplimcntcrt is geworden” (Notice sur I’Académie d ’A nvers, gepubliceerd door J .R .L . van Kirchhoff, 
Antwerpen, 1824; vermeld in M ichiels9 I 15-1 16, 147-148). Volgens Pinchart (22 CXCII) is cr echter geen 
spoor van een bezoek van Van Eyck aan het Antwerpse Sint-Lucasgild en gaan de feiten terug op Albert 
Diirers ontvangst in 1520 door het Schildersgild van de Scheldestad.

In 1857 zal dc toeschrijving van het Christushoofd aan Jan van Eyck voor het eerst resoluut verworpen worden 
door Crowe en Cavalcaselle. Het werk vertoont, volgens deze auteurs, geen enkel van de karakteristieken van 
Jan van Eyck. Zij bestempelen het als een vals werk, een oppervlakkige imitatie, blijkbaar een verkleinde 
facsimile naar het Christusportret dat Van Eyck, steeds volgens Crowe en Cavalcaselle, in 1438 schilderde en 
dateerde [Berlijn] (17 103-104;22 103-104; 25 1 872, 123-124; 1875, 126; 1879, 123-124; 1899, 136-137). In 1858 
verwerpt ook Hotho de authenticiteit van het werk. Voor deze kunstgeleerde is het uitgesloten hier een werk 
uit Jan van Eycks bloeiperiode te zien (cf. 1440). De sterke invloed van het koloriet van Hubert van Eyck
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enerzijds en de zwakke uitvoering anderzijds duiden hem op een niet eigentijdse kopie van een jeugdwerk van 
Jan van Eyck (18 165).
Terecht noteert Weale, in 1861, dat het eerste woord van de leus onbeholpen is geschreven. Voor deze auteur 
slaat het woord invent or op de maker van het oorspronkelijke werk. Wat betreft de lezing van de datum, ziet 
Weale twee mogelijkheden: 1440 of 1420. Is het 1440, dan zou het schilderij op enkele details na, een verkleind 
facsimile zijn van het Christushoojd uit het museum te Berlijn. Het Brugse paneel zou echter ook een kopie 
kunnen zijn van het hoofd datjan van Eyck in 1420 aan het schildersgild van Antwerpen schonk en dat er grote 
bewondering verwekte (21 18-20; zie hierboven). In 1845 had M idi iels het Christusportret aan Jan van Eyck 
toegeschreven (9 115-117; zie hierboven); in 1866 bestempelt hij het als een vals werk (23 285-286, 352). In 
1867 leest Kugler de datum als 1420; het werk schijnt hem niet origineel (24 375). Volgens Voll (1906) is de 
picturale uitvoering vreemd aan Jan van Eyck en ca. 1500 te dateren (33 43-44). In 1908 bestudeert Weale vier 
versies van het Christushoofd, nl. de panelen van Munchen, Berlijn, Brugge en Innsbruck (3S 166-170; 
idem36 179-183).
VolgensDurand-Gréville, in 1913, is hetChrislushoofd een imitatie naar Hubert van Eyck, handtekening en leus 
zijn vervalst, de datum is uitgeschrapt (37 254). In de catalogus van hetzelfde jaar wordt het vermeld als een 
oude kopie o f een reductie van een werk van Jan van Eyck (Ville de Bruges38 3).
In 1921 voegde C onway bij de vier vernoemde kopieën een belangrijk schilderij, het Christushoofd uit de 
verzameling Browne and Brownc te Newcastlc-upon-Tyne (39 254), dat zich thans bevindt in de verzameling 
Miss J. Swinburne tc Newcastlc (Friedldnder56 1 10, noot 45). Op de rugzijde van dat paneel leest men een 
opschrift van 1784 waarin wordt gezegd dat de afgezaagde omlijsting van het schilderij de handtekening van 
Jan van Eyck droeg en de datum 30 januari 1440 (39 254 ; 49 18).

Friedldnder (41 116-117; 56 69) merkt op dat deze datum overeenstemt met deze op het Brugse paneel en dat het 
hoofd van Christus, op beide schilderijen, van links is verlicht. Het hoofd van Berlijn daarentegen, alsmede dat 
van Munchen, ontvangen het licht van rechts. Friedldnder veronderstelt bijgevolg dat er twee oorspronkelijke 
composities zijn. Het exemplaar van Berlijn, gedagtekend 1438, en van rechts belicht, zou het eerste type 
vertegenwoordigen. Dat van Newcastle, gedateerd 1440, zou tot dc tweede opvatting behoren. Hiermede 
wordt overigens niets bevestigd in verband met dc echtheid van deze panelen.
Flosten en Strubbe schrijven het Brugse Christusportret toe aan een onbekend Nederlands meester van de XVe 
eeuw (43 191).
Panofsky (47 430, noot I van blz. 187) meent evenals Friedldnder (o.c.) dat het schilderij van Brugge eerder 
afgeleid is van dat van Newcastle, dat misschien een origineel in beschadigde toestand is. Hij twijfelt evenwel 
aan het bestaan van een tweede oorspronkelijk type. Dc Bcrlijnsc versie heeft eerder het aspect van een 
vervalsing dan van een kopie. Het woord inventor laat er daarentegen geen twijfel over bestaan dat het Brugse 
paneel een kopie is. Dit woord duidt ofwel de maker van het oorspronkelijke stuk aan, wat de tussenkomst van 
een kopiist veronderstelt, of slaat op de uitvinder van de olieverf. In dat geval is de schilder van het Brugse 
paneel evenmin Jan van Eyck, want over de uitvinding van de olieverf, zou hij niet zelf hebben getuigd. De 
kopie is van middelmatige kwaliteit en niet ten onrechte beoordeelde Weale het werk ongunstig aldus 
Friedldnder (4I 116; 56 69).

Volgens de auteurs van de eerste uitgave van dit Corpus (1951) is het Christushoojd van Brugge een kopie, 
mogelijk van 1637, die ons — zoals de hogervernoemde exemplaren — een herinnering brengt van een 
originele compositie van Jan van Eyck (46 31). Deze mening blijkt nu algemeen aanvaard (49 18;51 27). Nauw
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verwant met de versie uit de verzameling Swinburne (46 31) wordt het Brugse portret veelal beschouwd als 
hiervan afhankelijk, zelfs als een kopie ervan (49 19); volgens Grossmann (50 4, noot 10) enJanssens de Bisthoven 

(S1 52) kan het Brugse Christushoofd echter even goed een kopie zijn naar het verloren origineel.

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen
1637 Op de rugzijde van het paneel leest men het monogram PS of DS en de datum 1637 (cf. Pl. CXCIV b). Wij 

weten niet wat dit opschrift betekent. IVeale denkt dat het gaat om het merkteken van de kopiist of van de latere 
eigenaar (36 182).

1787 Joseph de Busscher, drukker tc Brugge, schenkt het schilderij aan de Academ ie te B rugge (cf. I. Archivalische en 
litteraire bronnen, 1 en 2, blz. 173).

1956 Tentoonstelling: Brugge, Groeningemuseum, Vlaamse Kunst uit Brits bezit, augustus-september 1956, nr. 3 bis. 
Het paneel werd hier geconfronteerd met het nr. 3, Christusportret van Ncwcastle-upon-Tyne, verzameling 
MissJ. Swinburne (49 17-19).

b . Materiële gesch ieden is
1861 In 1861 klaagt Siret de wijze aan waarop het Christushoofd en het Portret van Margareta van Eyck in de Acadcmic 

worden bewaard. Beide panelen zouden nl. met vijzen in de muur bevestigd zijn (Sosson 54 1 92). Een schrijven 
van deJointe van de Academie (?) verwerpt die beschuldiging; beide panelen worden behoorlijk en veilig 
tentoongesteld (Sosson 54 83).

F. VERGELIJKINGSELEMENTEN

(1) Christushoofd, Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, nr. 528, eik, 44x32 cm. Opschrift op dc 
omlijsting :. VIA . VERITAS . VITA . PRIMVS . ET . NOVISSIM’ . M E .  IXH . XAN . Johes de eyck me 
fecit z aplcuut [sic] anno 1 9- 38 . 31 January (3S 167, Pl. tegenover blz. 167 ; 44 153-154 met facsimile van leus 
van Van Eyck en gotische tekst).
Verschillende auteurs menen dat het Christusportret van Berlijn het origineel van Jan van Eyck zou kunnen zijn 
(zie hierover Friedländer41 116; 56 6 8 ; Staatliche M useen44 1 54). De Tolnay beschouwt het als de oudste en 
beste versie ervan (Charles de Tolnay, Le M aître de Flémalle et les Frères van Eyck, Brussel, 1939, blz. 75, nr. 2). 
Voor Voll is het ccn vais werk (30 101-102, 103). Thans gecatalogeerd als een oude kopie naar een verloren 
origineel (57 150).

(2) Christushoofd, München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, nr. 99, eik, 
50x37 cm (Katalog der Gemälde-Sammlung der Kgl. Aelteren Pinakothek in München, München, 1901, blz. 23; 
Pl. W eale35 tegenover blz. 166). Volgens dc catalogus van 1901 een XVe-eeuwse kopie naar het origineel van 
Berlijn (op. cit., 23). Volgens Voll (39 43-44) en Weale de oudste en meest trouwe kopie van een verloren
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origineel dat volgens laatstgenoemde auteur waarschijnlijk door Hubert van Eyck werd geschilderd (3S 166). 
Volgens Braune (gccit. door V oll40 45) een vervalsing van de XIXc eeuw.

(3) Christushoofd, in 1930 in de verzameling J.C. Swinburne (Durham) (41 51) thans M issJ. Swinburne te 
Newcastlc-upon-Tync, hout, 24 X 16 cm. Een opschrift van 1784 vermeldt datjan van Eyck eigenhandig zijn 
naam en de datum 30 januari 1440 had geschreven op de lijst die afgezaagd werd (39 254; ill. Friedländer41 

PL XLVII).
Volgens Friedländer, Panofsky en Grossmann, zuiverste weergave van het Van Eyck-type. Volgens Friedländer 
mogelijk (41 117; 56 69), volgens Panojsky waarschijnlijk (47 430, noot 1 van blz. 187) het origineel. Volgens 
Grossmann waarschijnlijk een XVIe-eeuwse kopie naar het verloren origineel (50 4). Volgens Janssens de 

Bisthoven een XVIIe-eeuwsc kopie (51 53).
De panelen van München, Newcastle, Berlijn en Brugge zijn ter vergelijking samen afgcbceld bij Friedländer56 

Pl. 63 respectievelijk A, B, C en D.

(4) Christushoofd, Amsterdam, eertijds verzameling Dr. Hans Wetzlar, geveild bij Sotheby Mak van Waay, 
Amsterdam, 9-VI-1977, nr. 35, eik (middenpaneel van een triptiek waarvan de zijluiken met evangelische 
teksten beschreven zijn), 43x29  cm (Catalogus van de Kunstveiling 277. The Collection o f the late Dr. Hans 

W etzlar to be sold in Amsterdam on Thursday june 9th 1977 [...], Kunstveilingen Sotheby M ak van Waay, 

Amsterdam, (1977), blz. 35; Collection Dr. H . W etzlar Amsterdam. Préface par le Dr. h.c. M .f . Friedländer, 
Amsterdam, 1952, blz. 4 en blz. 12, nr. 29, Pl. 29).
Dateert vcrmocdclijk van het begin van deXVle eeuw. Behoort tot het type van Berlijn en München waar het 
licht rechts binnenvalt. De boord van de halsuitsnijding van het kleed vertoont dezelfde inscriptie als het 
exemplaar van München.

(5) Christushoofd, Innsbruck, eertijds verzameling Dr. Egon von Oppolzer, geveild bij Helbing, Munchcn, 
3-XII-1906, nr. 7, voordien verzameling Abel te Stuttgart en Parsons te Londen, eik, 39,5x 28,5 cm. 
Freiherr von Lichtenberg, mede-autcur van de catalogus van de verzameling Oppolzer, houdt dit exemplaar 
mogelijk voor het origineel, zoniet, voor de beste en trouwste weergave ervan; dit is eveneens de mening van 
Oppolzer zelf, voor wie het werk in ieder geval in de eyekiaanse periode ontstond (1906, z. pag.; Sammlung 
Professor Egon Ritter von O ppolzer, Innsbruck. Auktion in München in der Galerie Helbing [...] 3 Dezem ber 1906 

[...], Munchcn, 1906, z. pag., nr. 7). Kopie van het einde van deXVe ecuw, in zeer goede staat, volgens Weale 

en Brockwell (36 183), later dan Berlijn, München, Brugge en Newcastle volgens Friedländer (41 117; 56 6 8 ; ill. 
Le Beffroi (Brugge), I, 1863, Pl. tgov. blz. 349).

(6) Friedländer vermeldt in 1952 een Christushoofd zeer gelijkend op de exemplaren uit Munchcn (2) en 
Amsterdam (4) in een Spaanse kunsthandel (Collection Dr. H . W etzlar Amsterdam, op. cit., blz. 4).

G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

Wij vermoeden dat het Brugse Christusportret in 1637 werd geschilderd, zoals het opschrift met monogram en 
datum, op de rugzijde, het aan wijst. Het werk heeft documentaire waarde. Het bewaart de herinnering aan een 
oorspronkelijke compositie van Jan van Eyck. Aanmatigend is de schilder van dit paneel niet geweest en in
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geen geval was hij een vervalser. Met het woord inventor, naast de naam van Jan van Eyck, kent hij aan deze 
laatste de verdienste van het werk toe. Bovendien bootst hij de oorspronkelijke omlijsting na, met veel 
werkelijkheidszin en op zo argeloze wijze, dat men alle verdenking moet uitsluiten. Het lijkt overigens zeer in 
de geest van de XVIIe eeuw een antiek op deze manier te kopiëren, waar een gelijktijdige of een XVIe-eeuwse 
nabootsing, eerder een repliek in eigen omlijsting en met wijzigingen in de compositie had vertoond. Het 
Brugse facsimile en het Newcastlc-panccl zijn verwant, tot in de details toe. Het zijn de enige bekende 
exemplaren die een kleed vertonen met geborduurde kraag, versierd met parelen en edelgesteenten. De andere 
portretten laten een kleed zien, gezoomd met ccn galon waarop lijnmoticvcn (Innsbruck) of opschriften 
(Berlijn, Munchen, Amsterdam) voorkomen. De panelen van Brugge en van Ncwcastle zijn wellicht twee 
kopieën naar hetzelfde verloren origineel.
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I. ARCHIVALISCHE EN LITTERAIRE BRONNEN

1

Brugge, 4 november 1787. — Joseph D e Busscher schenkt het Christusportret aan de Academie.

Actum den 4 novembris 1787 ter extra ordinaire vergaderynge [...]

Voorders wiert tcn selven daeghe, door den Heer Joseph De Busscher Bouckdruckcre present gedaen aen onse 
academie van een schilderye stuexken geschildert doorjohanncs van Eyck in tjacr 1420 den welcken is geweest 
den uytvindcr der olie verwen representeerende het afbeelscl van onsen Hecrcjcsus Christus, en geresolveert t’ 
selve te lactcn vcrcicrcn met eene schoonc goude o f vergulde cader en bywerck en tcplaceren in een casken 
nevens het buffet op de vergader camer twelck alsoo geexecuteerd is [...].

(Brugge, Stadsarchief, Academie, 3, f .  4 3 ; transcriptie door H. Pauwels, W .D . 0 .206.1).

2

Bnigge, 1795. — Lcdoulx vermeldt bij de werken van Jan van Eyck het Christusportret dat aan de Academie werd 

geschonken en interpreteert het opschrift van de omlijsting.

Ecnc van sync eerste stucken is te zien binnen Brugghe op de Academie der tceken-schilder- en bouwkonste, 
twclcke tenjaere 1788 aldaer vereerd wierd door den konstliefhebber Srjoscph de Busscher, boeckdrucker 
deser stad, wclck stuck verbeeld het portrait van onsen salighmaecker, alwacr boven en onder staen de 
volgende woorden in gotijckschc letteren (hier kopieert Ledoulx het opschrift van de omlijsting en vervolgt dan:) dat 
is te seggenJohannes van Eijck uytvindcr tenjaere 1420 den 30 januarij. Wcest gegroetjesus Christus onsen 
Salighmaecker.

(Brugge, Stadsarchief P. Ledoulx, Levens der konst-schilders, konstenaers en konsternacrcsscn soo in ’t 
schilderen, beeldhouwen als andere konstcn de welke van de stadt van Brugge gebooren syn, ofte aldacr hunne 
konsten geoeffent hebben... Handschrift, Fonds Academie, nr. 230, 1795, 2 ;  uitgeg. door Janssens de Bis- 
thoven51 5 3 ; uitgeg. in moderne versie door De Poorter45 /).
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J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN

Nr. 7: G r o e p  E y c k  (1)

c x c v . Christus’ Portret, geheelopname B 163 160 1956
CXCVI. Christus’ Portret, detail (1:1) B 55 651 1943

CXCVII. Christus’ Portret, radiografie (2/3 approx.) D L 1 420 1948
CXCVIII. Het gelaat van Christus (M 2X) B 55 650 1943

CXCIV. b) De rugzijde met de datum en het monogram B 55 649 1943
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A. RANGSCHIKKING IN HET CORPUS 
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13. GEBRUIKELIJKE IDENTIFICATIE

Jan Van Eyck
Portret van Margareta Van Eyck 
Inventarisnr.: 0.162.1
Nr. 2 van de Catalogus van het Groeningemuseum, 1960 (Pautvels 89 25-26).

C. MATERIELE GEGEVENS 
(13.IX. 1979)

Vorm: Rechthoekig.

Afmetingen: Lijst 41,3 X 34,5 X 2,9
Binnen de lijst, voor- en keerzijde 32,6x25,8

Beschermende laag: Vernis in tamelijk goede staat, van ongelijke dikte, vergeelt hier en daar het schilderij.

Verflaag: Tamelijk goede staat, belangrijke sleet in verschillende zones, ondermeer van de schaduwen op 
gelaat en hals waar onhandige retouches het modelc hebben misvormd. Enkele restauraties in het wit van het 
hoofddeksel en in het grijs van het bont. Sommige retouches zijn vergeeld.
Overschildering van de achtergrond. De belangrijkste hcrschilderingen: de witte toets die de wang aftekent 
tegen de kap, de punten van de hoorntjes, de schaduwen van het gelaat en het bont van de kraag. 
Com positiewijzigingen: Talrijke wijzigingen in de kleding: de vorm van het hoofddeksel waarvan een pand het 
oor bedekte; de kraag, die oorspronkelijk breder was en niet tot aan de gordel reikte; de versmalling van de 
taille; de verbreding van de kledij links, cf. schema.
Op de radiografie is de structuur van het portret gestoord door de geschilderde marmering van de keerzijde; 
de structuur van het kleed is weinig duidelijk, die van de mouw links is wazig, de handen zijn niet zichtbaar. 
Een meer compacte zone laat een aanzet vermoeden van de rcchtervoorarm, vertrekkend uit de scherpe vouw 
van deze arm en rustend op de rand van de lijst. De infraroodopname brengt een tekening met de zilverstift aan 
het licht, nl. het ooglid rechts en de ncuslijn, en enkele pensccltrekkcn nl. de plooien van het kleed aan
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weerszijden van de gordel, de plooien van de mouwen en de omtreklijn van de vingers. Op het document is 
een vernauwing van de taille links te zien en een eerste aanzet van de voorarm rechts, dichter bij de gordel en 
meer naar boven gericht.
De samenstelling van de verflagen werd door de Hr. Kockaert onderzocht aan de hand van twee monsters uit 
het schilderij onderaan en twee uit de lijst. De carnatic van de hand bestaat uit een dunne laag loodwit en enkele 
zwarte korrels, met een bindmiddel op basis van olie, zoals in de andere verflagen van dit schilderij. Deze grijze 
laag werd aangcbracht op een dikke geelachtige laag samengesteld uit loodwit, lood-tingccl en gele oker. Deze 
laag overdekt een grondlaag van loodwit en gewreven zwart. Het rood van de kledij is een dunne laag 
vermiljoen en rode oker.
Het rood van de gemarmerde rugzijde bestaat uit twee a drie lagen vermiljoen en organisch rood gebonden 
door vernis en aangcbracht op cen laag zwarte tempera die de plamuur bedekt.
Het grijs op de keerzijde van de lijst is aangcbracht op de geplamuurde dikke zwarte temperalaag die hier en 
daar doorschemert en een dikke preparatielaag bedekt. Tussen de zwarte laag en de preparatielaag zit een fijne 
grijze laag, blijkbaar de oorspronkelijke kleur van de keerzijde van de lijst.

Plamuurlaag: Witachtig, bestaande uit één enkele laag krijt en dierlijke lijm, van geringe dikte op het 
beschilderd oppervlak aan de voorzijde, dikker op de keerzijde van het paneel en nog dikker op de lijst.
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Drager: Eik, één vertikale plank van 0,8 cm dikte, volledig vlak aan weerszijden. De keerzijde is geplamuurd 
en beschilderd met een zwarte met rood bespikkelde laag in goede staat die origineel lijkt.

Merken op de keerzijde: Nihil.

Lijst: Origineel, okergrijs geschilderd, donkerbruin geaderd, in goede staat. Vier eikehouten plankjes ver
gaard door het in elkaar schuiven van dc stijlen en dc dwarsstijlen met horizontale voegen en een pin. De voeg 
is gaaf in de rechterbenedenhoek. De lijst is bestreken met een dikke plamuurlaag die met hetzelfde tempera- 
zwart en met hetzelfde dunne grijze glacis bedekt is als de decoraticve achtergrond op de keerzijde van het 
paneel.
De authenticiteit van de tekst wordt door de materiële gegevens nergens in twijfel getrokken. De eerste drie 
letters van dc bovenste rcgcl staan met dc basis in onhandige restauraties. De lijst vertoont nergens sporen van 
een scharnier of een verbinding met ccn andere paneel.

D. BESCHRIJVING EN ICONOGRAFIE

1. Onderwerp

Het paneel stelt een busteportret van een vrouw voor. Volgens het opschrift op de omlijsting is het de vrouw 
van Jan van Eyck op de leeftijd van drieëndertig jaar (cf. D. 3, Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 179). 
Volgens de interpretatie van het opschrift door Lejeune weet men echter niet wanneer dc vrouw drieëndertig 
jaar oud was (116 44, 46, 48; cf. E. I a, Feitelijke gegevens, blz. 180 en G. Persoonlijke opvattingen van de auteur, 
blz. 184). Het aangezicht is naar voren en zeer lichtjes naar links gekeerd en is opvallend groot in dc 
compositie. Het haar zit volledig geborgen onder het kapsel en laat het hoge voorhoofd vrij. Het kapsel bestaat 
uit twee hoorntjes, opgeschikt met een linnen sluier die raatvormig is afgezoomd. Het hoornkapsel geraakte in 
de Bourgondische landen sedert 1370-80 algemeen in zwang, verkreeg allerlei vormen en bleef tot ca. 1470 in 
de mode (cf. M . Beaulieu enJ . Baylé, Le Costume en Bourgogne de Philippe le Hardi a la mort de Charles le Tétnéraire 

(1364-1477), Parijs, 1956, blz. 86).
Dc vrouw draagt cen zwaar laken kleed, hoog opgesnoerd door een brede gordel. Een kraag van eekhoren- 
bont versiert dc puntige halsuitsnijding. Ook de wijde mouwen zijn met hetzelfde bont afgeboord.
De geportretteerde houdt de handen boven elkaar. De rechterhand— met ring aan de ringvinger — bedekt dc 
linker en gaat zelf gedeeltelijk schuil onder de mouw en tevens onder de lijst. Verschillende auteurs hebben de 
aandacht gevestigd op de eigenaardige constructie van de handen (cf. C. Materiële gegevens, blz. 175 en E. I b, 
Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering, blz. 181).

De herinnering aan de echtgenote van de Brugse meester is bewaard in een rekening waarin namens Filips de 
Goede^óö pond groten gegeven worden aan damoiselle Marguerite vefve du dit feu  Jehan van Eyck, paintre de mon dit 
seigneur, op 22 juli 1441, d.i. kort na dc dood van dc schilder (W eale3i XLVII). Op 24 februari 1446 waagde en
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verloor zij in een stadsloterij een jaarrentc van 2 pond groten: "De wedcJans van Eyck ij lb" (La loteriea Bruges, 
in La Flandre, Revue des monuments d ’histoire et d ’antiquités (Brugge), jg. 1867-1868, I, 1867, blz. 9-10; 
Weale31 26).
In 1443-1444 verkocht zij haar huis in de Sint—Gillis Nieuwstraat (Archief van het bisdom, Rekeningen van de 

Obediëntie, 1444; geciteerd door D uclos32 370; niet teruggevonden in dit fonds, cf. Archief van de Stedelijke 

Musea, W.D. 0.162.1, brief dd. 27 januari 1977 van de archivaris van het bisdom, Baudouin Jansscns de 
Bisthovcn) cn ging in dc Oostmeers wonen, in het huis de wilde zee . In 1456 was zij hier nog woonachtig 
(iWeale31 26).
Bij vergissing werd geschreven dat de vrouw van Jan van Eyck Johanna heette (de Schietere de Lophem 53 24). 
Dit blijkt een loutere drukfout te zijn. De documenten die te Brugge zijn bewaard en die .4. Schouteet heeft 
nagezien, vermelden Jan van Eycks vrouw als de weduwe van de meester zonder haar voornaam te specifiëren 
(Archief van de Stedelijke M usea, W.D. 0.162.1, brief van 26.IV. 1956).

J . Goris meentjan van Eyck te mogen identificeren m etjan van der Moeien uit Arcndonk die in het huwelijk 
trad m etjo(frouwe Margriet van Wujlet afkomstig van Wurfeld een gehucht van Maaseik (Jan Goris, D e herkomst 
van Jan van Eyck, Kasterlec/Breda, [ 1959], blz. 25-30; idem, Jan van Eyck [...] van Arcndonk, in De Standaard 

(Brussel), 17.IV.1960; idem, Jan van Eyck in de Kem pen, (Arcndonk), 1963, blz. 67 en volg.). Deze identificatie 
blijft echter een hypothese.

Volgens Dim ier (44 189, 193), Brockwell (62 89) cn anderen (zie Da vies 77 120) kwam een tweede portret van 
Van Eycks vrouw tot ons op het zogenaamde dubbelportret van de Arnolfmi’s, voor deze auteurs Jan van 
Eyck en zijn echtgenote (Londen, National Gallcry, inv. nr. 186). Deze stelling werd door Desneux weerlegd 
(79 128-144) maar opnieuw verdedigd door Lejeune die de trekken van Margareta nog op andere Van 
Eyck-panelen weervindt (116 49 en volg.; 119 239-240). Volgens andere kunsthistorici zou de gelijkenis van de 
twee vrouwen erop wijzen datGiovanna Cenami een zuster van Margareta van Eyck zou zijn (W eale31 19-20).

Zoals wij zullen zien onder de rubriek E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 181, gewaagt Descamps van een 
tegenhanger van het Portret van Margareta. Dit pendant zou men hebben ontvreemd. Weale neemt aan dat het 
Portret van Margareta eertijds, met het zelfportret van Jan van Eyck als pendant, tot het schildersgild behoorde 
(19 55), maar meent dat de door Descamps aangehaalde anecdote betreffende voorzorgsmaatregelen die 
tengevolge van een diefstal zouden genomen zijn geweest, ter bewaring van het paneel, verzinsel is (3I 94). 
In 1833 geeft ook Passavant de traditie weer van de twee portretten die samen in de St.-Donaaskerk 
tentoongesteld waren. Het portret van Jan van Eyck zou, omstreeks tcrzelfdertijd als dit van Margareta 
verkocht zijn geweest aan een vreemdeling. Waar het zich in 1833 bevond wist hij niet (6 351).
De traditie van het zelfportret van Jan van Eyck als tegenhanger van Margareta wordt gestaafd door een 
aantekening uit 1812 van dc Brugse archeoloog Jozef van Huerne, blijkbaar onafhankelijk van de versie van 
Descamps (huisarchief Gfillcs] de Pfclichy ], gepubliceerd door Viaene93 123). Het portret vanjan van Eyck en 
dat van zijn vrouw, aldus Van Huerne, hoorden toe aan het schildersambacht te Brugge. Het Mansportret kwam 
in de veiling van Karei van Lorreinen te Brussel cn was in 1812 in het kabinet van de Keizer te Wenen; dat van 
Margareta kwam via Coppijn bij Petrus van Lede terecht die het aan de Academie schonk.
Men heeft gepoogd het verdwenen portret vanjan van Eyck te vereenzelvigen met de Man met de Tulband uit 
de National Gallcry, te Londen, nr. 222. Over het probleem van het mogelijk verband tussen beide portretten 
schreven o.m. Fiirbringer (36 18), Conway (31 67), Meiss (63 141; 67 27), Panofsky (68 198, 437, noot 198, 3) en 
van Puyvelde (69 1 00). Davies acht het niet waarschijnlijk dat Descamps het schilderij van de National Gallcry
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bedoelde als het pendant van het Portret van Margareta (77 131). Lejcune pleit voor de identificatie van de Man 

niet de 'Tulband met Jan van Eyck, in een zeer gezochte benadering (116 70-81, 97).
Volgens Monika Cdmnierer-George, die de omlijstingen van Jan van Eycks schilderijen bestudeert, is de 
marmeren omlijsting met het preciese opschrift een adaequaat raam voor een portret dat niet voor de tijd maar 
wel tot vereeuwiging van de voorgestelde, tot aandenken, werd gecreëerd. Deze lijst omhult het portret als het 
ware met een Memento mori waas. Steeds volgens schrijver, bckomtjan van Eyck een gelijkaardig effekt met de 
omlijsting van het Portret van Jan de Leeuw  (Wenen, Kunsthistorischcs Museum, nr. 625), waarvan de platte 
omraming met het doorlopend opschrift haar aan een grafplaat herinnert, en met de stenen borstwering met 
het ingegrifte ,,Lcal Souvenir” van het Portret van Timotheus (Londen, National Gallcry, nr. 290) (105 73-74). 
Cf. ook Coekelberghs (ll4 24).
De rood gespikkelde keerzijde zou een porficrimitatie zijn. Andere panelen van Jan van Eyck hebben een rood 
gemarmerde rugkant, nl. het Portret van kardinaal Albergati (Wenen, Kunsthistorisch es Museum, nr. 624), de
H. Barbara (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, cat. nr. 41 1), de H . Franciscus van Assisi 
(Turijn, Galerie Sabauda, inv. nr. 313) en eertijds de Madonna in een kerk (Berlijn, Museum Dahlein, cat. 
nr. 525c) (Begeer61 137).

2. Kleur

Margareta heeft een heldere gelaatstint. De ogen zijn grijs met een lichtbruine cirkel rond de pupil. Haar kleed 
is karmijnrood. Het is met een olijfkleurige gordel en met een kraag van grijs bont versierd. De horens van 
haar kapsel zijn lichtbruin, de linnen sluier is wit en steekt hel af tegen de donkere zwartbruine achtergrond. 
Aan dc rechterhand draagt zij een gouden ring.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

Volgende opschriften leest men op de platte kanten van de omlijsting. Op de bovenste regel: COIVX MS 
lOHËS ME 0 PLEVIT A N O  . 1*39° . 17° . IVNIJ . / (Co(n)iu(n)x m(eu)s Ioh(ann)es me (com)plevit 
a(n)no . 1439° . 17° . iunii), mijn echtgenoot Jan voltooide mij op 17 juni 1439. De beneden regel draagt: ETAS 
MEA TRIGINTA TRI V ANORV . A AC . IXL1 . XAN . (Etas mea triginta triu(m) an(n)oru(m). Als . ich . 
can .), mijn ouderdom bedraagt drieëndertig jaar; als ich ean, d.i. naar best vermogen (Pl. CCIII b en c). 
De leus van Jan van Eyck vindt men op verschillende werken terug, op het hierboven geciteerde portret van de 
Man met de Tulband (Londen, National Gallcry, cat. nr. 222) dat 1433 gedateerd is, op d e H . Maagd met liet Kind  

van Ince-Hall (Melbourne, National Gallcry, nr. 12753) eveneens 1433 gejaarmerkt maar waar restricties qua 
authenticiteit moeten in acht genomen worden (U. Hoff en M . D avies, 'The National Gallcry o f Victoria. 
Melbourne (Les Primitifsjlamands, I. Corpus dc la pcinture des anciens Pays-Bas meridionaux au quinzième siècle, 12), 
Brussel, 1971, blz. 29-49), op het triptiekje m etO .-L .-Vrouw met liet Kind, dc FI. Michacl met dc donateur en de PI. 
Margareta uit het Museum van Dresden (cat. nr. 799), 1437 gedateerd, op O .-L .-V rou iv  met Kind aan dc Fontein 

(Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, cat. nr. 411) zoals het Margaretaportret 1439 
gedateerd en op het Christushoojd van Van Eyck met de datum 1440 (cf. dit Corpus, Groep Eyck (1), blz. 165 
en Pl. CXCV).
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Voor de opschriften bij Van Eyck verwijzen wij naar Folie97 1 92-203. De leus werd eertijds soms verkeerdelijk 
geïnterpreteerd als y4 i/t* Jesu Sanctissime of A ve Jesu Christe Sanctissime (Portrait de laJ'enime de Jean van Eyck 4 115; 
Passavant5 351). Ledoulx schrijft: ,,weest gegroet Jesus Christus onsen Salighmaecker” (cf. I. Archivalische en 
litteraire bronnen, 4, blz. 191 en D e Poorter46 2). Voor de betekenis van Van Eycks leus verwijzen wij naar 
Patiofsky (68 1 79), van Puyvelde (80 2 1 3-215), Lejeune (x 16 46; cf. E. 1 a, Ontstaan, hieronder) en Scheller 

(m  135-139). Een nauwgezette kopie van het opschrift vindt men in het XVIIIc-ecuwsc handschrift van Pierre 
de Molo (cf. fig. blz. 203). Deze kopie werd reeds besproken bij de studie van het Christushoofd, blz. 165, en 
wordt in de notitie over het Altaarstuk met kanunnik Van der Paele ook behandeld (cf. blz. 202).
In plaats van 17° IVNIJ copieertde Molo M IVNY,de Bast (3 51 noot**) Mensejuni, de anonieme auteur van 
Portrait de la femm e de Jean van Eyck (4 115-116) en Carton (10 73) 1 1 junii, Waagen (l5 89, noot 1)11. Junii en 
(16 106, noot 1) 11 Juni, Passavant (5 351 en 6 329) IIIVNIJ enHotho (13 199) II. Junii, Schiltz (102 1) 1 junii.

E. GESCHIEDENIS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens
Op het oorspronkelijk kader (zie C. Materiële gegevens, blz. 177) is het schilderij getekend Jan van Eyck en 
gedateerd 17 juni 1439. Overigens blijkt het dat het paneel in het Brugse schildersgild werd bewaard tot laat in 
de X VIIIc eeuw (cf. 1. Archivalische en litteraire bronnen, 1-4, blz. 190-2). VolgensJ .K . Verbrugge was dit portret 
Jan van Eycks proefstuk voor zijn toetreding tot het Brugse schildersgild (cf. I. Archivalische en litteraire 

bronnen, 5, blz. 192; Viaene70 19 enSchouteet84 31); deze mening vindt men in 1902 terug bij Guiffrey (27 472) 
en nog in 1960 bij Bruwier (88 22 , 46), al wees Weale op het zinloze van deze bewering:Jan van Eyck was geen 
lid van het schildersgild en het aanbieden van een proefstuk was niet gebruikelijk (W eale31 94). Weale meent 
dat de opschriften op Van Eycks schilderijen meestal door een calligraaf werden aangebracht. Alleen die van 
het Margaretaportret, het Arnoljinipaneel, het portret van Tymotheus en de Man met de l'ulband schrijft hij aan 
Van Eyck zelf toe (34 139-140).
Hall (no 33, noot 38) vraagt de aandacht voor de inscriptie die hetjaar, de dag van uitvoering en de leeftijd van 
Margarcta vermeldt. Volgens schrijver zou men moeten rekening houden met Jan van Eycks zin voor een 
verborgen betekenis en met de symboliek van het getal 33 (cf. Man met Tulband, 21 oktober 1433). Hij meent 
dat het portret een verjaardagsgeschenk zou kunnen zijn.
Volgens Lejeune is de precieze datering verdacht. Hij meent dat het opschrift niet door Jan van Eyck maar, na 
diens dood en na de afwerking van het schilderij door een ander schilder, door Margarcta werd opgcstcld om 
te betekenen dat het portret uitsluitend Jans werk is. Hierop duidt, volgens Lejeune, het feit dat de vrouw tot de 
toeschouwer spreekt: ,,conjunx meus” , ,,etas mea” . Vervolgens doet ,,complevit” hem vermoeden dat Jan 
het portret vroeger dan 17 juni 1439 begon, misschien in 1433, datum van het portret van de Man met de 

Tulband, dat hij als een zelfportret identificeert. Tenslotte is h e t,, AAC . IX H . X AN” niet de leus van Jan van 
Eyck. In de mond van Margareta betekent het motto „zoals ik het weet” en authentiseert het opschrift met de 
precieze datering een gedeeltelijk vals werk (Lejeune116 44-48. Zie ook E. 1 b, Auteursmeningen betreffende de 

toeschrijving en de datering, blz. 181 en G. Persoonlijke opvattingen van de auteur, blz. 184).
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b. Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering
De echtheid van het paneel wordt door geen enkele auteur betwist. Wel werden verschillende hypothesen 
geformuleerd naar aanleiding van het z.g. verschil in kwaliteit van het hoofd enerzijds, van de buste en de 
handen anderzijds. Volgens Fiirbringer moet het inschrift „me complcvit anno 1439” als volgt geïnterpreteerd 
worden: In 1439 voltooide Jan van Eyck dit waarschijnlijk reeds veel vroeger begonnen werk. De algemene 
compositie en de onderbouw getuigen van een gebrek aan vakmanschap cn moeten bijgevolg vroeger 
gedateerd worden. Het hoofd getuigt voor de rijpheid van zijn kunst en werd in 1439 herwerkt (36 17, 19). 
Burroughs baseert zijn hypothese op de analyse van radiografieën en komt tot een heel andere conclusie. 
Volgens deze auteur had Jan van Eyck voor dit portret een eenvoudiger meer monumentale compositie 
voorzien en uitgevoerd. Een andere schilder heeft kort nadien (vóór de vorming van de ouderdomsbarstcn) de 
handen tocgevoegd (cf. verschil van densiteit van het wit van het hoofd en dit van de handen; deze laatsten zijn 
niet zichtbaar op de RX opnamen, zie C. Materiele gegevens, blz. 175 en Pl. C C V ; Burroughs42 66-70;
51 173-177, ill. fig. 73-74 tgov. 145).
Volgens Eisler werden de zwakke hand cn voorarm misschien toegevoegd door Petrus Christus die het portret 
mogelijk voltooide (Panofsky 68 437, noot 199, 3). Volgens Lejeune werd het portret na de dood van Jan en bij 
het leven van Margareta voltooid (116 47). De haartooi van Margareta en de breder getekende kraag die later 
gewijzigd werd tot de meer moderne puntvormige halsuitsnijding doen hem besluiten dat de oorspronkelijke 
tekening ouder dan ca. 1430 zou kunnen zijn (116 48); „complcvit” wijst hem op een vroegere begindatum dan
17 juni 1439, misschien 1433 (116 96-97; cf. E. 1 a, Feitelijke gegevens, blz. 180). De wijzigingen zijn, steeds 
volgens Lejeune, niet van de hand van een groot meester (116 47).

2 . Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen 

769 Descatnps vermeldt dat het portret bewaard werd in de archiefkamer van het schildersgild te Brugge. Elk jaar, 
op de feestdag van St.-Lukas, werd het tentoongesteld in de kapel van het ambacht; men maakte het met een 
keten en een slot vast, uit vrees dat het zou gestolen worden zoals het gebeurd was met zijn tegenhanger 
(Descanips1 306-307; I. Archivalische en litteraire bronnen, 1, blz. 190).

783 De schrijver van Le Voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens vertelt dat de toezichter van het archief van het 
schildersgild zo vriendelijk was geweest hem een schilderij van Jan van Eyck te tonen, dat het portret van zijn 
vrouw is. Zeer geloofwaardig is deze Voyageur wel niet, want de kapel van de schilders gelegen in de 
Zilverstraat verwart hij met dejerusalcmkerk, die er niets mee te maken heeft (D eriva l2 194; I. Archivalische en 

litteraire bronnen, 2 , blz. 191).
Rond dezelfde tijd, schrijft Patrice Beaucourt, in een te Brugge bewaard handschrift, een tekst neer waarin de 
gegevens van Descanips letterlijk voorkomen (I., 3, blz. 191).
Naar alle waarschijnlijkheid verkreeg Descanips van de Bruggeling Patrice Beaucourt de inlichtingen die hij, in 
zijn Voyage pittoresque in 1769 publiceerde. Dit is mogelijk aangezien Beaucourt in 1720 geboren werd en in 1796 
stierf. Het is inderdaad niet denkbaar dat de Bruggeling Beaucourt zijn gegevens van Descanips zou hebben 
gekopieerd, doch men kan wel veronderstellen dat een vroeger handschrift bestond, waaruit beide schrijvers 
hebben geput.
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1795 Ledoulx weet te melden dat het schilderij, nog steeds in de Sint-Lukaskapel bewaard, in 1795 aan de opeising 
door de Fransen ontsnapte omdat de deken van het gild verklaarde dat het was verpand, evenals het overige 
bezit van het ambacht, tot dekking van de schulden (I., 4, blz. 191-2; D e Poorter46 2).

1808 Op 22 november 1808 schenkt Pieter van Lede het schilderij — dat hij had afgekocht van de laatste deken van 
het schildersgild Coppijn — aan de Academie te Brugge (L, 5, blz. 192; Viaetie70 1 9-20; Hosten en Strub- 

be43 14). Van toen af bleef het paneel in de verzameling van de Academie bewaard en beleefde dezelfde 
gebeurtenissen als de andere Vlaamse Primitieven. Zie daarover Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Prim itieven” , 
blz. 4e.v.). IVeale, die in zijn catalogus van 1861 enkel de gift door Van Lede vermeldde (14 18), schrijft in 1902 
dat het schilderij in 1808 door Van Lede op de vismarkt te Brugge werd gevonden (26 6). Volgens Viaene is een 
interpolatie van het midden van dc XIXc eeuw in het handschrift van Pieter Ledoulx de bron van Weales 
bewering (70 18). Zo ontstond deze onverkwikkelijke en taaie legende die, zoals Fierens terecht schrijft, onder 
dc geschiedkundige gegevens geen plaats vindt (48 214).
Het Portret van Margareta van Eyck werd herhaaldelijk voor tentoonstellingen ontleend.

1902 Brugge, Provinciaal Paleis, Exposition desPrimitifsjlamands et d ’A rt ancien, nr. 12 (Weale 26 6 ; Hulin de Loo 28 4).
1923 Parijs, Muséc du Jeu de Paume, L ’Art beige ancien et moderne, nr. 3 (38 51).
1927 Londen, Royal Academy of Arts, Burlington House, Flemish and Belgian Art. 1300-1900, nr. 8 (41 15).
1935 Parijs, Orangeric des Tuileries, D e Van Eyck a Bruegel, nr. 42 (47 33-34).
1946 Amsterdam, Rijksmuscum, Van Jan van Eyck tot Rubens, nr. 32 (52 28).

Rotterdam, Boymansmuseum, Van Jan van Eyck tot Rubens, nr. 32 (52 28).
1948 ’s-Hcrtogenbosch, Provinciaal museum, Belgische Kant van de I 6de eeuiv tot hedeti, nr. 357 (54 50).
1951 Amsterdam, Rijksmuseum, Bourgondische Pracht van Philips de Stoute tot Philips de Schone, nr. 23 (59 8).
1951 Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, D e Eeuw van Boergondië, nr. 7 (60 27).

1952-53 Parijs, Orangerie des Tuileries, Le Portrait dans l ’art flamand de M auling a Van D ijck, nr. 18 (66 30-31).
1953 Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, Meesterwerken van Oude Kunst uit Belgische musea en verzamelingen, nr. 2

(72 z.pag.).
1953 Brugge, Groeningemuseum, Het Portret in de Oude Nederlanden, nr. 5 (73 25).

1953-54 Londen, Royal Academy of Arts, Burlington House, Flemish Art. 1300-1700 , nr. 19 (7S 14).
1955 Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, M eisterwerkeJlamischer Malerei, nr. 34 (82 26).

1958-59 Madrid, Socicdad Espanola de Amigos del Arte, A rte Flamenco en las Colecciones Espanolas, nr. I (8ft 22-23).
1960 Brugge, Groeningemuseum, D e Eeuw der Vlaamse Primitieven, nr. 5 (90 47).
1960 Detroit, The Detroit Institute o f Arts, Masterpieces o f Flemish A rt: Van Eyck to Bosch, nr. 4 (92 66-68).
1962 Berlijn, Ehemals Staatlichc Musccn; tentoongesteld in tijdelijke ruil tegen het Portret van Baudouin de Lannoy 

van Van Eyck en het Portret van Karel de Stoute van Van der Weyden voor de tentoonstelling van Het Gulden 
Vlies te Brugge (Gemeenteblad der Stad Brugge94 281-282; Pauwels 89 Franse uitg. 25).

1964-65 Delft, Stedelijk Museum ,,Het Prinsenhof’, D e Schilder in zijn  wereld. Van Jan van Eyck tot Van Gogh en Ensor, 
nr. 46 (99 57).

1965 Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, D e Schilder in zijn  wereld. Van Jan van Eyck tot Van 

Gogh en Ensor, nr. 46 (99 57).
1965 Praag, Narodni Galerie; tentoongesteld in mil tegen dc Lukas-Madonna van Jan Gossaert voor de tentoon

stelling Jan Gossaert te Brugge (10° 249).
1967 Montreal, Terre des Homines. Exposition Internationale des Beaux-Arts. Man and His World. International Fine Arts 

Exhibition, nr. 16 (107 32-33).
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b. Materiele geschiedenis
1861 In 1861 klaagt Siret de slechte voorwaarden aan waarin dit portret wordt bewaard. Zijn beschuldigingen 

worden door dejointc van de Academie weerlegd (Zie dit Corpus blz. 168).

F. VERGELIJK 1NGSELEMENTEN

Er zijn geen oude kopieën van het Portret van Margareta van Eyck bekend. De tot ons gekomen exemplaren 
schijnen niet voor de XIXc eeuw dateerbaar.

( 1) ln het Fricdländerarchief (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag) wordt een foto 
bewaard van een getrouwe kopie naar hetMargaretaportret. De opbouw is bijna identiek met het origineel; de 
handen werden weggelaten (PI. CCVIa). Op de keerzijde leest men ,,Berlijn, H. Steinmeyar (voor 
Steinmeyer?), XII (voor december) 1940” en de afmetingen ,,59x50” .

(2) Een tweede kopie van het Margaretaportret bevond zich in 1938 in de kunsthandel Gans te Den Haag 
(huidige bewaarplaats onbekend; hout, 28 X 22,5 cm ; R.K .D.). De compositie is eveneens nauw verwant met 
deze van het origineel. De rechterhand is afgebeeld. Een ring siert de wijsvinger (ringvinger in Brugge). De 
geportretteerde draagt een halsketting met pendentief (Pl. CCVIb).

(3) Omstreeks 1820 werd in Duitsland een schilderij vervaardigd, kennelijk een vervalsing, en waarin het 
Portret van Margareta als voorbeeld werd genomen. De vrouw is in borstbeeld voorgesteld. De handen 
ontbreken en links is er een doorzicht. Het gelaat heeft een zoct-romantische uitdrukking. Omheen het 
schilderij is een gotisch raam waarop te lezen staatTOTA PULCHRA EST AMICA MEA. Op het schilderij 
zelfheeft men de datum 1435 aangebracht (von H olst45 42, afb. 9 op blz. 30; Pl. CCVIc).

(4) Een ander portret vertoont een gewijzigde hoofdtooi en is boven de gordel afgesneden. Het staat verder af 
van het origineel dan 1, 2 en 3 en is tevens verwant met het Portret van een jonge vrouw van Rogier van der 
Weydcn (Staatliche Museen, Berlin, nr. 545 I); ill.AfJ. Friedländer, Early Netherlandish Painting, II. Rogier van 

der Weydcn and the Master of Flcnialle, Leiden/Brussel, 1967, PL 1 I, nr. 4). De foto uit het Fricdländerarchief 
(R.K.D.) draagt de stempel van een Haagse fotograaf. Friedländer noteerde op de keerzijde ,,Rohl” 
(PL CCVId).

(5) De gelaatstrekken van Margareta van Eyck komen voor op een handige vervalsing waarbij een Vrouwen
portret werd samengesteld uit de verjongde en in spiegelbeeld weergegeven gelaatstrekken van het Margareta

portret , met het hoofddeksel van de vrouw uit D e Geldwisselaar en zijn  vrouw van Quinten Metsijs (Louvre, inv. 
nr. 2029) en de handen van het Portret van ecu jonge vrouiv van Van der Weydcn uit de National Gallery te 
Londen (inv. nr. 1433) (Sterling 117 86, ill. 12 op blz. 84).

(6) Een cirkel vormig aan Van Eyck toegeschreven ,,Portrait of Margaret van Eyck reading” werd op
29 februari 1898 bij Christie’s geveild (nr. 100) en kwam van de verzameling Perkins of Chipstead, bij 
Werthcimcr terecht (Weale, Handschrift in de National Library Victoria and Albert Museum, Londen, 
blz. 45 v.; Weale en Brockwell33 275).
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(7) Volgens Passavant, die de traditie van een dubbelportret in St.-Donaas weergeeft (cf. D. 1, O nderwerp, 
blz. 178), werden eertijds twee andere portretten van Jan van Eyck en zijn vrouw in de Galerie d’Orléans 
bewaard. Hun bewaarplaats is hem onbekend (5 351).

(8) In 1808 tekende de Brugse schilder J.K. Verbrugge in rood-zwart een kopie naar het origineel 
(Viaene64 92; Schout eet84 31-32, 138).

(9) Onder de oude gravures van het portret vermelden wij deze van Chiquet (vermeld door Bouchot24 408) en 
van Charles Otighena, naar een tekening van de architect Rudd (Portrait de la femm e dejean  van E yck4 1 15, ill. 
tgov. 115).

G. PERSOONLIJKE OPVATTINGEN VAN DE AUTEUR

Uit het feit dat de geportretteerde tot de toeschouwer spreekt „conjunx meus” ,,ctas mea” „m e complevit” 
besluitLe/CMMe dat nietjan van Eyck maar zijn vrouw het opschrift dicteerde en wel na de dood van de schilder 
(1441), dus niet in 1439 (116 44). Met dit opschrift, aldusLejeune, wil Margareta, het bij Jans dood onvoltooid 
gebleven portret, dat door een minder begaafd schilder werd afgewerkt, valselijk authentiseren als uitsluitend 
van de hand van de beroemde meester ( l16 47). Deze bewering wordt echter ontwricht door het materieel 
onderzoek (cf. C. Materiële gegevens, blz. 177) en dooreen analoog opschrift, waarop M . Comhlen-Sonkes ons 
wees op het Portret van Jacob W illem sz. van Veen, vader van Maarten van Heemskerck. Hier leest men op de 
lijst: ,,mij[n] soe[n] hc[c]ft mij hier ghecontcrfeit/ doe icgheleeft had LXX V iarcjn] somejn] seijt/ 1532” . 1532 
is hetjaar van het vertrek van Maarten van Heemskerk naar Italië en tevens het overlijdensjaar van zijn vader 
(Harry B. IVehle en Margaretta Salinger, The Metropolitan Museum of Art. A  Catalogue ofEarly Flemish, Dutch and 
Germatt Paintings, New York, 1947, blz. 151).
Jan van Eyck en Maarten van Heemskerck hebben beiden hun geportretteerde voorgesteld met de blik 
ostentatief naar de toeschouwer gericht. De tekst hoort blijkbaar bij het portret. Beweren dat Margareta van 
Eyck op haar portret een leugenachtige tekst zou hebben laten aanbrengen blijkt ons geenszins verantwoord.
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Gemeenteblad Stad Brugge (Brugge), CVII, 1966, 527-531.

104 : Stad Brugge. Jaarverslag 1965 . Verzamelingen. Uitleningen, in Gemeenteblad Stad Brugge (Brugge),
CVII, 1966, Bijvoegsel nr. 5 2 , 95-96.

105 : M o n i k a  C A m m e r e r - G e o r g e , Eine italienische Wurzel in der Rahmen-Idee Jan van Eycks, in

Kunstgeschichtliche Studien für Kurt Bauch zum  70. Geburtstag von seinen Schülern, Munchen/Ber- 
lijn, 1967, 69-76.

106 : M a x J .  F r i e d l ä n d e r , Early Netherlandish Painting, I. The Van Eycks-Petrus Christus, Preface by
E r w in  P a n o f s k y , Conunentsand Notes by N ic o l e  V e r o n e e - V e r h a e g e n , Leiden/Brussel, 1967.

107 : Terre des Hommes. Exposition Internationale des Beaux-Arts. 28 avril-27 octobre 1967. Man and His
World. International Fine Arts Exhibition Expo 67. Montreal Canada. 28 A pril-27 October 1967, 

z.pl., [1967].
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1 9 6 7  108 : F .  N e u g a s s , Kunst auf der Expo 67 , in  D ie Weltkunst ( M ü n c h e n ) ,  n r .  12 ,  15 j u n i  1 9 6 7 ,  5 9 2 .

1 9 6 8  109 : R a f f a e l l o B r i g n e t t i  e n  G i o r g i o  T. F a g g i n  , L ’Opera compléta dei Van Eyck (Classici dell’ A rte),

M i l a a n ,  1 9 6 8 .

1 9 6 8  110 : E d w in  C .  H a l l ,  Cardinal Albergati, St. Jerome and the Detroit van Eyck, in  The Art Quarterly 

( D e t r o i t ) ,  1 9 6 8 ,  n r .  I ,  2 - 3 4 .

1 9 6 8  111 : R . W .  S c h e l l e r , A ls  ich can’, in  Oud Holland ( A m s t e r d a m ) ,  L X X X l I I e  j g . ,  n r .  2 ,  1 9 6 8 ,  

1 3 5 - 1 3 9 .

1 9 6 8  112 : Stad Brugge. Jaarverslag 1967. Kunstwerken. U itleningen,'m  Gemeenteblad Stad Brugge (B ru gge),
C I X ,  1968, Bijvoegsel nr. 1, 7 9 - 8 0 .

1 9 6 9  113 : V a l e n t i n  V e r m e e r s c h , Brügges K unstbezit. Vijftig kunsthistorische opstellen, I, n r .  3 4  .Portret van
Margareta van Eyck, B r u g g e / U t r e c h t ,  ( 1 9 6 9 ) ,  1 6 2 - 1 6 5 .

1 9 7 0  114 : D e n i s  C o e k e l u e r g h s , Les Grisailles et le trompe-l’œil dans l ’œuvre de Van Eyck et de Van der
W eyden, in  Mélanges d ’archéologie et d ’histoire de l ’art offerts au professeur Jacques Lavalleye, L e u v e n ,

1 9 7 0 ,  2 1 - 3 4 .

1971 1,5 : A n n e  M a r k h a m  S c h u l z , The Columba Altarpiece and Roger van der Weyden’s stylistic develop

ment, in  Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst ( M ü n c h e n ) ,  d r i t t e  F o l g e ,  X X I I ,  1 9 7 1 ,  6 3 -1  16.

1 9 7 2  116 : J e a n  L e j e u n e , Jean et Marguerite van Eyck et le roman des Arno f in i (Commission communale de
rhistoire de l ’ancien pays de Liège. Documents et Mémoires, X I ) ,  L u i k ,  1 9 7 2 .

1 9 7 3  117 : C h a r l e s  S t e r l i n g , Les Emules des Primitifs, in  Revue de l ’Art (P a r i j s ) ,  n r .  2 1 ,  1 9 7 3 ,  8 0 - 9 3 .

1 9 7 4  118 : G u s t a v  K ü n s t l e r , Vom Entstehen des Einzelbildnisses und seiner frühen Entwicklung in der flämi
schen Malerei, in  Wienerjahrbuch für Kunstgeschichte ( W e n e n / K  e u l e n / G r a z ) ,  X X V I I ,  1 9 7 4 ,  2 0 - 6 4 .

1 9 7 6  119 : J e a n  L e j e u n e , A propos de Jean et Marguerite Van Eyck et du , , Roman des Arnolfini” , in  Bulletin 

monumental ( P a r i j s ) ,  C X X X I V ,  n r .  III, 1 9 7 6 ,  2 3 9 - 2 4 4 .

I. ARCHIVALISCHE EN LITTERAIRE BRONNEN

I

Brugge, 1769. — J.B. Descamps vermeldt het paneel in de Schilderskapel.

Dans La Chapelle des Peintres.
Tous les ans, le jour de la Saint Luc, on y voit un Tableau peint par Jean van Eyck, t. 1, p. I, [hier verwijst 

Descamps naar dl. I, b lz . / van zijn  La Vie des peintres ...|, que l’on croît être le Portrait de sa femme: ce 
Tableau est attaché avec une chaîne et des cadenats, de crainte qu’il ne soit volé. On prétend que le pendant a été 
pris, sans sçavoir ce qu’il est devenu : le reste de l’année, il est conservé dans les archives de cette Compagnie; il 
y a dans ce Tableau de la vérité et de la couleur, mais beaucoup de sécheresse: c’est en tout une curieuse 
antiquité de la peinture à l’huile.

(D escam ps1 306-307).
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2

Bmgge, 1783. — Het p a n a i in de Schilderskapel vertneld. Venvarring met de Jentsalemkerk.

Il y a ici une chapcllc remarquable pour sa forme qui est celle, dit-on, qu’avoit la chapelle du St. Sepulchre de 
Jérusalem; pour qu’elle lui ressemble parfaitement, son fondateur, nommé Adorne, a fait exprès deux fois le 
voyage de la terre sainte: cela peut encore être mis au nombre des singularités. On nomme cette'chapelle la 
chapelle des peintres. La garde des archives de leur corporation a eu la complaisance de me faire voir un tableau 
dejean Van Eyck qui est le portrait de sa femme: on expose tous les ans ce tableau le jour de la St. Luc, mais il 
est attaché avec des chaînes et des cadenats dans la crainte qu’il n’ait le même sort que son pendant qui a été 
enlevé sans qu’on ait pu savoir ni par qui, ni comment. J ’ai trouvé dans ce tableau de la vérité et de la couleur, 
mais aussi beaucoup de sécheresse: ce qui le rend précieux, c’est qu’il est un des premiers tableaux qui ait été 
peint à l’huile.

([Dérivai] 2 194-195).

3

Brugge, ca. 1780-1799. — P. Bcaucourt vermeldt liet pancel in de Schilderskapel.

Dans la chapelle des Peintres.
Tout les ans le jour de la Saint Luc, on y voit un tableau peint parjean van Eijck, que l’on croit être la portrait de 
sa femme: ce tableau est attaché avec une chaine et des cadenats, de crainte qu’il ne soit volé. On prétend que le 
pendant a été pris, sans savoir ce qu’il est devenu: le reste de l’année il est conservé dans les archives de cette 
compagnie, il y a dans ce tableau de la vérité et de la couleur. C ’est une curieuse antiquité de la peinture à l’huile.

(Brugge, Stadsbibliotheek, handschrift tir. 460, X V IIIe  eeuw (vermoedelijk tussen 1780 en 1799), Patrice Bcaucourt, 
Description historique de l’église collégiale de St. Sauveur à Bruges ... suivie d’une description abrégée du plus 
grand nombre de couvents 46 v°).

4

Bmgge, 1795. —  P. Ledoulx vermeldt het paneel in de Schilderskapel en verhaalt hoe het tijdens het Frans Bewind aan de 

opeising ontkwam .

In de capellc van den H. Lucas, anders geseyd de capelle van het ambacht der schilders, berust het portrait van 
de huysvrauwe van Joannes van Eyck, door hem selfs geschildcrt, op de lijst stacn deze woorden in gotijksche 
letteren (hier kopieert Ledoulx het opschrift en vervolgt . ..)  dat is te seggen Mijnen man Johanncs heeft mij 
voltrockcn ten jacre 1439 in de maend junij mijnen ouderdom drij en dertig jaeren, weest gegroet Jesus 
Christus onsen Salighmaccker.
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Den fransen agent meynde dit konststuck oock te naderen, maar hoorende door den deken van het ambacht, 
dat dit niet en konde syn, omdat alle de goederen waeren verbonden voor de schulden van het ambacht, hij dit 
hoorende alsoock mede den prijs wacr voorcn dat te laeten was, begon het selve te misachtcn en is alsoo wegh 
gegaen. Soo dat dit alsoo gebleven is.

(Brttgge, Stadsarchief, Fonds Academie nr. 230, 1795, P. Ledoulx, Levens der konstschilders, konstenaers en 
konstenaeressen soo in 't schilderen, beeldhouwen als ander konsten de welke van de stadt van Brugge 
gebooren sijn, ofte aldaer hunne konsten gcoeffent hebben ..., b lz . 30, uitgegeven in moderne versie door De 
Poorter46 2).

5

Brugge, ca. 1808-1825. — J.K. Verbruggc verhaalt hoe P. van Lede het paneel leerde hennen en hoe hij het kocht om 
het aan de Academie te schenken.

Op den 22. novembre 1808 wicrd het Lucas-fcest gehouden in het stad-huys, van de hccren geassocieerde der 
Academie binnen Brugge, op welke feest, door Mynheer Pieter van lede, kerkmeester van St. Salvators, en 
nieuwelynkx confrater der Academie, present gedaen aen dezelve Academie, het portret van de vrauw van Jan 
van Eyck. Welk portrait van Eyk gcmackt hadde tot preufstuk onder ’t corps der schilders deser stad, en 
diesvolgens altyd berustende had geweest in Schilderscapelle tot den tyd van haere vernieling, en daernaer ten 
huyse van den lactsten Deken der groefschilders, Sieur Coppyn. Dezen deken gaf het my in handen om er een 
copye nacr te maeken, hetwelk ik dede met swart en rood crayons alsoo in teekeninge naest betrekkende aen 
het coleur, en doet alsoo cen zeer goed effect, ’t Is in dezen tyd als dat den boven gemclden het diversche keeren 
gezien heeft ’t mynen huyse; ’t welck hem waerschynelyk hetgedaght heeft doen krygen van het zelve portrait 
te acquireren om het aen de Academie te vcrccrcn en daerdoor vast te heghten acn deze stad waer het 
geschildert was.

(Brugge, verzameling van Kan. L. Van de Walle, handschrift v a n ] .K . Verbrugge, Gedenkweerdige Aenteekenin- 
gen, 1765-1825, ƒ. 138. Tekst overgenomen uit Viaenc70 19. Het handschrift werd volledig uitgegeven door 

Schouteet84 31-32).

J. LIJST VAN DE AFBEELDINGEN

Nr. 8 : G r o e p  E y c k  (2)

CIC. Het Portret van Margareta van Eyck B 149 904 1954
c c . Het kleed, de gordel en de handen (1:1) B 55 415 1953

CCI. Het hoofd (1:1) B 112 562 1948
CCII. Detail van het gelaat (M 2X) B L 33 1943
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c c m .

CCIV.
c c v .

CCVI.

a) Rugzijde van het paneel B 112 565 1948
b) Opschriften van de omlijsting: bovenregel B 112 563 1948
c) en benedenregel B 112 564 1948
Het Portret van Margareta van Eyck, infrarood B L 1 999 1948
Het Portret van Margareta van Eyck, radiografie (2/3) D L 1 428-291948
Kopieën van het Portret van Margareta van Eyck
a) Voormalige verzameling Steinmeyar R.K.D.,

(of Steinmeyer?) (Berlijn); Friedländerarchief
b) Kunsthandel J. Gans (Den Haag, 1938); R.K.D.,

Friedländerarchief
c) Duitsland (1820); Von H olst45 30
d) ,,Rohl (?)” R.K.D.,

Friedländerarchief
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S T .-J O R IS  E N  S T .-D O N A A S

A. RANGSCHIKKING IN H ET C O R PU S

B. G EB R U IK ELIJK E ID E N T IF IC A T IE

Jan Van Eyck
M adonna m et kanunnik  Van der Paele 
In v en ta risn r.: 0.161.1
N r. I van de Catalogus van het Groen ingemuseum, 1960 (,Pauw cls105 23-25).

C . M A T E R IE L E  G E G E V E N S 
(IX -X I. 1978)

Vorm: R echthoekig.

Afmetingen: Binnen de lijst:
Voorzijde 1 2 2 ,1 x 1 5 7 ,8 x  2,5 
K eerzijde 124 ,5 x 1 6 0

Beschermende laag: Vernis in goede staat, m et onregelm atige glans. Resten van oude vergeelde vernissen op de 
bevloering, het voetstuk van de kolom  rechts en de onderste trede van de troon.

Verflaag: G oede staat. Lichte afslijting, onderm eer in de donkerb lauw e en donkergroene delen waar ook 
barsten voorkom en , in de aangezichten, en op het reliëf en de scheuren op de voegen, veroorzaakt door de 
verstcvigingsvezels.
Talrijke plaatselijke retouches en restauraties, de belangrijkste gesitueerd langsheen de m iddenvocg, die door 
haar w erking schilferingen tew eegbrengt en retouches noodzaakt; verder, in de liesstreek van het kind, op 
aangezicht en handen van de personages, op het baldakijn en om heen het hoofd van O .-L .-V ro u w  op het 
troonbehang. Som m ige recente restauraties zijn lichtjes verbleekt.
D e radiografie geeft een volledig beeld van de com positie; de aangezichten zijn w einig gecontrasteerd, de 
drapcringcn zijn goed gem odelleerd en duidelijk benadrukt door sterke hoogsels. Buiten alle verw achtingen
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in, is de drapering van het koorhem d van de kanunnik  w azig, w at zou wijzen op een nat op nat uitvoering 
w aarbij verschuiving en m enging van de kleurlagen optrad . Elders du id t de u itvoering op een trefzekere, 
w ellicht ook vlugge hand te oordelen naar de lengte van de penseelstreken. D e vluchtlijnen van de betegeling 
en van het vloertapijt zijn in de voorbereidende laag gegrift. O p  de in fraroodopnam e ziet men de tekening, die 
met penseel is u itgevoerd , en de vorm en door krachtige, m in of m eer brede trekken vastlegt. D e toonw aarden 
zijn aangeduid door lichte arceringen, evenw ijdig w aar zij het verloop van de vorm en volgen en gekruist in de 
diepe scha d uw  p a r tijen.

Com positicwijzigingen: C om positievcranderingen m et pentim enti nl. aan handen en voeten van S t.-Joris; de 
handen werden iets hoger geplaatst (cf. Pl. C C X L I), de linkervoet w as sm aller en vertoonde een verdikking 
boven de enkel. W ijzigingen aan de m uts die S t.-D onaas onder de m ijter d ra a g t: op de onderliggende tekening 
bedekt de m uts het oor. Enkele wijzigingen aan het tapijt. Belangrijke veranderingen aan de handen van
O .-L .-V ro u w  en van het kind dat m et de linkerhand naar de b loem ruiker reikte en de papegaai niet vasthield, 
vereenvoudiging van de drapering ter hoogte  van de buste van O .-L .-V ro u w , w eglating van de gordel; de 
haarlok die het boordsel van de m antel en de buste ten dele bedekt was niet voorzien (c f Pl. CCXXXV111 en 
C C X X X IX ).

Plamuurlaag: W itachtig, dik en goed hechtend. P lantaardige vezels in de plam uurlaag verstevigen deze over 
de hele lengte van de v ijf  voegen van het paneel en de vier voegen van de lijst.

Drager: Eik, zes horizontale elem enten, v ijf ervan zijn vergaard m et platte voegen en pinnen, het zesde en 
onderste is slechts een lat van 2 to t 6 cm breedte, enkel gelijm d en zonder pinnen m aar w aarvan de voeg 
vooraan wel bedekt is m et vezels zoals bij de andere voegen. De derde voeg is open over de gehele lengte en 
onstabiel, de vierde staat v an af links over een zesde van de lengte open. D e vier bovenste voegen zijn door 
tw aalf klam pen versterk t; het paneel in zijn geheel w o rd t verstevigd door vier eikehouten spijlen, geschoven 
in zw aluw staartvorm ige gleuven.

Merken op de rugzijde: Geen.

Lijst: O orspronkelijk , eik, gevat in een m oderne eiken om lijsting  genageld en geschroefd op de oo rspron
kelijke lijst die aan de keerzijde m et vier stalen w inkelhaken versterk t is. H et m oderne profiel is m et Parijse 
punten aan de binnenzijde bevestigd. De oude lijst v ertoon t geen scharniersporen m aar de rugzijde van de 
stijlen zitten vol geboorde gaten. De verflaag is geschilferd en gerestaureerd op de vier voegen van de h o ek en ; 
zij telt talrijke en belangrijke lacunes in de tekst onderaan.
De originele structuur van de beschildering kon op de rechterstijl bovenaan w aargenom en w orden. O p  een 
w itgrijsachtige plam uurlaag van 200 m icron dik te ligt de bruine achtergrond van 20 a 40 m icron sam en
gesteld uit oker m et zw arte, w itte  en rode korrels en bedekt m et m instens drie lagen licht getinte vernissen. 
V oor de letters w erd  een zw arte laag op de okerbruine achtergrond aangebracht en m et m instens twee 
vernislagen bedekt. D e tekst van het benedenregistcr w erd  tw eem aal overschilderd.
Bij nauw keurige w aarnem ing  van het opschrift en van de radiografie ervan blijkt dat volgende letters 
ongew ijzigd b lev en : H oc o p ’ fecit fieri m agr georg i’ de pa[.. | hu i’ | ... ] eyek pictore | ... | dom ini. M ° . C C C C ° 
. X X X IllJ0 .0 pt aü. 1436°.
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D e zone w aarop de w oorden  duas capellias voorkom en (cf. D . 3, Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 202 en
G. Persoonlijke opvattingen van de auteur, blz. 214) is zodanig beschadigd dat het ook via radiografisch 
onderzoek onm ogelijk is voo r deze letters originele verfresten te onderscheiden. V o o rd e  igtno chori leest m en 
op de radiografie, naast lacunes en retouches, de aanzet van letters die niet overeenkom en m et de huidige tekst 
(idem).

D . B ESC H R IJV IN G  EN IC O N O G R A F IE  

1. Onderwerp

H et schilderij stelt in het m idden van de com positie de tronende m adonna voor m et het k ind; links staat 
S t.-D onaas, patroon van de kerk aan dew elke het schilderij geschonken w erd ; rechts de geknielde begiftiger 
vergezeld van zijn patroonheilige St.-Joris.
0 .-L .-V ro u w , gezeten op een troon w aarvan de rug  en de hem el m et brokaatw erk  zijn bekleed, reikt het 
Jezuskind een bloem tuil toe; het kind neem t deze m et de linkerhand aan en houdt m et de andere hand een 
papegaai vast. D e vogel w erd door Reznicek (94 238-241) en Gilbert (135 20-25) als de Indische papegaai 
geïdentificeerd; Gilbert denkt m eer bepaald aan de A lexandrijnse parkiet (ibidem). D e ruiker en de papegaai 
kunnen een sym bolische betekenis hebben. V olgens Isidorus van Sevilla en Franciscus de R etza  ( f  1425) kan de 
Indische vogel ,,ave” zeggen. D it ,,ave” w ord t bij de Retza  de kern van de christelijke sym boliek (R e z
nicek94 240-241). V olgens Smits verbeeldt de vogel de m enselijke ziel (63 146 en noo t 1). O p  grond  van zijn 
spraakverm ogen w erd de exotische vogel ook m et de Logos geïdentificeerd (Pochat 127 123). V olgens Naftulin 
zijn de papegaai en de bloem en hier mariale sym bolen : de papegaai herinnert aan haar onbevlekte ontvangenis, 
de bloem en zijn een sym bolische hulde aan M aria’s deugden (133 7-8 en nota 12). V olgens Behling is deze 
papegaai het sym bool van M aria’s kuisheid ( 144 19).
De tekst van de om lijsting  bovenaan, zinspeelt op de zuiverheid van de goddelijke M oeder (cf. D. 3, 
Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 201).

De troon w aarop de m adonna is gezeten, vertoon t gesneden stijlen bekroond doo r becldengroepjcs, links de 
m oord  op Abel (G en., IV, 8), rechts Sam son die de leeuw verscheurt (Boek der Rechters, X IV , 6), ofwel de 
honing  uit diens dode lichaam haalt (Rechters, X IV , 8-9; Weale 16 14). In de voorzijde van de stijlen zijn nissen 
uitgehold , w aarin links Adam  en rechts Eva verschijnen.
Zoals het eerste m ensenpaar op de gebeeldhouw de o m ram ing  van O .- L . - 1/rouw  met Kind  van Van der W eyden 
te W enen (K unsthistorisches M useum , inv. nr. 632, ill. M .J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, II. Rogier 

van der Weyden and the Master ojFlém alle, Leiden/Brussel, 1967, Pl. 14) en op M aria’s troon in St.-Lukas tekent 
het portret van O .-L .- Vrouw , eveneens van Van der W eyden (C .T . Eisler, N ew  England Museums (Les Primitifs 

flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 4), Brussel, 1961, blz. 72
e.V.), verw ijzen ook hier A dam  en Eva naar M aria en haar zoon als de nieuw e Eva en de nieuw e Adam  (Fl. 
Aurenhammer, Lexikon der christlichen Ikonographie, I, W enen, (1959), blz. 37). Abel gedood door Caïn 
prefigureert Jezus, terechtgesteld door d e jo d en  (Aurenhammer, op. cit., blz. 8 ; E. M âle, L ’art religieux du X I Ile 

siècle en France, (3e uitg .), Parijs, 1910, blz. 175 ; L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, II. Iconographie de la Bible,
1. Ancien Testament, Parijs, 1956, blz. 96).
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Sam son die de leeuw overw in t en een honingraat u it zijn m uil haalt is het p ro to type  van C h ris tu s’ overw in
ning op Satan en de bevrijd ing van de zielen uit het voorgeborchte (ƒ. L u tz  en P. Perdrizet, Speculum humanae 

salvationis, M ulhouse, 1907-1909, kap. X X IX , blz. 221; L. Réau, op. cit., blz. 240-242).
D e vier decoratieve elem enten van de troon , A dam , Eva, Caïn en Abel, en Sam son m et de leeuw bieden een 
synthese van de heilsgeschiedenis vanaf de val van het eerste m ensenpaar to t m et de verlossing (voor het 
sym bolism e van dergelijke decoratieve elem enten verw ijzen wij naar K .M . Birkmeyer, The Arch M otif in 

Netherlandish Painting oj the fifteenth century, in The A rt Bulletin (N ew  Y ork), XLIII, m aart 1961, nr. I, 
blz. 1-20; ju n i 1961, nr. 2, blz. 101-112). De gebeeldhouw de kapitelen zullen verder besproken w orden .

S t.-D onaas w ord t vereenzelvigd door de opschriften van het kader (cf. 1). 3, Opschriften, merktekens en 

heraldiek, blz. 202) en door zijn gew oon attribuu t, het wiel m et v ijf  brandende kaarsen, dat de heilige m et de 
rechterhand draagt. H et wiel herinnert aan een gebeurtenis u it de jeu g d  van de heilige. N o g  kind zijnde, was 
hij in het w ater gevallen en schijnbaar verdronken. Een w agenw iel m et v ijfb randende kaarsen w erd ’s nachts 
door zijn ouders (Acta Sanctorum [ ...] , Decembris, Propylaeum, Brussel, 1940, blz. 454) o f  door de paus 
(J .B ra u n , Trachtund Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, S tu ttgart, 1943, kol. 192; R é au 101 111, dl. 1, 
401) op het w ater gelegd en d reef to t het bleef staan boven de plaats w aar h e t kind was verzonken. H et w erd 
toen levend uit het w ater gehaald. H et opschrift van de om lijsting verm eldt dit voorval en haalt tevens de 
legende aan in verband m et de geboorte van S t.-D onaas. Zijn m oeder, Lieina, door haar man in een toren 
opgesloten, schonk het leven aan negen zonen. De laatste w erd D onaas geheten. D onaas w erd de zevende o f  
achtste bisschop van Reim s en later patroonheilige van het bisdom  B rugge (Acta Sanctorum, op. cit., blz. 454; 
Gallia Christiana, 1751, kol. 5 E ; Braun, op. cit., kol. 191-193; Réau 101 III, dl. 1,401-402). D e heilige bisschop 
draagt een prachtige koorm antel. H et bo rduurw erk  bestaat uit heiligenfiguren voorgesteld in een poortge- 
bouw tje  m et hanggew elven. Te herkennen zijn de apostelen Petrus, op de kraag van de koorm antel, Joannes, 
bij de rechterhand van S t.-D onaas, en B artholom cus, onderaan bij de kruisstaf. U itgaande van de afm etingen 
van deze figuren blijkt dat de b oord  de nodige ru im te biedt v oor negen andere figuren zodat blijkbaar de tw aa lf 
apostelen voorgesteld w aren (N a f  tul in 133 8 , noo t 14). D e inventaris van de schatkam er van de S t.-D onaaskerk  
verm eld t tw ee blauw e koorkappen  van goudbrokaat uit de X lV e eeuw m et apostelfiguren: ,,cappa aurei 
panni blavii cum  circum ferentia aurea, operata cum  apostolis” (Weale, Le Beffroi, II, 105, geciteerd door 
Viaene114 264). In plaats van de b isschopsstaf draagt S t.-D onaas een rijkversierd aartsbisschoppelijk proccs- 
siekruis m et velum . D avies wees op dit anachronism e daar R eim s, aartsbisdom  ten tijde van Van Eyck, ten 
tijde van S t.-D onaas ( t  389) nog  een bisdom  was (88 82).

S t.-Joris, in volle w apenrusting , draagt de w im pel w aarop zijn w apen v o o rk o m t (Réau 101III, dl. 2, 571-579). 
H et opschrift herinnert aan de herkom st van St.-Joris, nl. uit C appadocië, aan zijn strijd voor C hristus, zijn 
afkeer voor het w ereldlijke, zijn zege op de draak en zijn m arteldood  (cf. D. 3, Opschriften, merktekens en 

heraldiek, blz. 202). In de w eerspiegeling van de helm  ziet m en herhaalde m alen de m adonnafiguur en een 
venster (Pl. C C X III). H et schild, dat de krijger op de rug draagt (Pl. CCX X V 1II) w eerkaatst bovenaan de 
banier van St.-Joris, onderaan de zuil m et zijn basis en het zw aard van de heilige, links de rugplaten  van het 
harnas en de riem en van het schild en in het m idden rechts het beeld van een staande m an m et rode hoed en 
broek en een donkerblauw e m antel, die de schilder zelf, Jan van Eyck, zou kunnen voorstellen (C arter91 61). 
H etzelfde m o tie f k o m t ca. 1475 in Spanje voor op een TI. Aartsengel Michael van een anoniem  schilder w iens 
w erk sterke V laam se invloed verraadt (M adrid, P rado, nr. 1326; Museo del Prado 137 813-814). H et schild van 
S t.-M ichael reflecteert er een man m et penseel (?) in de hand, blijkbaar eveneens een zelfportret (Vi-



198 Nr. 9: GROEF EYCK (3), O N Z E -L IE V E -V R O U W  M E T  K A N U N N I K  V A N  DER PAELE

lain 128 53-55). Carter liet opm erken  dat het portretje  van B rugge ook duidelijk v o o rk o m t op de copic van 
om streeks 1500 die in het M useum  voor Schone K unsten te A ntw erpen bew aard w ord t (cf. F. Vergelijkings- 
elementen, blz. 210; C arter91 61, noot 4). O p  dit schilderij, een vrij nauw keurige copie, doet Farmer achter de 
man m et de rode tulband, het zelfportret, nog tw ee andere hoofden opm erken evenals de benen van de man 
links van de schilder. H et tw eede hoofd en de benen v indt Farmer terug op het Brugse origineel, n iettegen
staande een zekere sleet van deze zone (cf. C . Materiële gegevens, blz. 194). H et lijkt hem  bijgevolg evident dat 
Van Eyck oorspronkelijk  m instens drie figuurtjes op het schild had afgebeeld ( l23 159-160).

In tegenstelling m et de andere personages van het tafereel, is S t.-Joris zoals het kind, in bew eging voorgesteld. 
D e u itd rukk ing  van het gelaat w erd weleens verkeerd begrepen. Weale sprak van een eerder dw aze verschij
ning en een w einig voornam e glim lach ( lf> 14-14) \Fierens-Gevaert daarentegen, herkent de archaïsche glim lach 
van de Griekse sculpturen cn van de engel van Rcim s (47 13). V oor Panofsky past deze, als het w are bevrozen 
glim lach, goed in de onbew eeglijke plasticiteit van Jan van Eycks kunst (89 183). Echter schijnt een herstelling 
de glim lach in een soort grijns te hebben veranderd (cf. E. 2 b, Materiële geschiedenis, blz. 210). Opstelten m eent 
dat Jan van Eycks uitbeelding van het C hristusk ind  cn van St.-Joris beïnvloed is door de verzen 563-570 van de 
Ilias Latina, waar H ector w anneer hij bem erkt zijn zoontje, op de arm  van A ndrom achc, m et zijn grote helm  
en w uivende helm bos te hebben verschrikt zodat het kind begint te huilen, lachend zijn helm afneem t. 
Verlegen om  zijn geharnaste figuur die het Jezuskind doet schrikken neem t ook St.-Joris zijn helm a f om  het 
gerust te stellen. H it tentoonspreiden van litteraire eruditie is volgens Opstelten kenm erkend v o o rjan  van Eyck 
(1K> 107-110). O f  Van Eyck, zoals Opstelten m eent, de Ilias Latina heeft gekend en er zijn St.-Joris naar 
on tw ierp , zal wel steeds een hypothese blijven.
Gilbert identificeert de S t.-Jorisfiguur als het po rtre t van Pedro, hertog van C oïm bra, tw eede zoon van de 
koning van Portugal en van Philippa van Lancaster, dochter van John  o f  G aunt (13S 20-25). N aar Schiltz zou 
Jan van Eyck in het schilderij een ,,fam ilie-taferecltje” ingesloten hebben, een zelfportret m et vrouw  en 
zoontje. O p  het getijdenboek en op M aria’s diadeem  leest hij respectievelijk: ,,S itam  ym agincm  Jesu feci de 
filio m e o jo h a n n i... Jan van eyck fee” m et daaronder zijn kenspreuk en ,,ISTA  - EST - M ARG ta v W Y FLET” 
(S ch iltz139 6-7).
Men m oet aannem en dat de heilige hier op treed t als de patroon van de schenker. Hij treedt binnen, g roet en 
stelt de kanunnik voor aan O .-L .-V ro u w . De geopende m ond beduidt dat hij spreekt.

D e schenker, kanunnik Joris van der Paele, geïdentificeerd door het opschrift (cf. D . 3, Opschriften, merktekens 

en heraldiek, blz. 202) knielt ter linkerzijde van de m adonna. Gekleed m et een koorhem d boven zijn priester
rok, draagt hij de koorpels om  de linkerarm . In de handen houdt de kanunnik een geopend buidelboek m et 
rood cn blauw versierde initialen, en zijn bril. De buidel u itsoepcl n a tuurk lcurig  zeem leder, hangt los onder de 
linkerhand door (A lk e r 115 49, nr. 278).

In 1434, jaa r waarin het schilderij verm oedelijk w erd besteld (cf. E. 1 a, Feitelijke gegevens, blz. 204), was 
kanunnik Van der Paele (° ca. 1370) bejaard en ziek, zodat hij niet m eer verplicht was de diensten bij te w onen 
(I. Archivalische en litteraire bronnen, I, blz. 222; W eale42 151. V oor de biografie van kanunnik  Van der Paele 
verw ijzen wij naar Weale 19 28-29, noo t 31; Viaenc 114 259-261 ; D e Keyser 132 3 36-343 , 3 83; 136 kol. 673-677). 
Hij s tie rf op 25 augustus 1443 en w erd begraven in de S t.-D onaaskerk  w ellicht nabij het altaar van de H H . 
Petrus en Paulus. Zijn grafplaat was versierd m et het effigie van een priester in priestergew aad en m et de 
w apens van de Pala cn C arlyns die men ook op de lijst van het paneel aantreft (zie D. 3, Opschriften, merktekens 

en heraldiek, blz. 203; Weale 19 28, noo t 31; G ailliard15 184; Viaene 114 259; V. Verineersch, Grafmonumenten te
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Brugge vóór 1578, II. Catalogus, B rugge, 1976, blz. 171-173 en I. Archivalische en litteraire bronnen, 13, 
blz. 225-6).
Viaene heeft de aandacht gevestigd op een m ogclijke functie van dit paneel. Volgens hem  is het een memorie o f  
epitaphye dat analoog aan de gebeeldhouw de reliëfs in de m u u r ,,o p  gezichtshoogte, in w oord  en in beeld de 
begraafplaats en desgevallend de fondatie verkond ig t die aan het nabije graf-in-de-vlocr verbonden is” 
(Viaene 114 261-262). O ok  Temer beschouw t het paneel als een epitaaf en wijst op zijn eschatologisch karakter. 
De opschriften, het gew aad van de kanunnik en zelfs de architectuur verwijzen naar dood , verrijzenis en 
eeuw ig leven (145 83-91).

H et tafereel is opgesteld in een R om aanse k e rk ; volgens Korevaar-Hesseling is het een voornaam  patriciërshuis 
(69 48). Kern bewees dat Van Eyck zich had geïnspireerd op de architectuur van een centraalbouw , verinoede- 
lijk een veertienhoek (34 l l ; 41 35-50). Friedländer zag in het voorgcsteldc decor een R om aanse absis (48 59; 
119 42). Wcale dacht eerst aan het koor van de S t.-D onaaskerk  (16 12-13), doch later herzag hij zijn zienswijze 
en verklaarde dat de schilder hier noch de S t.-D onaaskerk  noch een andere gekende Rom aanse kerk had 
afgcbceld (40 76; 42 120). Körte trad deze laatste stelling bij en was de m ening toegedaan dat het geheel van de 
bouw  aan de verbeelding van Van Eyck te danken was (55 19). Hij w eerlegt de thesis van Kern (41 35-50) die 
m eent dat de afgebeelde architectuur deze van de centraalbouw  van N euvy-S t.-Sépulcre  is (55 17-18).
D e Jong denkt terug aan de St.-D onaaskerk  en m eer bepaald aan het deel van de oorspronkelijke centraalbouw  
dat bij een latere verbouw ing  behouden bleef en de koorabsis vorm de van de nieuw e kerk (64 69-70). O p  het 
schilderij zou Van Eyck dan een natuurgetrouw  beeld hebben willen geven van de absis van de kerk w aarvoor 
het kunstw erk  bestem d was (De Jon g70 16). H etzelfde koor v ind t D e Jong terug op A lbert O uw aters 
O pwekkitig van Lazarus (Berlijn, G em äldegalerie, nr. 532 A) daar zeer zeker geïnspireerd door dat van Van 
Eycks Madonna Van der Paele (64 161-162). U itgaande van de stelling, dat de Rom aanse absis van de Brugse 
S t.-D onaaskerk  gebouw d was op de grondvesten  van een K arolingische centraalbouw , heeft Leurs opnieuw  
de m ening verdedigd dat Van Eyck, evenals O u w ate r in De O pwekking van Lazarus, zich heeft laten inspireren 
door het koor van de S t.-D onaaskerk  (92 21 1-221).
T hans is het m ogelijk dit probleem  op te lossen. D e opgravingen van de grondvesten van de K arolingische 
kerk, die te B rugge op de B urg, in 1955-1956 w erden u itgevoerd , hebben uitgew ezen dat het Rom aanse koor 
van de latere S t.-D onaaskerk  niet aansloot bij de vorm en van de K arolingische rondbouw . D aar Van Eyck een 
kerkru im te uitbeeldde die de kenm erken van een ccntraalbouw  laat uitschijnen —  m et nl. een zuil in de as, 
hetgeen een norm ale R om aanse absis niet kan vertonen —  vorm en die zeker afw ijken, zoals thans gew eten is, 
van het door V an Eyck gekende koor van de S t.-D onaaskerk , m oet m en besluiten dat de schilder dit k o o r niet 
heeft nagebootst. D it neem t niet w eg dat het aanneem baar is dat de uitgebeelde absis vrij geïnspireerd w erd 
door de Rom aanse architectuur van het koor van de S t.-D onaaskerk . V olgens Brand Philip zou de koorru im tc  
een voorstelling zijn van de ro tonde van het H . G raf in Jeruzalem  en het H em els Jeruzalem  suggereren 
(129 163, noo t 322 en ill. 1 14). O m w ille  van Van Eycks gebrekkige perspectiefkennis v indt de Beer het 
inopportuun  te beslissen o f  het om  een absis o f  een centraal kerkgebouw  gaat (de Beer78 1 59, noot 3). D at Van 
Eyck hier een ru im te beslist en volledig in Rom aanse stijl voorstelde b lijkt hem interessanter (idem 78 159). De 
thesis van PanoJsky in dit verband luidt dat V an Eyck niet een bepaald kerkgebouw  heeft voorgesteld, m aar 
wel de kerk als zodanig, dus het w ijsgerig begrip. Ten bewijze voert schrijver o .m . aan dat, b .v . in het geval 
van de koornis van S t.-D onaas, het licht van links b innenvalt, dus uit het N oorden , hetgeen niet m ogelijk was 
en trouw ens in geen enkel naar het O osten gericht kerkgebouw  van de C hristenheid w are m ogelijk geweest.
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H et betreft dan ook niet het natuurlijk  licht, doch wel het bovennatuurlijk  licht, hetgeen het opschrift Haec est 
speciosior sole super omnem stellarum dispositionem . . . ,  volgens schrijver ook duidelijk zou m aken (Panofsky 89 147- 
148 en 417, noot 2 betreffende blz. 148). H et m oet evenw el verm eld w orden dat, zoals M . C om blen-Sonkes 
opm erkte , bij de m eeste po rtre tten  van Van Eyck het gelaat van links uit belicht w ord t.

D e m uurpijlers van de koorom gang  zijn versierd m et gchistoricerdc kapitelen. Links herkent m en de 
on tm oeting  van A bram  en M clchisedech (G en., X IV , 17-24), voorafbeelding van de offergaven van de W ijzen 
aan hetjezusk ind  en van de instelling van de Eucharistie (L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, II. Iconographie de 

la Bible, I. Ancien 'Testament, Parijs, 1956, blz. 128), en ernaast het offer van Isaac (G en., X X II), prefiguratie 
van het offer van C hristus (E. Mâle, L ’art religieux du X lIIe  siècle en France, (3e uitg .), Parijs, 1910, blz. 188). 
Rechts zict m en de zcgc van A bram  op de O osterse  koningen en de bevrijd ing van Lot (G en., X IV , 13-24; 
Naftulin 133 3-4), ernaast de strijd tussen D avid en G oliath (I S am ., X V II; vgl. H eld 87 89), drie pro to typen  van 
C h ris tu s’ nederdaling ter helle, en de bevrijd ing van de rechtvaardigen uit het voorgeborchte  (Réau, op. cit., 
blz. 128 \ Mâle, op. cit., blz. 207).
O ok  NaJ'tulin ( 133) wees erop hoc de scènes uit het O u d e  T estam ent, op de troonstijlen en op de kapitelen van 
de koorom gang , typologisch m et elkaar verbonden zijn. In D e Spieghel der Menscheliken Behoudenisse, in de 
Biblia Pauperum en de Spéculum Humanae Salvationis zijn A dam  en Eva voorboden van C hristus cn M aria, en 
zijn A braham , M elchiscdcch, Isaac, D avid, Abel en Sam son p ré fig u ra i van C hristus. V olgens Naftulin hceft 
Van Eyck hier „een visuele m etafoor van de G em eenschap van de H eiligen” geschilderd: M aria, in het 
centrum  van de com positie, sym boliseert de K erk; het linkerdeel, m et o fferthem a’s en them a’s m et priester
lijke betekenis op kapitelen en troonstijl en m et S t.-D onaas, stelt volgens auteur de Strijdende Kerk voor (de 
zichtbare religieuze gem eente op aarde) ; het rcchtcrdccl, m et referenties to t C h ris tu s’ overw inning  op Satan in 
de lim bus en m et St.-Joris, stelt de Lijdende Kerk voor (het vagevuur) en de Zegepralende K erk (de hemel) 
(Naftulin 133 4-8).
De gehistorieerde kapitelen en de kapitelen m et v lechtw erkm otieven gelijken sprekend op deze die Van Eyck 
schilderde op D e Madonna met kanselier Rolin (Parijs, Louvre, nr. 162; ill. Brignetti en Faggin122 Pl. X LI11, 
XLVI) en op het drieluik D e Madonna in de kerk (D resden, Staatliche K unstsam m lungen , A lbertinum , nr. 799; 
ill. Brignetti en Faggin 122 Pl. XLVII). G elijkaardige kapitelen m et v lech tw erkm otieven  kom en eveneens voor 
op D e Boodschap (W ashington, N ational G allery, nr. 39; ill. Brignetti en Faggin 122 Pl. X X X V ) en op het 
m iddenpaneel van het Van Maelbeke-drieluik (G r.-B r., W arwick Castle). D e vloertegels vertonen  sierm otieven 
die m en ook aantreft in de Eyckiaanse TrioinJ van de Heilige Kerk (M adrid, P rado , nr. 151 1). Deze tegels heeft 
G on za lez M arti nauw keurig  beschreven. De Spaanse deskundige herkent er karakteristieke m odellen uit 
Valencia in (8f> 592, 593, fig. 780, 781, Pl. XX11I ; zie ook K . Strauss, Keramikgefdsse, insbesondere Fayenccgcfasse 

auf Tafelbildern der deutschen und niederländischen Schule des 15. und 16. Jahrhunderts, in Keramik-Freunde der 

Schw eiz (Zurich), nr. 84, decem ber 1972, blz. 10).

D e com positie en het perspectief van het schilderij w erden door verschillende auteurs bestudeerd. O pvallend 
zijn de g ro te  afm etingen van de personages in verhouding  tot de ru im te, en hun isolem ent. H et perspectief 
heeft een dubbel v luch tpun t: één voor het bovenste deel van de com positie, een ander voo r het benedendeel 
ervan (V o ll30 22-23; Panofsky53 281-282).

D e voorstellingsw ijze van deze Sacra conversazione m oet de tijdgenoten getroffen hebben, w ant de com positie 
w erd in de Brugse school m eerm aals hernom en, nam elijk in het drieluik van G. D avid, D e tronende Madonna 

met schenkers (Parijs, L ouvre, cat. nr. 2202 B ; Adhémar 110 102, Pl. C X X V ) en in een reeks schilderijen van de
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groep D avid-B enson-Isenbrant (cf. F. Vergelijkingselementen, blz. 21 1-2). T o t over de Alpen schijnt Jan van 
Eycks com positie indruk te hebben gem aakt, w ant niem and m inder dan Piero della Francesca zou het idee —  
doch geenszins de geest —  van het Van der Paele-altaarstuk hebben overgenom en, nl. in zijn Sacra Conversazione 

in de Pinacotcca di Brera van Milaan (M eiss74 53, 64; cf. Panofsky89 7-8, Pl. I, 2 in vol. I), volgens Aronberg 

Lauin via het Corpus Domini-tafereel van Joos van G ent ( 118 19-20).

2. Kleur

H et diepe rood van de m antel van de m adonna beheerst het w arm e kolorie t van het altaarstuk. O n d er haar 
groen gevoerde m antel, draagt O .-L .-V ro u w  een blauw kleed dat op de borst zichtbaar is. Zij heeft 
b ru inb lond  haar. D e papegaai heeft groene veren. Zijn bek en ogen zijn rood. H et b loem tuiltje  telt w itte , rode 
en b lauw e bloem en. H et koo rhem d van de kanunnik is w it en zijn pels grijsbruin. S t.-Joris heeft kastanjebruin 
haar, zijn harnas is verguld , de m aliënkolder en de lederen (?) plaatjes aan de bovenarm en en onder de gordel 
zijn verguld  en m etaalblauw . S t.-D onaas draagt een gouden m ijter en een koorm antel van brokaat uit gouden 
en blauw e draden, versierd m et goudborduursel. H et behang achter O .-L .-V ro u w  is olijfgroen m et rode, 
w itte  en gele b loem m otieven. H et tapijt vertoon t rode en gele geom etrische m otieven en plantornam enten in 
rood, groen en geel. H et ligt op een vloer van grijsblauw e en bruine tegels. D e zuilen zijn uit bruingrijs 
geaderd m arm er, de zuil vooraan rechts is uit lichtrood porfier. D e troon en de bogen zijn am berkleurig.

3. Opschriften, merktekens en heraldiek

O p  de band 'dic O .-L .-V ro u w  om  het haar draagt, is een onleesbaar opschrift aangebracht (Pl. C C X X X IV ). 
D e kru isstaf van S t.-D onaas draagt onderaan een letter a, behorende to t een w oord  o f  sam enstelling. W ellicht 
is het cx en od, goddelijk m o n o g ram ; trouw ens eronder, ziet m en de andere godsdienstige sym bolen, afkor
tingen van de naam  C hristu s: X P , en van de naam  Jhesus: IHS (Pl. C C X X X ). O p  het harnas van St.-Joris 
staat het w oord  A D O N A [I| (Heer, in het H ebreeuw s) (Pl. CCX1II). De tekst van het gebedenboek van 
kanunnik Van der Paele is onleesbaar (Pl. C C X V II).

D e stijlen en de regels van de om lijsting dragen volgende teksten in gotische letters en R om einse kapitalen. O p 
de platte kant van de bovenregel leest men in verband m et O .-L .-V ro u w : H E C  E SPE C IO S IO R  SO LE + 
SVP O E M  STELLARV D IS P O S IC Ö Ë M  LVCI 9 PATA ÏV ËITV R  P O R  . C A D O R  Ë E N l LVCIS 
E T E R N E  . +  SPEC LM  SN M A CLA  Dl M A IE S lls . (Hec e(sse) speciosior sole +  Sup(er) o(mn)em stellaru(m) 
disposic(i)o(n)em luci (com)pa(ra)ta i(n)ve(n)itur p(ur)ior . Ca(n)dor e(sse) eni(m) lucis eterne . +  Spec(u)l(u)m s(i)n(e) 
mac(u)la D (e)i maies[ta]tis .). Deze is glanzender dan de zon en overtreft elke schikking van de sterren. M et het 
licht vergeleken w o rd t zij zuiverder bevonden, daar zij de w eerschijn is van het eeuw ige licht, de vlekkeloze 
spiegel van G ods m ajesteit (Boek der Wijsheid, VII, 29 en 26 partim ). Carton (n  72), Weale ( I6 16, 40 79,
42 123), Baldass (84 277 en 278) en D e Baels (108 580-582) lezenp[r]io r , de m eerdere. Weale verm eldt dat deze 
tekst voo rkom t in de lauden voor O .-L .-V ro u w  H em elvaart van het Breviarium  van de S t.-D onaaskcrk  
(W eale40 79 noot 1; 42 123 noot I ) ; De Baets wees erop dat dezelfde schikking der verzen (eerst het 29e vers, 
daarna het 26e) voo rkom t in het M aria-officie van de X IV c eeuw  zoals het in M aastricht gebruikelijk was 
(i°8 582). Deze tekst ko m t ook voor op het paneel van O .-L .-V  rouw  van het Lam Godsretabel en op het drieluik 
van de Madonna in de Kerk van het m useum  te D resden (nr. 799).
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O p dc schuine kant van de onderregel leest m en op gouden g rond : . SCS D O N A C IA N V S  A R C H IE P C  . 
(. S(an)c(tu)s Donacianus archiep(is)c(opus) .), heilige D onaas aartsbisschop, en . SCS G E O R G IV S M ILES X P I . 
( . S(an)c(tu)s Georgius miles C(h)r(ist)i .), heilige Joris, soldaat van C hristus.
Rechts, op de platte kant van dc stijl, betreffende S t.-Joris: N A T V S C A P A D O C IA  . X P O  M ILITA V IT  . 
M V N D I FVGËS O C IA  . CESV S T R IV M P H A V IT  . H IC  D R A C O N E M  STRAV1T . (Natus Capadocia . 
C(h)r(ist)o m ilitavit . Mundi fug(i)e(n)s ocia. Cesus triumphavit hic draconem stravit .). G eboren in C appadocië, 
streed hij voor C hristus, de w ereldse genietingen vluchtend, overw on hij door dc dood en versloeg de draak.

In verband m et S t.-D onaas lezen wc, links op het plat van de linkerstijl: S O L O  PTV  N O N ’ FRM  . M E R S ’ 
V IV ’ R E D D iT  . +  R E N A T ’ A R C H O S PRM  . REM IS C O N S T IT V IT V R  . Q V I N V C  D E O  
FR V ITV R  (Solo p(ar)tu non(us) fr(atru)m . Mcrs(us) viv(us) reddit(ur) . +  Renat(us) arch[iepisc]o[pu]s pr(i)m(us). 
Remis constituitur. Q ui nn(n)c DeoJ'ruitur.). U it één kraam bed w erd hij als negende van zijn broeders geboren, in 
het w ater gew orpen w erd hij levend teruggeschonken: herboren w erd hij de eerste aartsbisschop van Rcim s. 
Hij geniet nu van G ods glorie. In 1861 las Weale arch[iepisc]o[pu]s pr[i]m [us] ( 16 15), later ( 190840 8 0 ; 

191242 123) archosp[at]r[u]tn . O ok  voor deze tekst verw ijst hij naar het B reviarium  van de S t.-D onaaskcrk , 
m eer bepaald naar dc m etten van het feest van S t.-D onaas (4H 80 noot 1; 42 123 noo t 2).

De platte k an t van de onderregel draagt: hoc o p ’ fecit fieri m agr G eorg i' de pala hu i’ ecclesic canoni R Iohannc
_ _ _ O O O _ o

de eyek pictorc . Et fundavit hic duas capellias de i gm o chori dom ini . m . cccc . xxxiiij . 9 pl au . 1 5 36 . (hoc 

op(us)fecitfieri mag(iste)r Georgi(us) de Pala hui(us) ecclesieocanoni[ctj p(er) Iohannefm] de Eyckpictore(m). Etfundavit 
hic duas capell[an]ias de i[n] g(re)mio (a) chori domini . M  . C C C C  . X X X III1  . (com)pl(evit) au(tem) . 1436 .). 
M eester Joris van der Paele, kanunnik dezer kerk, deed dit w erk m aken door de schilder Johannes van Eyck en 
hij stichtte twee kapelanieën deel uitm akend van het koor, 1434. Hij voltooide het echter in 1436. D e laatste 
w oorden w erden ook gelezen : (com)p(le)t(um) aii(no), o .m . door Weale in 1912 (42 124) en door Folie ( in  196), 
voltooid  in ’t jaar 1436 (zie G. Persoonlijke opvattingen van de auteur, blz. 214).
M en zal opm erken dat, in deze vertaling, en trouw ens in dc m eeste verschenen vertalingen van dit belangrijk 
opschrift, het w oord  Domini geen plaats w ord t toebedeeld (cf. G. Persoonlijke opvattingen van dc auteur, 

blz. 214). V óór Domini had norm aal het w oord  anno m oeten staan. In d it verband is het wel belangw ekkend te 
wijzen op de kopie van het opschrift die men aantreft op blz. 307, in het m anuscript nr. 595, vol. 1 (Brugge, 
Stadsbibliotheek) van Pierre dc M olo, kanunnik  van de S t.-D onaaskerk . O p  grond van de gegevens van het 
handschrift zelf, dagtekent deze kopie van ca. 1785. In deze kopie schrijft de Molo letterlijk de thans bekende 
tekst af, doch voegt A[nn]o  voor het w oord  Domini in. T erloops weze hier opgem erkt dat Molo onder 
gezegd opschrift ook de teksten geeft die men aantreft op dc lijst van het Portret van Christus en die van het 
Portret van Margareta van Eyck (cf. blz. 165 cn 180). O v er dit punt kan hier niet w orden uitgew eid. H et blijkt 
een vroeg voorbeeld te zijn van kunsthistorische navorsingen over Jan van Eyck, m isschien in verband te 
brengen m et het oprichten  van een nieuw e gedenkplaat, ter ere van dc B rugse m eester. D it epitaaf liet de 
Brugse Academie naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan in 1768, in dc S t.-D onaaskcrk  aanbrengen in de 
nabijheid van het g ra f van Jan van Eyck. P. dc Molo geeft een gekleurde tekening van deze gedenkplaat 
(blz. 305) alsm ede een afschrift uit dc Acta Capituli van 18 april 1768, dat de toelating bevat van het kapittel 
nopens gezegde oprichting , toegekend aan J. G arem ijn, d irecteur van de Academ ie (blz. 309-310). Z ie 
hierover V. Vcrmeersch, Grafmonumenten te Brugge, II. Catalogus, B rugge, 1976, blz. 166-171, nr. 178.

(a) Dit woord kan dank zij dc archieftcksten (cf. 1. Archivalische en litteraire bronnen, 2, 3, blz. 222-3) ontcijferd worden.
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Kopie van deopschriften van 1. - het Altaarstuk van O.-L.-Vrouw met kanunnik Van der Paele, op de onderregel van de 
omlijsting, met de wapenschilden Van der Paele en Carlins. 2. - het Portret van Christus. 3. - het Portret van Margareta van 
Eyck. U it de Grafschriftcnverzanicling van P. dcMolo, X VIIIeeeuw  (ca. 1785), Brugge, Stadsbibliotheek, hs. 595, vol. 1, 
blz. 307.

D e datum  1434 die volgens de m eeste auteurs op de stichting van de tw ee kapelanieën duidt —  een van de tw ee 
stichtingen dateert inderdaad van 1434 —  w erd in de X V IIc en X V IIle eeuw geïnterpreteerd als ontstaansda
tum  van het schilderij, o f  als de datum  w aarop Van der Paele het schilderij bestelde aan Jan van Eyck (cf. I. 
Archivalische en litteraire bronnen, 12, blz. 225; o .m . Pierre deM olo  : , ,dic dese costelickc tafel dede m achen anno 
1434 by M eester Joannes de E yck” ).
Van Puyvelde geeft een andere vertaling van het opschrift, w aarbij het w oord  Dotnini een zin toebedeeld k r ijg t: 
,,E t fundavit hic duas capellias de . gm o chori d o m in i” leest hij als ,,en  hij stichtte tw ee kapelaniecn te 
onderhouden  door de geestelijkheid van het koor van de H eer” (76 21).

O p  ieder van de vier hoeken van het raam prijkt een w apenschild. T w ee dragen de w apens van Van der Paele: 
in zw art, tw eebakkersschoppcn  in schuinkruis opgestcld van goud vergezeld van vier broden van dezelfde, nl. 
links boven en onderaan rech ts ; tw ee andere zijn die van zijn m oeder, geboren Carlins, een familie herkom stig  
uit H en eg o u w en : in zilver m et rand gegreineerd van rood, drie kepers van blauw  bezaaid m et leliën van goud 
(zie figuur h ierboven, w aar het rechtse w apenschild feitelijk links op zijn plaats zou zijn en om gekeerd , en 
Pl. C C X L II; W eale16 16; 40 80; 42 124; G ailliard 15 184). D e grafschriftenverzam elingen m et betrekking tot 
de S t.-D onaaskerk  verm elden deze w apens die voorkw am en op de grafzerk van kanunnik Van der Paele. Bij
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Gailliard ( 15 184) verkregen de bakkersschoppen een m eer heraldische vorm . Zij w erden een eenvoudig 
schuinkruis van zilver. H et w apenschild van C arlins vindt m en aangegeven bij J . Bostnans, Amiorial de 

Belgique, Brussel, 1889.

E. G E SC H IE D E N IS

1. Ontstaan

a. Feitelijke gegevens
V olgens het opschrift op de om lijsting, liet kanunnik  Joris van der Paele het schilderij m aken door de schilder 
Jan van Eyck en w erd het voltooid  in 1436. In de kapittelakten van de S t.-D onaaskerk  die de verschillende 
stichtingen en schenkingen van kanunnik Van der Paele verm elden v indt m en geen spoor van de „ d o n a tio ” 
van dit paneel. O ok  in de inventaris van de ornam enta van één der kapelanieën van Van der Paele is het 
schilderij niet verm eld (D ew itte 130 18). Viaene m eent dat de prelaat de , ,m em orie” in zijn w oonhuis behield 
,,en per testam ent beschiktfe] dat het stuk na zijn overlijden, zijn funktionelc plaats zou krijgen in de kerk ” . 
Analoge voorbeelden zijn gekend (Viaene114 263 en noot 13).
V oor het overige bewijzen de docum enten dat het paneel in de S t.-D onaaskerk  bew aard w erd , to t aan het 
Frans Bewind.
Geen enkel docum ent geeft m et zekerheid de plaats aan w aar het altaarstuk in de kerk oorspronkelijk  w erd 
opgestcld. V erm oedelijk was het in de zuidelijke zijbeuk, in de tw eede kapel vanaf het transept, w aar Joris 
van der Pacle begraven w erd (cf. I. Archivalische en litteraire bronnen, 13, blz. 225-6). In de stich tingsoorkonde 
van de eerste kapelanie is er eveneens spraak van de zuidbeuk (D e w itte 130 16).

b. Auteursrneningen betreffende de toeschrijving en de datering
D e gegevens van het opschrift w erden door de m eeste auteurs aanvaard. V olgens Hotho begon Van Eyck het 
paneel m ogelijk in 1434, onderbrak het w erk in 1435 om w ille van een reis voor Filips de G oede (Cointe de 

Laborde, Les Ducs de Bourgogne, Seconde Partie, I. Preuves, Parijs, 1849, blz. 350; Weale40 xliv-xlv) en voltooide 
het in 1436 (Hotho 14 184). De tekst van het opschrift bevat evenwel een vergissing, nl. w at de stichting  betreft, 
in 1434, door kanunnik Van der Pacle van tw ee kapelanieën. In feite stichtte Van der Paele slechts één kapelanie 
in 1434, nl. op 13 septem ber. Zeven jaa r later, op 8 mei 1441, k o rt v ó ó r de dood van Jan van Eyck krijgt hi j 
toestem m ing een tw eede kapelanic te stichten (cf. I. Archivalische en litteraire bronnen, 2 en 3, blz. 222-3). De 
eigenlijke stichting van de tw eede kapelanie gebeurde pas op 30 januari 1443 zoals D ew itte  aantoonde ( l3° 18). 
Weale wees op de m ogelijkheid van een w ijziging van het oorspronkelijk  opschrift: in plaats van duas 

capellanias (24 101) ofduas capellias degmo chori, in verkorte vorm  (43 140) stond misschien oorspronkelijk  unam 

capellaniam (24 101) o f  vo lu it capellaniam de gretnio chori te lezen (43 1 40; cf. daarover G. Persoonlijke opvattingen 

van de auteur, blz. 214).
U itzonderlijk  w erd Van Eycks auteurschap betw ijfeld o f  verw orpen . Volgens steller van de brieven van 
1 I augustus, 1 septem ber en 4 decem ber 1815 van het stadsbestuur van B rugge (Sosson 117 15-16, 47, doc. I ; 
cf. E. 2 a, Collecties en tentoonstellingen, blz. 206) is het aan Jan van Eyck toegcschrevcn paneel m eer 
w aarschijnlijk van H ans M em ling.
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Waagen m eent dat M aria, het kind en kanunnik Joris van der Paele niet van dezelfde hand kunnen zijn als 
S t.-D onaas en St.-Joris. De m iddenste groep m oet aan de oudere m eester, aan H ubert w orden toegeschreven; 
Jan schilderde S t.-D onaas en St.-Joris (8 206-207). Desncux is van oordeel dat Van Eyck zich v o o r het po rtre t 
van Van der Paele zou gebaseerd hebben op een ie tw at ouder origineel w aarvan het po rtre t van H am pton  
C o u rt (cf. F. Vergelijkingseiementen, blz. 213) een latere echo is (.D esncux82 39-40).
In 1967 w ord t het auteurschap van Jan van Eyck resoluut verw orpen  door Thalhcimcr. H et paneel on tstond  
blijkbaar in Van Eycks atelier m aar zonder de m inste deelnam e van de m eester ( 121 71, 81-82). Pauwcls v indt 
deze thesis onaanvaardbaar ( 125 393).

2. Latere geschiedenis

a. Collecties en tentoonstellingen
1547 M aria van H ongarije , zuster van Keizer Karei en landvoogdes der N ederlanden, belast Philippe de N igri, 

kanselier van de O rde  van het G ulden Vlies, aan het kapittel van St.-lDonaas te B rugge het schilderij te vragen, 
dat vroeger door kanunnik  Van der Pacle w erd geschonken en zich in de kerkbeuk bevindt. D e leden van het 
kapittel w eigeren beleefd m aar beslist aan het verzoek van de prinses gevolg te geven (.Parmentier 51 388-391; I. 
Archivalische en litteraire bronnen, 4, blz. 223).

1567 Guicciardini verm eld t het schilderij van m eester Van Eyck, nl. een O .-L .-V ro u w  en andere heiligen, bew aard 
in de S t.-D onaaskcrk  (Guicciardini1 97; idem 2 131; 1. Archivalische en litteraire bronnen, 5, blz. 223). D e 
gegevens van Guicciardini treft m en ook bij latere h istoriografen aan, zie b .v . Ie Comte (4 7): ,,en in de kerk van 
St. D onatianus een M aagd M aria m et vcrscheide H eiligen schilderde” .

1584 Tijdens de godsdiensttroebelen w erd het altaarstuk ten huize van een B rugse bu rger bew aard. Deze persoon 
w o rd t niet bij nam e genoem d (1. Archivalische en litteraire bronnen, 6 , blz. 224; English96 78).

1588 In 1588 heeft de beeldhouw er Jan Rap het altaarstuk in een eertijds gem aakte en ervoo r bestem de houten 
om lijsting ingepast (I. Archivalische en litteraire bronnen, 7, blz. 224; English96 78). H et betreft hoogstw aar
schijnlijk een m ontage m et deuren en sierelem enten, on tw orpen  om  het schilderij op het hoogaltaar te 
plaatsen.

1599 In een betaling aan Pieter Claeisscns in 1599 voor restauratie- en schilderw erk w ord t het schilderij op het 
hoogaltaar gesitueerd (I. Archivalische en litteraire bronnen, 8 en 9, blz. 224; English96 76-77).

1643 H et kapittel van S t.-D onaas geeft A ntonius-N icolaas de H audion, bisschop van B rugge, toelating het paneel 
m et de Madonna Van der Paclc te gebruiken als retabel v o o r het n ieuw e altaar van S t.-M acharius, in de kapel van 
de H H . Petrus en Paulus in de S t.-D onaaskerk , geheten naar de naam  van de stichter, de kapel van M aarten 
Lem (I. Archivalische en litteraire bronnen, 11, blz. 225; Parmentier51 390, noo t 1).

1663 In ju li 1663 noteert de Monconys in de S t.-D onaaskerk  un beau tableau d ’une Vierge assise pareil d celuy q u e j’ay d 
Lyon, de Ioannes Echius [...] (I. Archivalische en litteraire bronnen, 12, blz. 225; cf. de B ruyn 72 11-12).

1731 H et Compendium chronologicum Episcoporum brugensium ... (B rugge, 1731) bevestig t de gegevens verstrek t door 
het opschrift van de om lijsting nl. dat kanunnik  Van der Paele tw ee kapelanicën stichtte, in 1434, en een 
kostbaar schilderij liet uitvoeren in 1436, doo r „Joanncs D e E ycke” . D e tekst verm eldt verder dat de schilder 
in zijn tijd zeer beroem d was en dat het schilderij de kanunnik  voorstelt die knielt voor O .-L .-V ro u w  (1. 
Archivalische en litteraire bronnen, 14, blz. 226). V erder w o rd t gezegd dat de kapelanieën van 1434 gehecht
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waren aan het altaar van de H H . Petrus en Paulus (I. Archivalische en litteraire bronnen, 15, blz. 227), w at 
bevestigd w ord t door de stichtingsakten (I., 3, blz. 223 en D ew itte 130 16).
In een m et de hand geschreven W eghwyserder Konstminnendepersoonen leest m en dat in de S t.-D onaaskerk , in de 
sacristie, een Offerande van de drie Koningen, van Jan van Eyck bew aard w ord t (I. Archivalische en litteraire 
bronnen, 16, blz. 227).
Dezelfde gegevens nl. dat het schilderij de Aanbidding van de Koningen voorstelt, en bew aard w o rd t in de 
sacristie, v indt m en bij Descamps terug (5 273-274; I. Archivalische en litteraire bronnen, 17, blz. 227). Descamps 

w ijst tevens op de S t.-D onaasfiguur, zodat het duidelijk blijkt dat ons altaarstuk w ord t bedoeld.
Een catalogus van tc B rugge bew aarde kunstw erken , naar het decreet van 3 septem ber 1777 van keizerin 
M aria Theresia en de verordeningen van de m agistraat van de stad B rugge opgesteld, verm eldt het paneel m et
O .-L .-V ro u w  m et het K ind, S t.-D onaas, de donateur en een heilige in de sacristie van de S t.-D onaaskerk  (1. 
Archivalische en litteraire bronnen, 18, blz. 227-8).
De schilder Josuah Reynolds beschrijft in de sacristie een schilderij m et de voorstelling  van een M adonna m et 
K ind, S t.-Joris en andere heiligen (R eynolds7 232-233; 1. Archivalische en litteraire bronnen, 19, blz. 228 en 
Viaene134 249-250).
Zoals de Weghwyser van 1751 en Descamps (1769) spreekt ook Derival (1783) van een Adoration des Rois de 

Van-Eyck, doch hij plaatst het schilderij ,,in  de kathedraal” , en verm eldt het niet bij de kunstw erken  die in de 
sacristie w orden  bew aard (6 191-192; I. Archivalische en litteraire bronnen, 20, blz. 228).
R ond 1785 heeftPierre deM olo  het opschrift van de onderregel van het Van der Paele-altaarstuk gekopieerd. Deze 
auteur gaf, sam en m et gezegd opschrift, de inscripties van het Portret van Christus en van het Portret van 
Margareta van Eyck (cf. D. 3, Opschriften, merktekens en heraldiek, blz. 202-3).
Patrice Beaucourt geeft in zijn Description ... de St. Donas (I. Archivalische en litteraire bronnen, 21, blz. 228), 
betreffende het altaarstuk, gegevens die nagenoeg dezelfde zijn als deze van Descamps. Beaucourt is geboren in 
1720, en wij zijn geneigd te veronderstellen dat de n o ta ’s van deze Brugse historicus de b ron  u itm aken w aaruit 
de auteur van de Weghu'yser (1751), Descamps (1769), D erival (1783) en w ellicht andere schrijvcrs putten . 
O p  21 augustus 1794 leggen de Fransen beslag op het schilderij en voeren het naar Parijs, w aar het op 
28 februari 1795, in het M uséc N ational des A rts, w o rd t geïnventariseerd (P io t26 31; I. Archivalische en litteraire 
bronnen, 22, blz. 229).
O ok  Ledoulx verm eld t het altaarstuk. H et berustte in de sacristie en prijkte eertijds op het hoogaltaar, aldus 
deze Brugse schrijver, die het schilderij overigens goed beschrijft (De Poorter66 1-2; I. Archivalische en litteraire 

bronnen, 23, blz. 229).
In brieven van 1 1 augustus, 1 septem ber en 4 decem ber 1815 verzoekt het Brugse gem eentebestuur om  de 
teruggave van het on tvreem de paneel (Sosson 117 15-16).
U it Parijs vertrokken  op 31 ok tober 1815, kw am  het schilderij op 3 januari 1816 te B rugge terug (cf. 
Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Prim itieven” , blz. 2-3). O p  8 januari 1816 vraagt het stadsbestuur aan deJointe 

van de A cadem ie het proces-verbaal van de overhandiging van de Aanbidding der W ijzen  van Jan van Eyck en 
van het St.-Kristoffelpaneel van M em ling tc ondertekenen (Sosson 117 17). Bij besluit van 22 m aart 1816 w orden 
beide panelen defin itief aan de A cadem ie ter bew aring tocgcw ezen en in de Poortersloge ondergebracht 
(Sossoti117 18; Hosten en Strubbe57 4-15). J. O devacre, de Brugse schilder, te Parijs afgevaardigd, schijnt het 
Van der Paele-paneel wel te verm elden —  in tegenstelling m et w at Piot m eent (26 31) —  onder de sedert de 
XVI 11e eeuw  traditioneel gew orden  titel, een Aanbidding van de Koningen en bij de herw onnen schilderijen 
afkom stig van de O .-L .-V ro u w ek erk  (Documents inedits 18 130, nr. 178 \P io t26 332). De triom fantelijke terug-



Nr. 9: GROEP EYCK (3), O N Z E -L IE V E -V R O U IV  M E T  K A N U N N I K  V A N  DER PAE LE 207

kom st van het herw onnen kunstbezit w o rd t in D e Nieuwe G azette van Brugge, w aar het altaarstuk een 
Aanbidding der Wijzen  w ord t genoem d, verhaald. Cf. Verplaatsingen van de ,, Vlaamse Primitieven” , D oe. 5, 
blz. 9-10).

T en toonste llingen :
1902 B rugge, Provinciaal Paleis, Exposition des Primitifsjlamands et d ’art ancien, nr. 10 (Weale 31 5; Hulin de Loo 32 3).
1947 Parijs, O rangerie des Tuileries -  M uscc de l’O rangeric , Les Prim itifsjlam ands, nr. 33 (76 21-22).
1953 B rugge, G roeningem useum , Het Portret in de Oude Nederlanden, nr. 4 (90 25).
1960 B rugge, G roeningem useum , D e Eeuw der Vlaamse Prim itieven, nr. 4 ( 106 3 8-40).

b. Materiële geschiedenis

1599 H et altaarstuk dat onlangs op het hoogaltaar w erd geplaatst, w erd in april 1599 cn volgende m aanden door 
Pieter Clacissins II hersteld! D eze restauratie behelsde tevens het schilderen van de tw ee engelen en van 
b ijkom stige sierelem enten die behoorden to t het stel w aarin het altaarstuk was gevat (I. Archivalische en litteraire 
bronnen, 8 , blz. 224; English96 77).

1603 In 1603 heeft Pieter Claeissins de herstelling van het altaarstuk afgew erkt, nl. gevernist, en op de deuren 
opschriften aangebracht (I. Archivalische en litteraire bronnen, 9, blz. 224; English96 77).

1628 M ogelijk  b leef het paneel op het hoogaltaar tot ca. 1628 w anneer het nieuw e barokaltaar van H ans van M ildert 
w erd opgericht (English 96 78).

1632-33 In 1632-33 on tv ingJakob  van O ost de O ude  69 pond par. ,,v o o r w erk aan de tafel die vroeger op 't hoogaltaar 
s to n d ” . English m eent dat hier w ellicht de Madonna met kanunnik Van der Paele bedoeld w ord t (English 96 78; I. 
Archivalische en litteraire bronnen, 10, blz. 225; Pauwels 105 24).

XVIIIe D at X V IIIe-eeuw se docum enten het altaarstuk van kanunnik  Van der Paele als een Aanbidding van de Koningen 
eeuw verm elden, zou er kunnen op wijzen dat het schilderij zodanig bevuild was dat de voorstelling onduidelijk  was 

gew orden  (I. Archivalische en litteraire bronnen, 16, 17, 20, 21, blz. 227 en 228).
1805 H et altaarstuk w o rd t tc Parijs in het N apoleonm useum  door H oogstoels gerestaureerd (I. Archivalische en 

litteraire bronnen, 24, blz. 229-230).
1813 D e Parijse restaurateur N aeguier herstelt het schilderij in 1813. D e losgekom en voegen w orden dichtgem aakt 

en afgeschilfcrde deeltjes gestopt (I. Archivalische en litteraire bronnen, 25, blz. 230).
1825 H e t bestuur van de Academ ie vraagt aan het stadsbestuur het schilderij dat beschadigd uit Parijs is terug

gekeerd, te m ogen laten herstellen door J. Laurent uit G ent. V erm eld w o rd t een spleet van onder naar boven 
(m oet zijn van links naar rechts). A lvorens deze autorisatie te verlenen vraagt het stadsbestuur het advies van de 
, ,C om m issie ter goede bew aering van gedenkstukken van geschiedenis o f  kunst te B rugge” . Deze laatste 
bevestigt de ,,jam m erlyken  staat” waarin het paneel uit Parijs terugkeerde, de ervarenheid van de restaurateur 
J. Laurent cn dc noodzakelijkheid zo vlug m ogelijk over te gaan to t de reiniging en herstelling van het paneel 
(Brugge, Stadsarchief, Beaux-Arts, Monuments, 1815 a 1830, brieven van 6-11-1825; 15-11-1825 en rapport van 
de vergadering van 25—III— 1825; P auw els105 24; Sosson 117 28 en noten 11-15, publiceert de docum enten  in 
ex ten so : 60, doc. l l ;6 1 ,d o c .  12; 62-63, doc. 13). Pauwels (10S 24) verm oedt, Sosson (117 28,209) bevestigt dat 
het paneel ca. 1825 gerestaureerd w erd.

1826 Te oordelen naar een schrijven van burgem eester en schepenen van B rugge, op 26 septem ber 1826 aan de 
gouverneur van W est-V laanderen gericht, bevindt het paneel zich in een goede staat van bew aring (cf. Het 
Oordeel van Kambuses, blz. 115).
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1845 Idem  in 1845 (cf. Het Oordeel van Kambuses, blz. 115).
1852 Volgens C ou vez  is het paneel goed bew aard ( l2 440).
1856 Etienne Le Roy richt op II augustus een rapport aan de voorzitter van de K oninklijke C om m issie voor 

M onum entenzorg . H ieru it blijkt dat het troonbehang achter O .-L .-V ro u w  verschillende schilfcringen ver
toont en dat de restauratie langsheen de horizontale voeg (deze van Laurent?) slecht w erd u itgevoerd  en 
storend w erk t. Een nieuw e restauratie w ord t m om enteel onnodig  geacht (Sosson 117 32, 71, doc. 20).

1857 In 1857 klagen Crowe en Cavalcaselle over een door restauratie gehavend k u n s tw e rk : de achtergrond bleef goed 
bew aard m aar de drapcring w erd gedeeltelijk vernietigd ( 13 87; idem 17 85-86).

1868- Tussen 1868 en 1902 dring t de K oninklijke C om m issie voor M onum entenzorg , bijw ijlen gesteund door de
1902 gouverneur van de provincie W est-V laanderen en de m inister van B innenlandse Z aken , er herhaaldelijk op aan 

dat dejo in te  van de A cadem ie haar kunstw erken , w aaronder de Madonna met kanunnik Van der Paele, zou laten 
restaureren (Sosson117 33-38, 89-91, 93-103, 105-118, 120-121). Een rapport van 6 ok tober 1868 van de 
K oninklijke C om m issie  voor M onum entenzorg  noteert talrijke craquelures, vooral rond O .-L .-V ro u w , en 
storende herschilderingen in haar rode kleed. Een restauratie m oet dringend w orden uitgevoerd  door Etienne 
Leroy (Résumé . . . 2 I  530-531; Sosson 117 89-90, doc. 32).

1869 O p  15 april 1869 an tw o o rd t deJoiute hierop dat de Madonna met kanunnik Van der Paele niet hoeft gerestaureerd 
te w orden . Zij is van m ening dat, niettegenstaande enkele craquelures, de v e rf  overal stevig vastzit en dat de 
oude ietw at te heldere herschildering in M aria’s rode kleed geen nieuw e hcrschildering w ettig t (Doc. 
gepubliceerd in Sosson 117 91, doc. 33).

1871 O p  5 ok tober 1871 schijnt dejo in te  nog dezelfde m ening toegedaan : de ca. zestig jaa r oude herschilderingen 
zijn niet belangrijk genoeg om  verw ijderd en vervangen te w orden (Sosson 117 98, doc. 38).

1876 H et restauratiebestek op 23 april 1876 door S. D eheuvel opgesteld, voorziet een som  van 100 fr. voor de 
volgende operaties aan het paneel: hechten van de loskom ende kleurdeeltjes, stoppen van de lacunes en 
verw ijderen van het gebrekkig hou tw erk  achteraan (gepubliceerd door Sosson 117 113, doc. 47). Een b rie f van
15 septem ber 1876 van de Jointe van de Academ ie bevestig t het bestaan van craquelures bovenaan in het 
troonbehang. D e toen reeds oude overschilderingen dateren van vóór de plaatsing van het paneel in het 
m useum  van de Academ ie (Sosson 117 120-121, doc. 52). Indien de laatste overschilderingen inderdaad van 
vóór 22 m aart 1816 dateren, hetgeen bevestigd w o rd t door de passage van het rapport van 5 ok tober 1871 
waar de Jointe het heeft over de ca. 60 jaa r oude herschilderingen, dan zou men hieruit m oeten afleiden dat 
Laurent het paneel in 1825 niet restaureerde. D it blijkt evenw el tegengesproken doo r andere feiten: de b rie f 
van 1825 van de Jointe (zie hoger blz. 207) die gew ag m aakt van een grote spleet, en het rapport van 
1 1 augustus 1856 dat een storende restauratie langsheen de voeg noteert (cf. hierboven).

1889 De talrijke retouches die het altaarstuk ontsieren, w orden door een com m issie van de stad B rugge, op 
23 decem ber 1889 officieel vastgesteld. D och de algem ene toestand van het schilderij w ord t als bevredigend 
beschouw d, zodat enkel een paar gebladderde deeltjes zouden m oeten bevestigd w orden (1. Archivalische en 
litteraire bronnen, 26, blz. 230; Séance du 19 ju in  1890 28 295; Sosson 117 162-164, doc. 4). Erg storend blijkt de 
restauratie van de m idden voeg die het paneel als het w are in tw ee delen snijdt (Séance du 19 ju in  1890 28 300; 
Sosson 117 168, doc. 4).

1895 T ijdens de vergadering van de gem eenteraad van 26 decem ber 1895 k om t de toestand van bew aring  van het 
paneel terug ter sprake. H et bovenste deel van het paneel zou in een gevaarlijke toestand verkeren (Sos
son 117 38).

1896 O p  30 decem ber 1896 verklaart het schepencollege zich akkoord  m et de restauratie op voorw aardc dat deze te
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B rugge gebeurt (Sosson 117 38). H .F .-G .(evaert) verm eldt afschilfering en afbladdering in het baldakijn en in de 
architecturale achtergrond, veroorzaakt door een te hoge vochtigheidsgraad van de atm osfeer (29 327).

1897 In 1897 schrijft Eugene Copm an , conservator van het M useum , dat het paneel niet in goede staat is, en blazen 
vertoon t (Sosson 117 25, noot 7).

1902 O p  6 januari 1902 beslist het schepencollege een glasbescherm ing te plaatsen voor het paneel. O p  20 januari 
w ord t de u itvoering  van deze bescherm ingsm aatregel aan C opm an toevertrouw d (cf. Het Altaarstuk van 

St.-Jan de D oper, blz. 143). T ijdens de tentoonstelling  van 1902, D e Vlaamse Primitieven, stelt Hulin de Loo vast 
dat het schilderij door een belangrijke en grotendeels overbodige herschildering ontsierd is. D eze w erd , 
volgens H ulin, een eeuw  vroeger aangebracht door een onhandig  restaurateur (32 3, noo t (I)). O p  21 novem 
ber 1902 b reng t Paul Buéso, restaurateur te Brussel, verslag uit over de toestand van het schilderij. Er zijn een 
aantal loskom ende barstjes vast te stellen, o .m . in het aangezicht van O .-L .-V ro u w ; in het m idden van het 
paneel en over de gehele breedte is de voeg een w einig lo sg ek o m en ; overal vertoon t het schilderij m atheid en 
schim m el, hetgeen vooral in de achtergrond zichtbaar is (I. Archivalische en litteraire bronnen, 27, blz. 231). D it 
verslag, dat tevens een restauratiebestck is, w o rd t op 27 januari 1903 goedgekeurd door een d o o r het 
schepencollege benoem de com m issie en op 30 m aart 1905 doo r de C om m issie voor M onum entenzorg  
(Sosson 117 38, 142, doc. 63).

1907 O p  5 januari 1907 stelt de K oninklijke C om m issie voor M onum entenzorg  voor, de oude herschilderingen bij 
wijze van p ro e f te verw ijderen op een beperkte oppervlakte van enkele cm 2 nabij de voeg, de b ladderingen te 
hechten en het schilderij te reinigen. Teneinde het kunstw erk  gaaf te behouden w enst het gem eentebestuur dat 
het hechten van de barsten en blazen, het lijmen en versterken van de voegen en het verw ijderen van de 
m atheid en schim m el dringend doo r Paul Buéso zouden uitgevoerd  w orden (Sosson 117 142-143, doc. 63). In 
1907 heeft Paul Buéso een aantal schilderijen uit het M useum  gerestaureerd. H et is m om enteel niet uitgew ezen 
o f  de gew enste restauratie van de Madonna met kanunnik Van der Paele effectief uitgevoerd  w erd.

1908 Vast staat dat op 23 april 1908 de restauratie nog niet aangevat w erd. O p  22 april interpelleert E. Vandervelde 

de m inister voor W etenschappen en K unsten over de voorgenom en restauratie (Sosson 1,7 181, doc. 8). O p
23 april an tw oorden  Standaert en Visart de Bocarmé dat m et de herstellingen nog geen aanvang gem aakt w erd. 
V oorzien w o rd t het hechten van schilfcringcn en blazen. D e K oninklijke C om m issie  voor M onum entenzorg  
wenst ook een storende X V llle-eeuw se herschildering weg te nem en en zal zich hiertoe aanvankelijk beperken 
tot een experim ent over enkele cm 2 (Sosson 117 182-183, doc. 9). Fierens-Gevaert (1908) no teert dat het 
schilderij horizontaal gespleten is. A uteur ziet rechts en links lichte sporen van kaarsvlam m en. Een X V lc- 
eeuw se schilder (Claeissins?) verborg  het geslachtsdeel van het kind door een doek (39 13, noo t (I)). Volgens 
Weale (1908) w erd  het schilderij doo r reiniging en overschilderingen beschadigd. D e drapering van M aria’s 
kleed en de rechtervoet van het kind hebben geleden ; de achtergrond bleef goed bew aard. H et schaam doek is 
een late toevoeging. Een dik ondoorzich tig  vernis bedekt gans het paneel (40 80-81; idem 42 124).

1924 Friedldnder is van oordeel dat het paneel in goede staat van bew aring verkeert, w einig overschilderd is en dat 
slechts het vernis ziek is gew orden  (48 59).

1933-34 O p  14 novem ber 1933 beslist het college van burgem eester en schepenen van de stad B rugge het schilderij te 
doen reinigen en herstellen door J. Van der Vekcn, restaurateur te Brussel. H et w erk m oet gebeuren onder 
bestendig toezicht van een afvaardiging van de C om m issie der m usea, bestaande uit de heren L. R yclandt en 
J. V iérin, schepenen, L. Reckclbus, conservator, en Fl. van Acker, crebestuurder van de stedelijke Academ ie; 
de restauratie m oet in het gebouw  van het Stedelijk M useum , G roeningestraat, geschieden. U it het proces
verbaal van de herstelling, d .d . 30 m aart 1934, verneem t m en volgende w etensw aardigheden. De plaatsen
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waar de oorspronkelijke p igm enten to t op de g ro n d v e rf w aren verdw enen, w erden m et e iverf ingeschilderd. 
D e bij het proces-verbaal gevoegde foto (cf. PI. C C X LIIIa) geeft deze zones aan. H et geslachtsdeel van het 
kind, dat vroeger verm ink t w erd , hcrschilderde de restaurateur, alsm ede de w itte  luier, naar het m odel van de 
kopie van het altaarstuk die te A ntw erpen w ord t bew aard. Enkele oorspronkelijke w ijzigingen in de com posi
tie w erden vastgcstcld: de luier van het kind, sporen van vingers (linkerhand van O .-L .-V ro u w ) op de 
papegaai, rechterkant van het aangezicht en verhoogde linkerhand van S t.-Joris. D e natuurlijke u itd rukk ing  
van S t.-Joris is doo r een vroeger bijgeschilderde schaduw  op het kaakbeen jam m erlijk  in een soort grijns 
veranderd (I. Archivalische en litteraire bronnen, 28 , blz. 231-2). De restauratie w erd  uitgevoerd  to t voldoening 
van overheden en kenners (van Puyvelde65 175- 179; Fierens67 2 22-228). H et w egnem en der lagen vernis, lijm , 
olie en kaarsvet deed de oorspronkelijke tonen w eer te voorschijn kom en. De blauw e m antel van S t.-D onaas
—  die bruin  scheen in het onderste gedeelte —  het groen van het baldakijn en het troonbehang —  dat blauw 
scheen (Friedländer48 60) o f  zw art (Fromentin25 342 ; van Puyvelde65 178) —  en het kleurige tapijt, w aren een 
openbaring.

1950-54 N adien, in 1950 en 1951, heeft Desneux heel w at voorbehoud gem aakt over de uitslagen van de herstelling van 
1933-34 (79 82). N aar deze auteur, die in ’t bijzonder het aangezicht van kanunnik Van der Paele van het 
s tandpunt van de geneeskunde heeft onderzocht, zou de herstelling hebben m edegebracht dat een klein 
kcratoom  (huidkorrel) , , tussen de bovenrand  van de linker neusvleugel en de m ediale o o g h o ek ” (cf. Deel
m an81 2789-91 , Pl. 61 , fig. 1-3) zou verdw enen zijn, alsook een plek o f  lipcarcinoom  op de onderlip  van de 
kanunnik. De bew ijsvoering van Desneux steunt op de vergelijking tussen enerzijds fotografische docum enten 
van vóór de herstelling (ccn tiental) en van na de herstelling, anderzijds tussen de vroeg X V Ie-eeuw se kopie 
van het tafereel, bew aard te A ntw erpen , en het herstelde altaarstuk (82 53-64 en 85 2 4 36-2438).

F. VERGELIJK 1N G SE L E M E N T E N

( 1) (a) Van het altaarstuk bestaat er ccn kopie van om streeks 1500. Deze kopie die zich in de kerk te W atervliet 
(O ost-V laanderen, arr. G ent) bevond, en blijkbaar tijdens de herstelling van deze kerk in het begin van de 
X V IIc eeuw  tijdelijk in de S t.-D onaaskerk  te B rugge was ondergebracht, w erd in 1841 door baron van 
E rtborn  aan het Koninklijk M useum  te A ntw erpen in erfgift geschonken: nr. 412 , voorheen op paneel, thans 
op doek, 120 X  154 cm (de Potter en Broeckaert22 47 -4 8 ; W eale40 83-8 4 ; idem42 164; Euglish 97 250-260 , 2 6 2 ; 

Koninklijk Museum ... Catalogus103 83).

(b) Weale en Brockwell verm elden een andere kopie van O .-L .-V rou iv  met het Kind en de kanunnik Van der Paele, 

herkom stig  uit de verzam eling van W ynn Ellis, verkocht bij C hristie  op 27 m ei 1876 (nr. 29) aan „ Jo h n so n ” 
(42 164).

(c) In 1852 was er een kopie van O .-L .-V rou w  met het Kind en de kanunnik in de verzam eling Q ucdeville  (Parijs) 
(W eale40 8 4 ; idem42 1 6 4 ; Friedldnder48 61 sub. litt. b ; idem 119 43 sub. litt. b).

(d) In ju li 1663 bezat B althazar de M onconys te Lyon een schilderij dat volgens hem  op O .-L .-V rou w  met 

kanunnik Van der Paele gelijkt (de M onconys3 9 1 ; I. Archivalische en litteraire bronnen, 12, blz. 225 ; de B ruyn72

1 1 -12).
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(2) D e O .-L .-Vrouw met het K ind, m et papegaai en b loem tuiltje  van het B rugse altaarstuk k o m t in m eerdere 
schilderijen voor. D e gezeten m adonna is in vooraanzicht, en m eestal niet helemaal ten voeten  uit, voorge
stel d.

(a) O .- L . - Vrouw met Kind, Londen, verz. N o rth b ro o k , paneel, 26 X 19 cm , verm oedelijk van de XVIe eeuw. 
H et jaartal 1437 zou hebben geprijk t op de vroegere om lijsting. O m stand ig  beschreven en gedocum enteerd 
door Weale (40 159-160, illustratie tgov. blz. 158; idem 42 159-160); verm eld bij Friedländer (48 61 sub. litt, a; 
idem 119 43 sub. litt. a).

(b) O .-L .-Vrouw met K ind, Londen, verz. Fletcher M oulton , tentoongesteld  in 1899 te Louden, in de N ew  
G allery nr. 82 als Jan van Eyck, 31,5 X 24,5 cm , volgens Friedländer een kopie van om streeks 1510 (Weale40 85; 
idem 42 126; Friedländer48 61 sub. litt, c; idem 119 43 sub. litt. c).

(c) Friedländer verm eldt nog e e n O .-L .-Vrouw met Kind  van om streeks 1520, in 1913 in de kunsthandel te N ew  
York (48 61 sub. litt, e; 119 43 sub. litt, c; foto R ijksbureau voor K unsthistorische D ocum entatie , Friedlän
derarchief, D en Haag).

(d) O .-L .-V rou w  met K ind, linkervleugel van een diptiek van 1513, m et een begiftiger op de rechtervleugel, 
Coral Gables (V .S ., Florida), U niversity  o f  M iam i, Joe and Em ily Low e Art Gallery, inv. nr. 61.060.001, 
Samuel H . Kress C ollection (C. Eisler, Paintings from the Samuel H . Kress Collection. European Schools excluding 

Italian, (Londen, 1977), blz. 73-74, ill. fig. 65).

(e) O .-L .-V rou w  met Kind, M adrid, verz. M arkgraaf van Santo D om ingo , eertijds M adrid, verz. C ondé 
d ’A lm enas, 32 X 22 cm , van uitstekende kw aliteit, toegeschreven aan Jan P rovoost, om streeks 1520 (Friedlän
der48 61 sub. litt, f; idem 56 8 6 , 150, nr. 173; idem 119 109, noot 10; R ezn icek94 243, afb. 7).

(f) O .-L .-V ro u w  met Kind, met twee musicerende engelen, San Sim eon (V .S ., C alifornia), H earst State M onu
m ent, inv. nr. 4600, toegeschreven aan Adriaan Isenbrant, 115 X 86 ctn (Friedländer138 89, nr. 192, PL 142; cf. 
ook A .P . de Mirimonde, La musique chez les peintres de Tancienne école de Bruges, in Jaarboek van het Koninklijk  

Museum voor Schone Kunsten. Antwerpen 1976, A ntw erpen , 1976, blz. 65-67, ill.), herkom stig  uit de verz. Jam es 
Sim on (Berlijn), in 1923 in een D uitse kunsthandel (Friedländer48 61-62 sub. litt, h), in 1924 in een kunsthandel 
te Luzern (Friedländer 61 137, nr. 192, PL L X X 1), in 1925 in de R einhard t Galleries te N ew  Y ork (The Burlington 

M agazine (Londen), nr. CCLX V 1I, vol. X L V I, ju n i 1925, b lz .X ).

(g) O .-L .-V rou iv  met K ind, A m brosius B enson, V ierhouten , verz. M evr. A .E . van B euningen-C harlouis, 
eertijds verz. S tephan von A uspitz, W enen; 1932:Bachstitz G allery, Den H aag, paneel, 30 X 22 cm (verm eld 
door Friedländer61 144, nr. 261 \idem  138 97, nr. 261 \M arlier99 111, 112, 299-300, cat. 6 8 , PL X X I tgov. blz. 83; 
[Tentoonstellingscatalogus] Nederlandse Primitieven uit Nederlands particulier bezit, 1 juli - 10 september 1961 , 
Laren, blz. 7, nr. 7).

(h) O .-L .-V rou w  met Kind, A. B enson, N ew  Y ork, veiling H . Som ers e .a ., Parke-B ernet Galleries, 
26.V. 1943, nr. 70; eertijds M ünchen, kunsthandel Fleischm ann, 1929, paneel, 3 8 x 2 8 ,5  cm (verm eld als 
trouw e repliek van (g) door Friedländer61 144, nr. 261a \idem  138 97, nr. 261 :\-,Marlier99 111, 112, 300, nr. 69).

(i) Friedländer verm eldt in dit opzicht nog een O .-L .-V rou w  in halve figuur, M ilaan, verz. Aldo N oscda, 
„geschilderd  rond 1530 d oor A m brosius Benson (?), van goede kw alite it” (Friedländer48 61 sub. litt, g ; idem 119

43 sub. litt. g).
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(j) O .-L .-Vrouw met Kind, A noniem , M adrid, vcrz. Lazaro (Foto Vernacci L 1 1 302 in het N ationaal C en trum  
voor N avorsingen  over de Vlaamse P rim itieven, Brussel).

(k) O .-L .-Vrouw met K ind, ten voeten uit, A. B enson, B rugge, G roeningem useum , nr. 74.38.1, eertijds 
A ssebroek (W est-V laanderen, arr. B rugge), O .-L .-V ro u w  O nbevlek te  O ntvangeniskerk , paneel, 100x72  
cm CM arlier99 111-112 , 299, nr. 67, PI. XVII tgov. biz. 65; D e V os141 49, PI. biz. 48).

(1) O .-L .-V rou w  met Kind en een engel, O .-L .-V ro u w  en bet kind ten voeten uit, A. Iscnbrant, M adrid, 
C onven to  de las Dcscalzas Reales, paneel, 9 8 x 6 5  cm (Foto M oreno , N .C .N .V .P .,  B russel; M arlier"
111-1 13).

(m) Weale en Brock well catalogcrcn cen O .-L .-V ro u w  met Kind, in gehavende toestand, herkom stig  van de 
vcrz. C harles H am ilton W alker. H et schilderij kw am  in 1905-1906 in de handen van M r. A .H . B uttery, 
M essrs. P. cn D . C olnaghi en H err Boehlcr, te M ünchen, als behorende tot de school van Van Eyck (42 126).

(3) Het Kind  van de Madonna Van der Paele k om t nog op verschillende schilderijen voo r:

(a) H et Altaarstuk met O .-L .-V ro u w  tussen de HI l. Lodewijk en Margareta van de verz. W eld-B lundell, te Ince 
H all; in 1906 als Jan G ossart-M abuse tentoongesteld te Londen, G uildhall, nr. 60, afgebeeld in de catalogus 
(Weale en Brockwell42 126; Friedländer48 62; idem 119 43. Z ie daarover 0 0 k Hulin de L o o 62 137, i l l . ; idem 60 6 6 . 
T entoonstelling  B rugge, 1956, Vlaamse Kunst uit Brits B ezit, nr. 30, 95 35-36, PI. 22).

(b) O .-L .-V rou w  met het Kind en twee engelen, Berlijn, Bode M useum , cat. nr. 551, paneel, 84 X 66  cm , door 
Friedländer om streeks 1450 gedateerd (Friedländer48 164; idem 119 92, I 10, noo t 69, PI. 97 A).

(c) Het Kind  van de Van der Paele-Madonna ligt tevens duidelijk aan de basis van het Jezuskind dat m et beide 
handen naar M aria’s boek g rijp t in verschillende com posities van o f  naar G. D avid: b .v .
—  H et Drieluik van O .-L .-V ro u w  met het Kind en de schenkers, Parijs, Louvre, cat. nr. 2202 B (Friedländer54 82, 

103, nr. 165; idem 131 82, 101, nr. 165, PI. \76; Adhemar 110 102, PI. C X X V I, C X X  V ll, C X X X  V ); het kind 
is hier naar links gericht;

—  O .-L .-V rou w  met Kind en twee musicerende engelen, Philadelphia, J .G . Johnson C ollection, nr. 329, bout, 
9 4 x 6 3  cm (von Bodenhausen36 122-124, nr. 16, ill.; Friedländer54 145, nr. 165b; idem 131 1 0 ', nr. 165b, 
PI. 177);

—  O .-L .-V ro u w  met Kind en zeven  musicerende engelen, D arm stad t, Hessisches Landesm useuni, nr. 78, hout, 
9 5 x 7 5  cm (von Bodenhausen36 120-122, nr. 15a, ill.; Friedländer54 145, nr. 165a; idem 131 101, nr. 165a, 
PI. 177);

—  O .-L .-V ro u w  met Kind en zeven musicerende engelen, A achen, S uerm ondt-M useum  (von Bodenhausen 36 122, 
nr. 15b);

—  O .-L .-V ro u w  met Kind en zeven musicerende engelen, B ogota, verz. U ribe Cualla, 9 3 ,7 x 7 3  cm (Foto 
N .C .N .V .P ., B russel);

—  O .-L .-V rou w  met Kind, gekroond door tw ee zw evende engelen, A. Iscnbrant, Berlijn, G em äldegalerie, 
Staatliche M useen Prcussischcr K ulturbesitz, nr. 554, hou t, 31,5 X 20cm  (Gemäldegalerie ... Kata
lo g 140 208);

—  O .-L .-V ro u w  met Kind, N ew  Y ork, verz. Paul K lotz; eertijds Berlijn, verz. L. K oppel, hout, 
3 3 ,6 X 23 ,5cm  (Friedländer54 1 45, nr. 165c; idem 131 101, nr. 165c, PI. 177);
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—  O .-L .-V rou w  met Kind, Krcuzlingcn (Zw itserland), verz. H einz Kisters, hout, 3 5 x 2 2 c m  (Sammlung 
H einz K isters112 13, nr. 6 6 , PI. 81).

(4 ) (a) Van de Kanunnik bew aart men te H am pton  C o u rt Palace een Portret op dock, 42 X 4 0 cm , dat door 
Weale als een oorspronkelijke studie naar het leven w erd beschouw d. D oor deze auteur beschreven en 
gedocum en teerd (40 84-85, ill. tussen blz. 84 en 85; 42 151-153). V erm eld als kopie door Friedländer (48 62; 
11943) en Winkler (58258). Z ie ook Desneux (82 37-39, ill.).

(b) In een Gregoriusmis toegeschreven aan Isenbrant, M adrid, M useo del Prado, nr. 1943, hou t, 7 2 x 5 6 cm 
(Museo del Prado 137 327) ziet m en het hoofd van kanunnik Van der Pacle bij de m an die de pauselijke tiara draagt 
(W eale40 85 ; idem 42 153; von Bodenhausen 36 217-218, nr. 84; Friedländer48 62; idem 1,9 43). Friedländer, in het 
boekdeel over Isenbrant (61 138, nr. 201 ; 138 90, nr. 201), en Held (87 91) m enen, ten onrechte, dat dit hoofd van 
de Man met de Anjer afgeleid is.

(c) Mansportret in buste m et hoofddeksel, Keulen (nadere bew aarplaats onbekend). Vals w erk volgens 
Friedländer (73 1 92, Pl. 1, F).

(d) Winkler beschouw t enige verw antschap tussen het Van der Paeleportret en de Kop van een zw aarlijvige man, 
uit het K unstm useum  te K openhagen, nr. 856, perkam ent op hou t, ca. 13 X ca. 12 cm , dat hij als een 
authentiek w erk van Van Eyck aanziet (58258, ill.; Royal Museum o f Fine Arts. Catalogue o f O ld  Foreign 
Paintings, C openhagen, 1951, blz. 375).

(5) (a) D e St.-Joris van het altaarstuk diende blijkbaar tot m odel voor het beeldje van deze heilige, staande 
achter de geknielde Karei de Stoute, op de gouden reliekhouder, die de hertog op 14 februari 1471 aan de 
S t.-L am bertuskerk  te Luik schonk. B ew aard in de S t.-Paulushoofdkcrk  te Luik, vervaardigd door G érard 
Loyet van Rijsel (cf. D evign e59 109-1 10 , Pl. X X IV , 108; C ollon-G evaert80 345, Pl. 89;Jansen 106 212, Pl. tgov. 
blz. 212; N in an e 107 298-300, Pl. tgov. blz. 298);

(b) Durrieu vestigt de aandacht op een analoge en eigentijdse voorstelling  van de hertog  voorgesteld door 
St.-Joris op een m in iatuur van Philippe de M azerolles in een gebedenboek van Karei de S toute (Durrieu 45

1 18-122, ill. en P l.X , 2; D evign e59 1 10, n o o t( l) ) .

(c) H et Jezuskiud vereerd door de II. Lodewijk van Toulouse (?) en de schenker, A vignon, M usée C alvet, nr. 9, 
paneel, 95 X 101 cm , A noniem  M eester, school van Provence, ca. 1480. Exposition des Primitifs Français au 

Palais du Louvre [...] et à la Bibliothèque Nationale. Catalogue | . . . | ,  Parijs, 1904, blz. 40-41, nr. 85. Lafenestre 

(3580), Frey (37331) en Weale (4085; 42 126) vestigen de aandacht op de gelijkenis in houding  en gebaar van de 
patroonheilige te A vignon en S t.-Joris te B rugge.

(6) (a) S t.-Donaas van de Madonna met kanunnik Vau der Paele beïnvloedde G ossaerts St.-Donaasfiguur te 
D oorn ik  (M usée des B eaux-A rts, nr. 159). Talrijke details w erden er nauw keurig  overgenom en (Pauwels, 
Hoetink, H e rzo g 113 144-147, nr. 21, ill. ; Pauwels 124 5-7).

(b) St.-Donaas op het linkerluik van de Beweningstriptiek van de M eester van de Lucialegende, Lugano 
(Castagnola), Schloss R ohoncz, verz. Baron Thyssen-B ornem isza, is een vereenvoudigde kopie naar Van 
Eycks figuur van S t.-D onaas (Friedländer131 1 10, suppl. 239, Pl. 238).
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G. PE R SO O N L IJK E  O P V A T T IN G E N  V A N  D E A U T E U R

V olgens het opschrift van de om lijsting, onderaan, bestelde kanunnik  Van der Paclc het altaarstuk aan Jan van 
Eyck, die het w erk in 1436 voltooide.
H et opschrift, in zijn huidige vorm , bew eert dat kanunnik  Van der Paele in 1434 tw ee kapelanieën stichtte. 
W elnu dit strook t niet m et de w erkelijkheid en dit kon noch in 1434, noch in 1436 geschreven w orden , daar de 
toelating om  de tw eede kapelanie te stichten slechts in 1441 w erd bekom en en de eigenlijke stichting slechts in 
1443 geschiedde (cf. E. 1 b, Auteursmeningen betreffende de toeschrijving en de datering, blz. 204). Weale was dan 
ook de m ening toegedaan dat in de plaats van D U A S C A PE L L [A N ]IA S, oorspronkelijk  volu it C A PE L - 
L A N IA M  te lezen stond (43 1 40). W at m eer is, het w oord  D O M IN I is in het huidige tekstverband niet 
vertaalbaar en w o rd t dan ook door de auteurs n iet in aanm erking genom en. D O M IN I m o et ontegensprekelijk  
hebben geslagen op het verdw enen w oord A N N O . Eg. Strubbe, w iens advies wij daarover inriepen, m eent dat 
dit niet tw ijfelachtig is.
D e oorspronkelijke tekst kan b.v . hebben geluid: E T  F U N D A V IT  H IC  U |N |A M  CAPELL[ A N |IA M  D E 
G R[EM  ]IO C H O R I. A N |N |0  D O M 1N I 1434, o f  w aarschijnlijker: ET F U N D A V IT  H IC  U |N ]A M  C A - 
PE L L |A N ]IA M  P E R P E T U A M . A N [ N |0  D O M IN I 1434, hetgeen vanaf H IC  to t D O M IN I op één na, 
evenveel letters cn spaties geeft als in de tegenw oordige tekst. V anzelfsprekend bew egen wij ons hier op het 
terrein van blote veronderstellingen.
D och, eens aangenom en dat de oorspronkelijke tekst gew ijzigd w erd  —  hetgeen niet tw ijfelachtig is en tevens 
blijkt uit het m aterieel onderzoek (cf. C . Materiële gegevens, blz. 195-6) —  en dat bij D O M IN I het w oord  
A N N O  hoorde —  w at evenm in dubieus is —  ziet m en zich verplicht het opschrift enigszins anders te in ter
preteren dan gew oonlijk  het geval is. M en zal aldus lezen : Meester Joris van der Paele, kanunnik dezer kerk, deed dit 
werk maken door de schilderJohannes van Eyck, en hij stichtte een kapelanie ten eeuwigen titel (of: te bedienen door de 
koorgeestelijkheid), in hetjaar van Ons Heer 1434. En het werk werd overigens voltooid in 1436. W ant in geen geval 
m ag men het laatste w oord  A U  (1436), zoals het, naar wij m enen, w erkelijk te lezen staat, in terpreteren  als 
A N N O  (1436). D e correcte lezing is C O M P L E V IT  A U T E M  1436. Aldus m oet men aannem en dat kanunnik 
Van der Paele het w erk in 1434 aan Jan van Eyck bestelde en dat de m eester het in 1436 voltooide. D e tekst sub
13 naar J.E . Foppens (I. Archivalische en litteraire bronnen, 13, blz. 225-6), kunnen  wij dus in letterlijke zin 
o p n em en : daer ligh t... Georgius de Pala ... die dese costelike tafel dede macken anno 1434 by MeesterJoannes de E yck . 
O verigens blijkt het w aarschijnlijk dat de oorspronkelijke tekst slechts na 1731 gew ijzigd w erd —  hetgeen 
door het m aterieel onderzoek niet tegengesproken w o rd t — , aangezien het nieuw e opschrift volkom en 
overeenkom t m et hetgeen m en leest in hctC om pendium ... Episcoporum Brugensium van 17 3 1. Eg. Strubbe deelde 
ons daarover de logische veronderstelling m ede, nl. dat het oorspronkelijk  opschrift in dc X VIIIc eeuw zo 
vaag was gew orden dat men zich verplicht zag het te vernieuw en.W elnu het gedrukte  Compendium  in
houdende de w einig secure gegevens, had men bij dc hand, terw ijl het raadplegen van de Acta capituli n iet zo 
eenvoudig was. D aarom  zou het opschrift dezelfde vergissing bevatten als het Compendium, nl. de stichting 
van tw ee kapelanieën in 1434.
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1. A R C H IV A L ISC H E  EN L ITTER A IR E B R O N N E N

Brugge, 9 september 1434. — G ezien  zijn  ziekte en ouderdom, za l kanunnik Van der Paele van de beneficiën blijven 

genieten, ook al komt hij niet meer naar de kerk.

Indulserunt dom ini quod , attenta infirm itate et scnectute suis, inscribatur ad m onia lucra, sive veniat ad 

ecclesiam, sive non.

(Brugge, Bisschoppelijk Archief, Acta Capituli, IV , f. 2 /8  v°. Gepubliceerd door W eale40 8 4 ; Weale en B roc- 

kw ell42 151).

2

Brugge, 13 september 1434. —  Stichtingsakte van een kapelanie door kanunnik Van der Paele.

Die Lune, xiija Septem bris, anno M C C C C  xxxiiij0, ad supplicationem , instantiam  et requestam  m agistri 
G eorgii de Pala, dom ini m ei, com m unicato  cum  aliquibus capellanis et clericis, consenserunt eidem  m agistro 
G eorgio  quod posset fundare unam  cappellaniam  perpetuam  de grem io chori in hac ecclesia, cuius grossi 
fructus foret iij lib .grossorum  annuatim  et reciperet om nes d istributiones et licentiam de serviendo, quasi unus 
ex xviij cappelanis de grem io chori ex antiquo fundatis percipit, pro cujus cappellanie grossis fructibus 
m agister G eorgius solveret Ixxij I. g ro ., et pro distributionibus xxv lib. g rossorum , et dictus cappelanus 
institueretur per capitulum , ad nom inationem  m agistri G eorgii quam diu viveret, et deinde libere, et teneretur 
celebrare ter in septim ana: Lune, de Requiem , M ercurii, de T em pore , et Veneris, de Sancta C ruce, nisi dicti 
dies forent occupati aliis festivitatibus, quo casu scilicet tunc de R equiem  tcnebitur celebrarc, et post finem 
cujuslibet misse tenebitur ire cum  aspersorio ad sepulcrum  m agistri G eorgii, post cjus decessum , et legere 
Miserere mei, Deus, vel D e profutidis, cum  collecta pro anim a ejus ; et pro  quolibet defectu solvet m agistro  
fabrice v grossos, ex quibus unun i custos navis ecclesie si defectum  notificaverit, et reliquos quatuor fabrica et 
m agister fabrice m ediatim , et si custos non notificaverit, m agister fabrice habebit duos grossos et reliquos très 
fabrica; et est no tandum  quod dicta cappelania non poterit conferri nisi actu sacerdoti vel qui infra annum
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sacerdos cxistat, qui eciam tenebitur personaliter residere et deservire hujusm odi cappcllanie, p rou t latius 
expressa sunt in litteris desuper confectis.

(Brugge, t.a .p ., f. 219. O ok gepubliceerd door W eale19 28).

3

Brugge, 8 mei 1441. —  Kanunnik Van der Paele wordt de toelating verleend tot de stichting van een tweede kapelanie.

Die Lune, viij mensis M aii, anno M C C C C  xlj°, ad requisitionein pro parte m agistri G eorgii de Pala capitulo 
factam , dom ini mei consenserunt fundationi cappellanie perpetue de grem io  chori, quam  fundare d isponit ad 
altare Sanctorum  Petri et Pauli apostolorum  in navi hujus ecclesie, de quatuor missis in septim ana et alias 
secundum  form an alterius cappellanie per cum  jam  fundate, et consenserunt quod ipse habeat nom inationem  
quam diu vixerit, et dom ini mei collationem , et post ejus ob itum  om nim oda disposito spectabit capitulo; pro 
cujus cappellanie fundatione ipse m agister G eorgius pro dote assignavit iiij lb.g. annuatim , et pro  d istribu tio- 
nibus vij 1.x s .g ., quas obedientia habebit in terris bene assignatas; et ipse m agister G eorgius providebit de 
cera, pane, v ino et conservacione o rnam entorum  ac de salario custodis.

(Brugge, t.a .p ., f. 57  v°. O ok gepubliceerd door W eale19 28-29).

4

Brugge, 26 april 1547. —  Geakteerd wordt het verzoek van kanselier Philippus de Nigri en de weigering van het kapittel 
betreffende het afstaan van het altaarstuk.

Actum  in capitulo ordinario , die M artis, 26a Aprilis 1547, dom ino  decano presidente.
H abita m atura dclibcratione super petitione m agnifici viri dom ini Philippi N igri, Aurei Velleris cancellarii, 
nuper facta pro  parte Reginalis M ajestatis, quoad tabulam  per quondam  dom inum  G eorgium  de Pala, 
canonicum , in navi hujus ecclesie donatam  et per candem  R eginalem  M ajcstatem  petitam , dom ini rogarunt 
dom inum  decanum  ad, cum  dom inis per eum  assum endis, littcras missivas eidem dom ino  cancellario 
dirigendas, quod hujusm odi sue petitioni annui non licet ac alias excusatorias, in bona form a concipiendas. 
(Randnota) Regina petit sibi annui tabulam  de Pala.

(Brugge, t.a .p ., 1539-1552, ƒ. 184 v°, nr. 10. Gepubliceerd door P a rm cn tie r51 390).

5

Brugge, 1567. —  Guicciardini vermeldt een schilderij van O .- L . - Vrouw met heiligen van Jan van Eyck in de 

St.-Donaaskerk.

Et m cdcsim aincntc in Bruggia nclla chiesa di S. D onatiano, è una bellissim a P ittura di quel’m aestro [G iovanni 
d ’Eick I con l’im agine di nostra D onna, tk d ’altri santi. Ancora a Ipri n ’è u n ’ altra bella &: m em orabile.

(G uicciard in i1 97).
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6

Brugge, 3 oktober 1584. —  Geboekt wordt de vergoeding uitbetaald aan de meid van de burger bij wie het altaarstuk werd 

bewaard.

Ancillc cuiusdam  boni civis huius civitatis pro conservatione insignis tabule altaris cum  cffigie D om in i G eorgii 
de Pala...

(Brugge, Archief van het Bisdom Brugge. Computus ojjicii fabricae ecclesiae S. Donatiani, 3 oktober 1584, Reg. 159, 

J. 73 v°. O ok gepubliceerd door E ng lish 96 78).

7

Brugge, (na 6 mei) 1588. — D e beeldhouwer Rap wordt betaald voor het inpassen van het altaarstuk in een omlijsting.

Joanni Rap sculptori, pro applicatione tabulc D om ini G eorgii de Pala artificiosissim e depicte in quandam  
capsulam ligneam dudum  prins ad eam destinatam .

(Brugge, Archief van het Bisdom Brugge. Computus ojjicii fabricae ecclesiae S. Donatiani, 1588. De datum is niet nader 

aangegeven. D e voorgaande posten dagtekenen van 2 en 6 mei 1588. Reg. 162, f .  71. O ok gepubliceerd door E ng
lish96 78).

8

Brugge, 24 april 1599. —  P. Claeissins wordt betaald voor de herstelling van het altaarstuk en van bijhorende 

versieringen.

Petro Claissins pictori 24 aprilis 115|99 et sequentibus aliquot m ensibus p ro  pictura et restauratione tabulc cum  
im aginibus olim  date lniic ecclesie per m agistrum  G eorg ium  de Pala, et m odo  collocata in sum m o altari huius 
ecclesie, cum  pictura du o ru m  angclorum  et aliorum  dependen tium ...

(Brugge, Archief van het Bisdom Brugge. Computus ojjicii fabricae ecclesiae S . Donatiani, 24 april 1599, Reg. 173,

f. 65. O ok gepubliceerd door E n g lish 96 78).

9

Brugge, 1603. — P. Claeissins wordt betaald voor de afwerking van de restauratie van het altaarstuk.

Petro C laeissins... pro pcrficiendo vulgo m orissen (a) et titulis in ostijs tabule sum m i altaris.

(Brugge, Archief van het Bisdom Brugge. Computus ojficiifabricae ecclesiae S . Donatiani, 1603. D e datum is niet nader 

aangegeven. Reg. 176, f. 78 v°. O ok gepubliceerd door E ng lish 96 78).

(•') Sic, bedoeld wordt waarschijnlijk: vernissen.
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10

Brugge, 1632-1633. — Jakob van Oost, de Oude, wordt betaald voor werk aan het schilderij dat eertijds op het hoogaltaar 

stond.

Jacobo van O ost pro  dcliberationc auri ct sua opera circa tabulam  sen p icturam  quondam  sum m i ajtaris.

(Brugge, Archief van het Bisdom Brugge. Computus fabrice sancti Donatiani. 1632-33. Reg. 190, f. 54 v°. O ok  

gepubliceerd door E ng lish 96 78).

Brugge, 13 mei 1643. — Geakteerd wordt de toelating, aan de bisschop van Brugge gegeven, het altaarstuk te plaatsen op 

het nieuwe altaar van St.-Macharius.

A ctum  in capitulo ordinario , M ercurii, 13 M aii, reverendo dom ino  dccano presidente... P ropositione facta 
per reverendum  dom inum  decanum , qualiter R everendissim us D om inus episcopus Brugensis sno tem pore 
intendat ornare altare Sancti M acharii in sacello Lern, petendo an dom ini eo casu consentirent illic in novo 
al ta ri collocari antiquam  tabulam  sum m i altaris, vulgo de Pala, dom ini declararunt sese paratos in hoc 
consentire, salva débita custodia ejusdem tabule.
(Randnota) Tabula sum m i altaris in sacello Lem.

(Brugge, Archief van het Bisdom Brugge. Acta Gapituli, 1639-1645, f. 241 v°, nr. 5. Gepubliceerd door P ar- 
m en tie r51 390, noot I).

12

Brugge, ju li 1663. —  D e M onconys vermeldt een schilderij van O .-L .-V ro u w  van Jan van Eyck, in de St.-Donaas- 

kerk.

O n voit aussi à S. D onat Eglise Episcopale, un beau tableau d ’une V ierge assise pareil à celuy q u e j’ay à Lyon de 
loaunes Echius, Et un autre petit auprès qui ne lny cede pas, de Gérard de Bruges. 11 y a encore le T om beau  de 
Louis C o m te  de Flandres.

(De M onco n y s3 91).

13

Brugge, X V II le  eeuw. —  Vermeld worden degrafzerk en de wapens van kanunnik Van der Paele, die het altaarstuk in 

1434 aan Jan van Eyck bestelde.

In secundo sacello versus liu rgum .
H ier light C ornelis van C leyhem , C anonynck  van St. D onaes, die s ta rf 1487 den ... daer light ook heer
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G eorgius de Pala, C anonynck ende C an to r van St. D onacs, die dese costclicke tafel dede niachen anno 1434 by 
M eester Joannes de Eyck.

(Brugge, Stadsbibliotheek, handschrift nr. 595, vol. I , de grafschriftenverzameling van Fier re de M olo, X V I  Ile eeuw, 
ingevoegde bladen v ó ó r f  I . U it het begin van dit ingeplakt bijvoegsel door dezelfde hand, nl. door P ierre de M olo 
geschreven, blijkt het dat de gegevens ontleend zijn  aan: Jcan-Franyois Foppens, Epitaphia B rugensia quae extant in 
diversis Eeclesiis. J.F . Foppens werd geboren in 1689 en overleed in 1761.
In een aantal handschriften of grafschrift enverzamelingen vindt men dezelfde of nagenoeg dezelfde inlichtingen over de 
ligging van de gra fzerk van Joris van der Paele, die steeds wordt vermeld als de schenker van het kostelijk altaarstuk van 

Jan van Eyck.
Volgende handschriften werden nagezien:
1) Superscriptiën ende M em oriën van alle T om ben , in p r iv é -b ez it; n aar), de Sm et een compilatie uit een andere 

grafschriftenverzameling vóór de beeldstormerij opgemaakt door C ornelis Gailliard en later, omstreeks 1600 aangevuld 

door kanunnik J. de D am houder.
Men leest e r ,f .  48:
Ende lycht daer oock, dom inus G eorgius de Pala, canonynck ende cantor van S. D onaas, die de costelycke 
tafel dede m aken a° 1434, bij m re Joannes de Eijcke, den alderconstichsten schylder die in V laendre ghew eest 
is, ende m re jo o ris  die starft a° 14... hy d rough  de sable m et tw ee gulden palen en saulto ir: ende daer tusschen 
vier eijers en syne m oeder was van die C arlijns, ellc brisa a: a la bo rdu re : engrelée: de gueule.
2) De vertaling in het Frans van dit handschrift, vindt men in het Recueil des Superscriptions et A rm oiries de toutes 
les T om bes, Epitaphes, Sepultures et M ém oires qui se trouven t encore Tan 1691 dans l’église C athédrale de 
Saint D onat tiré hors le précieux m anuscript de M r. C orneilie Gailliaert ... aussi hors le m ém orial de M r. 
C asetta chanoine de cette église (f. 86-86 v°).
3) D ezelfde tekst komt voor in een ander handschrift van het einde van de X V IIIe  eeuw, geraadpleegd door J. Gailliard, 
in 186/ ( 1S 15), toen in het bezit van baron de Peellaert-van Hoonacker, en betiteld: In de C athedralc K erke van St. 
D onaes liggen de naevolgende sepulturen, ƒ. 47-48. Brugge, privé-verzam eling).

14

Brugge, 1731. —  Kanunnik Van der Paele geciteerd onder de bezitters van de vijfde prebende, tevens als stichter van twee 

kapelanieën en schenker van het altaarstuk.

1410. G eorgius de Pala. A nno 1434. fundavit in hac ecclesia duas capellanias de grem io  chori, quorum  
Possessores tenentur ju x ta  reductionem  111. ac Rev. D. C aroli Philippi de R odoan aliaas factam , dein anno 
1619, die 30 O ctobris per 111. D . A ntonium  T riest, episcopum  B rugensem  renovatam  celebrare in capella S. 
M artini quilibet unam  m issam  de defunctis per hebdom adam , nisi occurat festum  duplex. D einde, anno 1436, 
fecit fieri pretiosissim an p icturam  per Joannem  de Eycke, pictorem  suo aevo ce leberrim um : haec P ictura 
repraesentat figuram  canonici flectentis ante im aginem  B .M .V .

(C om pendium  chronologicum  Episcoporum  brugensium , nec non P raepositorum , D ecanorum  et C anon i- 
corum , cc. Ecclesiae C athedralis S. D onatiani B rugensis, Brugis, Typis Jacobi Beernaerts in via Breydelia 
M .D .C .C .  X X X I , f  119-120).
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15

D e twee kapelanie'èn geciteerd.

D ua capellaniae fundatae anno 1434, ad altare SS. Petri & Pauli per R .D . G eorgium  de Pala, canonicum  hujus 
ecclesiae. Q uaelibet onera tu r una missa per hebdom adam  ad altare S. M artini.

(C om pendium  chronologicum , op. cit. akte 14, 212).

16

Brügge, 1751. — Het altaarstuk ander de voomaamste schilderijen van Brugge vermeld.

D e principaelste schilderijen, de wclcke in de stadt B rugghe in t publijck te sien sijn. C athédrale van St. 

D onaes.
... ln de sacristie siet men een stuck van Jan  van Eijck, w esende de offerande der H . drij K oninghen.

(Brugge, Stadsbibliotheek, Handschrift nr. 456 , B eschryvinge van de gedenckw eirdigste schilderyen, die te sien 
syn in de kercken van verschyde Steden van V laenderen, B rabant, etc. W aer by oock gevoeght is op som m ige 
plaetsen de beschryvinghe van de schilderyen die binnen de A bdyen en andere K loosters, als oock in de 
S tadtshuyzen, Landtshuysen ende G ildehuisen bevonden w orden . O pgeste lt to t w eghw yser der K onst- 
m innende persoonen, 1751).

17

Brugge, 176)9. —  D escam ps vermeldt een Aanbidding der Köningen met St.-Donaas, geschilderd doorjan van Eyck, in 

de sacristie van St.-Donaas.

Dans l ’Eglise Cathédrale de Saint D onas...

D ans la Sacristie est un Tableau peint par Jean van Eyck, t. 1, p . I : c’est une A ntique curieuse en peinture qui 
représente l’A doration des Rois ; les têtes sont avec peu ou point de sécheresse, su r-tou t celle de l’Evêque Saint 
D onas, dans la m aniéré de Gérard Douiv.

(D escam ps5 2 73-274).

18

Brugge, na 3 september 1777. —  Vermelding van het schilderij in de sacristie van de St.-Donaaskerk.

C atalogue. De tous les tableaux rares et précieux appartenant à des m ains-m ortes soit séculières soit ec
clésiastiques qui se trouven t dans la ville de Bruges ... le tou t selon le décret de Sa M ajesté L ’im pératrice 
douairière et Reine apostolique du 3 septem bre 1777 et les ordres du m agistrat de la ville de B ruges.
D ans l ’Eglise C athédrale.
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D ans la sacristie est un tableau antique représentant la Sainte V ierge avec l’enfant Jésus sur les genoux de l’un 
côté l’évêque St. D onatien et de l’autre le donateur, a genoux, à côté de luy un Saint etc., tou t peint p arjean  van 
Eyck com m uném ent appelé Jean de Bruges.

(Bntgge, Stadsarchief, / do os Schoone Kunsten ( ...] , 1893-1922, farde 3 , Schoone Kunsten. Schilderijen der Kcrketi ,ƒ. / 
en 2. O ok handschrift Fonds Pierre Bautiero/; liet Nationaal Centruni voor Navorsingen overde Vlaamse Priniitieven).

19

Bw gge, 27 ju li 1781 (ofkort nadien). — Josuah  R eynolds vermeldt hetschilderij in de sacristie van de St.-Donaaskerk.

D ans la sacristie il y a un tableau d e jean  Van Eyck, qui représente la V ierge, l’Enfant, avec Saint-G eorge et 
d ’autres saints. U ne de ces figures, qui est vêtue de blanc, et que le peintre a certainem ent faite d ’après nature, 
com m e c’éto it la coutum e dans ce tem ps-là, est d ’une grande vérité et d ’un fini singulier, quoique Van Eyck fût 
âgé de soixante-six ans lo rq u ’il peignit ce tableau, don t la date est de 1436. C et ouvrage m érite peut-être plus 
notre attention, parce q u ’il a été exécuté par un hom m e qui, d it-on , a inventé la peinture à l’huile, que par le 
m érite réel de son exécution. C ependant cette invention ... L’art est ici dans son enfance; mais com m e ce 
tableau offre une fidèle représentation de la nature individuelle, il ne laisse pas que de plaire. Van Eyck a rem pli 
ju sq u ’à un certain po in t son b u t .. . .
(R eynolds7 232-233).

20

Brtigge, 1783. —  Dérivai vermeldt in de St.-Donaaskerk een Aanbidding der Koningen met S t.-D onaas van Van Eyck.

Les autres tableaux qui o rnen t cette cathédrale, sont une A doration  des bergers par O tto  V en ins... enfin une 
A doration des Rois de V an-Eyck ; il y a dans les têtes un peu de secheresse, su rtou t dans celle de St. D onat.

([Dérivai]6 191-192).

21

Brugge, 1794. —  B eaucourt vermeldt een Aanbidding der Koningen met S t.-D onaas van Jan van Eyck, in de sacristie 

van de St.-Donaaskerk.

Liste des m eilleurs Tableaux q u ’on trouve dans cette cathédrale de St. D onas.
D ans la sacristie est un tableau peint parjean  van Eyck. C ’est une antiquité curieuse en peinture qui représente 
l’A doration des Roys. Les têtes sont avec peu ou poin t de sécheresse, sur tou t celle de l’A rchevêque Saint 
D onas, dans la m anière de G érard D ouw .

(Bwgge, Stadsbibliotheek, handschrift nr. 4 5 7 , D escription h istorique de l’ancienne église cathédrale collégiale et 
paroissiale de St. D onas à Bruges, ... par M r. Patrice B eaucourt ... l’an 1794, /'. 126).
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22

Parijs, 17-31 januari 1795. — Proces-verbaal van ontvangst van het altaarstuk te Parijs.

Liberté. Egalité.
Etat et Inventaire des Tableaux arrivés de la Belgique, le 28 nivose l’an 3e de la R épublique française une et 
indivisible et pour lesquels la com m ission executive a nom m é pour assister à l’ouverture  des caisses qui les 
contenoient et constater leur état, les citoyens M aday, Lavalée et Le B run, lesquels on t procédé le 29 dud. et 
jo u rs  suivants.
...C a isse  sans n° de Bruges.
La V ierge, l’enfantJésus et St. G eorges, com position de 5 figures, de W aneck. U n jo in t traverse ce tableau et la 
tête de la Vierge a beaucoup souffert d ’usure.
(Ondertekend) Lavalléc, Le B run, M adaye.
N ous m em bres du conservatoire du M useum  N ational des Arts sous signé certifions avoir reçu des citoyens Le 
B run, peintre, La valée et M adeie, em ployés à la com m ission d ’instruction publique, les tableaux désignés 
dans l’inventaire ci-dessus en foi de quoi nous leur en donnons récipissé, fait au conservatoire du M useum  
N ational des Arts ce 12 pluviôse an 3 de la R épublique française une et indivisible.
(Ondertekend) F ragonard, B onvoisin, Picault, D avid, Le R oy, D ardet, D u Pasquier.

(Parijs, Archives du Musée du Louvre, Carton P 4 , 1795 , 18 au 31 janvier. Opgetekend en medegedeeld door A . D e  

Schrijver en P. Marijnissen.)

23

Brugge, 1795. —  Het altaarstuk, voorheen in de St.-Donaaskerk, als een der werken van Jan van Lyck vermeld en 

beschreven.

In de cathedraele kereke van St. D onacs binnen B rugghe, berustte  in de sacristie een konstig  stuck van sijn 
w erek, hetw elcke door geheel de weereld verm aerd is, hebbende voortijds gedient voor het autaerstuck van 
den hoogen autaer, verbeeldende een O nsc Lieve V rauw e m et het kindeken Jcsus op hacrcn schoot, daer 
nevens staende den H . G eorgius, en voor het beeld knielende een eerw . heer G eorgius de Pala, canoniek der 
selve kereke. O p  de lijste staen dese nevenstaende w apens m et dese w oorden in St. Pieters le tte rs ...

(Brugge, Stadsarchief, handschrift van P. Ledoulx, Levens der konstschilders, konstenaers en konstenaeressen 
soo in 't  schilderen, beeldhouw en, als andere konsten de w elke van de stad B rugge gebooren sijn, ofte aldaere 
hunne konsten geoeffent h eb b e n ..., 1795, f . 2 .  O ok gepubliceerd door D e P o o rte r66 1 -2).

24

Parijs, 17-21 september 1805. — H et altaarstuk vermeld in een memorie van herstellingswerken aan schilderijen.

M ém oire de restauration de tableaux faite par H oogthoels pou r le M usée N apoléon com m encé le 1er M essidor 
an 13 jusques &  com pris le cinquièm e jo u r  com plém entaire m êm e année (d.i. tôt en met 21 september 1805).
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V erni 110 tableaux de la grande galerie. T erm iné  la re s tau ra tio n ... Jean B elin ... R estauré: V anderw erff, 
C ornelis D e Vos. id. =  Ex vo to , La V ierge, St. G eorges et St. D o n a tien ... Jean van Eiek.

(Parijs, Archives Nationales, Section Moderne, carton 02-847, 1805, 20 juin-septembre. Opgetekend eu medegedeeld 

door A . D e Schrijver eu R. Marijnissen).

25

Parijs, le  kwartaal 1813. — Met altaarstuk vermeld in een memorie van herstellingswerken aau schilderijett. 

N aeguier
La V ierge et l ’enfant Jésus, entourés d ’anges, peints sur bois. Réunis des jo in ts , fixé les écailles et m as
tiq u é ... 15. —  La Vierge, l’enfant Jésus et St. G eorges, peints sur bois, m êm e opération ... 15. —  La N ativ ité, 
peinte sur bois, m êm e o p éra tio n ... 12 .

(Parijs, Archives Nationales, Section Moderne, carton 02-836, 1813, lc r  trimestre. Opgetekend en medegedeeld door A . 
De Schrijver en R. Marijnissen).

26

Brugge, 23 december 1889. — Verslag van een onderzoekscommissie betrejfende de toestand van het altaarstuk. 
Beraadslaging door de gemeenteraad op 21 ju n i 1890.

...  N ous soussignés Louis Delà Censerie, directeur de l’académ ie com m unale des bcaux-A rts, D ésiré De 
M eyer, m em bre de la Jo in te  de l’Académ ie, Alfred Ronse, échevin de la ville, François V anden Abeele, 
m em bre de l 'Académie com m unale et E dm ond Van H ove, artiste peintre ... nous som m es rendus au m usée de 
la ville, établi proviso irem ent à l’école Bogaerde, à l’effet d ’exam iner le tableau peint par Jean Van Eyck, et 
représentant La V ierge et l’enfant Jésus, St. D onatien , St. G eorges et le donateur G eorges Vander Pale, 
chanoine.
Après 1111 exam en attentif, nous avons trouvé que l’œ uvre du grand peintre se trouvait dans un état satisfaisant; 
les retouches exécutées à l’huile et qui datent de bien des années sont nom breuses, elles occupent des 
em placem ents im portan ts et défigurent cette belle œ uvre.
N ous som m es d ’avis q u ’il n ’y a pas lieu de faire disparaître ces retouches sous de nouvelles, attendu que dans 
quelques années les m êm es différences de tons se reproduiraient et q u ’actuellem ent les soins devron t se borner 
à quelques boursouflures encore peu apparentes q u ’il s ’agirait de fixer au panneau.
Ainsi fait à B ruges, le 23 décem bre 1889.
(ondertekend) E. Van H ove, Alf. Ronse, L. Delà C enserie, D r. D em eyer, D r. Vanden Abeele.

M. Van den Abeele: ... Ainsi on voit à travers le tableau de Van Eyck qui se trouve à l’académ ie, une ligne de 
restauration qui coupe le tableau en deux.

(Brugge, ArchieJ van de Stedelijke Musea, tir. 10-161-231289. Gepubliceerd in Bulletin com m unal de la Ville de 
B ruges, / 8 9 0 28 293-303 en itt S o sso n 117 162, 164, 168, doc. 4 ).
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27

Brugge, 21 noveinber 1902. — Technisch verslag van Paul Buéso over de toestand van hct altaarstuk.

I. Jean V an Eyck.
La sainte V ierge avec l’Enfant Jésus adorés par Saint G eorges, Saint D onatien , et le C hanoine G. Van de Paele. 
D ans le dais, dans la figure de la V ierge, dans la main gauche posée près du divin enfant, dans les jam bes de 
celui-ci, on aperçoit de toutes petites craquelures qui se soulèvent.
A gauche dans la figure de Saint D onatien , à dro ite  dans celle de saint G eorges, il y a des craquelures très 
prononcées en form e de losanges et de cercles irréguliers.
D ans le milieu de l’œ uvre, le jo in t des deux panneaux se détache très légèrem ent et cela form e une ligne 
horizontale qui traverse le tableau dans tou te  sa longueur. A cet endro it la couleur d ’une retouche ancienne se 
soulève légèrem ent, vers la gauche les planches se sont séparées et il y a une petite fente. Le tableau est couvert 
d ’em bus et de chauds, su rto u t visibles dans les fonds à cause de ces deux cas, les couleurs on t perdu leur éclat.

(Brugge, Archiejvan de Musea, Verslag van P. Buéso over enkele schilderijen van hct Stedelijk Muséum te Brugge, 21 

noveinber 1902 , nr. 10-161 -211102. G epubliceerd door Sosson 117133, doc. 58).

28

Brugge, 30  maart 1934. —  Verslag van de bijzondere commissie over de uitgevoerde restauratie van het altaarstuk.

De w erkzaam heden w erden uitgevoerd volgens de voorgeschreven m aatregels, in het bureel van den 
conservator, en onder het bestendig toezicht van de vier ondcrgeteckendc afgevaardigden.
D e bladderingen w erden eerst vastgezet. V ervolgens w erd het paneel herlijm d en langs achter versterkt 
volgens de m odernste m ethode dew elke het voortaan vrijw aart van krim pen en zwellen.
Na verscheidene weken geduldig w erken is de heer Van der Veken erin gelukt, zonder afetende stoffen te 
gebruiken, en enkel bij m iddel van vervliegbare oliën, de originele kleuren te on tb looten  van de lagen 
verdoofd vernis, lijnolie en onnoodige overschilderingen.
O p  enkele plaatsen, van eenige m illim eters oppervlakte, was het origineel kleur to t op de g ro n d v erf 
verdw enen. Deze plaatsen zijn aangeduid op de bijgevoegde pho to  |ct. Pl. C C X L IIIa |. Zij w erden m et den 
m cestcn kunstzin herschildcrd, in e iverf (tem pera) de soort k leur gebru ik t doo r Van Eyck.
Als bijzonderheden bestatigd gedurende de w erkzaam heden dienen verm eld  te w o rd e n : H et geslachtslidm aat 
van het K in d jesu s w erd  vroeger v e rm in k t—  w aarschijnlijk over om tren t twee eeuw en —  en overschildcrd 
m et een stuk w itte luier. H et is nu hersteld naar de copie van het m useum  van A ntw erpen.
D e w itte  luier, w aarop het K in d jesu s gezeten is, w erd m et een dunne laag w it kleur door M eester Van Eyck 
zelf boven het rood kleur van den m antel der H . M aagd naderhand geschilderd, waarschijnlijk om  m eer de 
aandacht te trekken van den toeschouw er naar het m idden der schilderij.
O p  de papegaai zijn sporen te zien van vingers, w aarschijnlijk van de linkerhand der H. M aagd die door 
M eester V an Eyck verplaatst w erd . Deze verandering van plaats kan, geholpen door de photo  die wij bezitten, 
getrokken m et de X stralen door den H r. B orroughs, op verscheidene m anieren uitgelegd w orden .
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H et linker kaakbeen van St. Jo ris  w erd door een latere hand onderlijnd  m et een schaduw  ten einde een barst in 
het kleur te verbergen. D e natuurlijke u itd rukk ing  was alzoo jam m erlijk  veranderd in een soort van rictus. 
Aan de rechterkant van het aangezicht w erd, m aar door Van Eyck zelf, een deel bijgebracht.
De linker hand van St. Jooris w erd een w einig verhoogd , van de vroegere plaats zijn de sporen te zien. 
D e schilderij na vo lkom en d roog  te zijn, w erd  voorlop ig  vernist m et petrool-vernis (vernis vibert) en zal na 
tw cc ja ren  defin itief vernist w orden  door de zorgen van de heer Van der Veken.
De lijst die, na de herstelling, niet m eer in verhouding  was m et de schilderij, w erd ook gekuischt en de 
vergulding in harm onie gebracht.
De herstelling uitgevoerd m et eerbied, liefde en talent, mag aangezien w orden als u iterst wel geslaagd. Zij 
heeft iedereen voldoening gegeven en wij zijn gelukkig hier ook de onze te m ogen uitdrukken .
B rugge, den 30 M aart 1934.
(ondertekend) L. R yelandt, schepen van Schone K unsten; Jos. V iérin, schepen der O penbare  W erken; L. 
Reckelbus, conservator van het Stedelijk M useum ; Flori van Aeker, ere bestuurder der Stedelijke Academie.

(Brugge, Archief van de Musea, nr. 10-161-300334).

J. LIJST V A N  D E A F B E E L D IN G E N

N r. 9 : G r o e p  E y c k  (3)

C C V II. D e M adonna m et kanunnik Van der Paele B 183 996 I960
CCV1II. l)e  M adonna niet kanunnik Van der Paele, infrarood B L 2 000 1948

C C IX . O .-L .-V ro u w  m et het Kind B 55 443 1943
c c x . De linkerhelft van het paneel B 55 444 1943

C C X I A. D e geknielde kanunnik (Kleurenplaat) Foto Loose
C C X I. D e rechterhelft van het paneel B 55 442 1943

C C X  11. O .-L .-V ro u w  (buste) m et het Kind B 112 581 1948
CCX1I1. S t.-Joris (buste) B 55 360 1943
CCX 1V . H et hoofd van O .-L .-V ro u w  (1:1) B 55 357 1943
ccxv. H et hoofd van de kanunnik  (1:1) B 55 458 1943

C C X V I. H e t K ind B 55 455 1943
C C X V II. De handen van de kanunnik m et boek en bril ( 1 : 1 ) B 55 459 1943

C C X V III. H et hoofd  van S t.-D onaas (1:1) B 55 447 1943
C C X IX . H et hoofd van St.-Joris (1:1) B 55 356 1943
C C X X . Plooien en franjes van de koorm antel van S t.-D onaas (1:1) B 112 580 1948

C C X X I. H et aartsbisschoppelijk kruis van St.-D onaas en een gchistorieerd
kapiteel B 55 452 1943

C C X X  II. De gehandschoende handen en het wiel van St. -D onaas (1:1) B 55 448 1943
C C X X  III. T w ee kapitelen rechts van de troonhem el B 55 441 1943
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C C X X IV . B eeldhouw w erk van de troon  (links) (1: 1 approx.) B 55 445 1943
C C X X V . B eeldhouw w erk van de troon (rechts) (1:1 approx.) B 55 446 1943

C C X X V I. Detail van de w apenrusting van St.-Joris (1:1) B 55 363 1943
C C X X V II. D e benen en de voeten van S t.-Joris B 55 364 1943

C C X X V III. H et schild van S t.-Joris (1:1) B 163 161 1956
C C X X IX .
ccxxx.

D e w im pel van S t.-Joris en het kapiteel achter hem (1:1) 
H et benedengedeelte van het aartsbisschoppelijk kruis van

B 55 440 1943

St.-D onaas en de bevloering links van het tapijt (1:1) B 163 162 1956
C C X X X I. De bevloering rechts van het tapijt (1:1) B 112 584 1948

C C X X X II. De bevloering in de benedenhoek rechts (1:1) B 112 582 1948
C C X X X I1I. H et aangezicht van S t.-D onaas (M 2X) B 112 590 1948
C C X X X IV . H et aangezicht van O .-L .-V ro u w  (M 2X) B 112 587 1948
ccxxxv. H et aangezicht van de kanunnik (M 2X) B 112 591 1948

C C X X X V I. H et hoofd  van het K ind (M 2X) B 112 592 1948
C C X X X V II. H et aangezicht van St.-Joris (M 2X) B 1 12 589 1948

C C X X X V III. O .-L .-V ro u w  en het K ind, detail, infrarood B L 5 356 1956
C C X X X IX . O .-L .-V ro u w  en het Kind, detail, radiografie (1/2 approx.) D L 1 374 1948

C C X L . H et hoofd  van St.-D onaas, infrarood E L 410 1943
C C X L I. St.-Joris en de buste van kanunnik Van der Paelc, infrarood E L 409 1943

C C X L II. D e vier hoeken van het kader: links boven B 163 170 1956
rechts boven B 163 172 1956
links beneden B 163 173 1956
rechts beneden B 163 171 1956

C C X LIII. a) D ocum ent betreffende de restauratie van 1933-34
b) Detail van het opschrift van de om lijsting m et de naam

Foto Brussellc 1934

van Jan van Eyck B 163 174 1956

C X C IV . c) D e rugzijde van het paneel B 146 404 1953
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Nr. 1: A n on iem  (1), Taferelen uit de Legende van St.-Joris. Twee luiken



m m :

N r. 1 : A nonicm  ( 1) , Taferelen uit de Legende van S t.-Joris. L inkerluik.



Pl.

N r. 1 : A noniem  ( / ) , Taferelen nil de Legende ran St.-Joris. L inkerliiik.



Pl. IV

Nr. î :  Anoniem ( i), Taferelen nil de Legende i'an St.-Joris. Linkerlnik.





Pl. VI

Nr. 1 : Anoniem ( i ), Taferelen uit de Legende van St.-Joris. Rechterluik.



Nr. 1 : Anoniem ( i), Taferelen nil tie Legende van St.-Joris. Recliterliiik.



Pl. VIII

W  I • Ani i inci i i  !  i l  T . i f i ’n ’L - i i  t i l t  r l ,• 1

Pl.



Pl. X



Pl. XII

AV. 1 : A noniem  ( î), Taferelen uit de Legende van St.-Joris. 
a  u a . ,  .. , , • —— ■_



Pl. X



Pl. XIV

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen. Infrarood



Pl. X

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen



Pl. X V I

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen. Brokaat van liet kleed van O.-L.-Vron w



PI. x '

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vroiiw met Kind gekroond door twee engelen. O.-L.-Vrouw en liet Kind



Pl. XVIII

Nr. 137 : Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen. De engel links, radiografie



Pl.  X IX

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen. De engel links



n  Nr. 137: A non iem  ( 14), O .-L .-V rouw  met Kind gekroond door twee engelen, a) Het landschap links; b) Het landschap rechts

Nr. 137: A n on iem  ( 14), O .-L .-V rouw  met Kind gekroond door twee engelen, a) Planten links van de troon; b) Planten rechts van de troon ^



Pl. XXII

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen. Het Kind ( 1:1)



Pl. X X II I

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw wet Kind gekroond door (tree engelen. Het hoofd van O.-L.-Vronw ( I :l)



Pl. X X I V

Nr. 137: Anoniem (14), O.-L.-Vrouw met Kind gekroond door twee engelen, a) De kroon (1:1);  b) Het handschrift ( 1 :1)



Pl. X X V

N r. 13 7 : Anoniem (1 4 ), O .-L .-V ro tiii' w et K in d  gekroond door tw ee engelen. H et gelaat van 0 .-L .-V r o u w  ( M  2 x  )



PI. X X V I

a) N r. 137: Anoniem (1 4 ), O .-L .-V ro m v  m et K in d  gekroond door tw ee engelen. R u g z ijd e ;
b) N r. 138: Anoniem (1 5 ), D e  Aanbidding der Koningen met een Schenker. R u gzijde; c) Idem. D eta il van de keerzijde



pl. xxvir

N r. 138: Anoniem (1 5 ), D e Aanbidding der Köningen met een Schenker



PI. X X V I I I

N r. 138: Anoniem (1 5 ), D e  Aanbidding der Koningen niet een Schenker. O .-L .-V ro tn r  met het K ind, S in t-J o ze f  en een der koningen



PL x x ix

N r. 1 38: Anoniem (1 5 ), D e  Aanbidding der Koningen inet een Schenker. T w ee koningen en omstanders



Pl.  X X X

N r. 13S: Anoniem (1 5 ), D e  Aanbidding der Koningen niet een Schenker. S in t-J o ze f  ( 1 : 1 )



PI. X X X I

N r. 138 : Anoniem (1 5 ), D e Aanbidding der Koningen met een Schenker. D e buste van O .-L .-V ro u w  ( 1 : 1 )



Pl. X X X I I

Nr. 138: A non iem  ( 15), Dc Aanbidding der Koningen niet een Schenker. 
De buste van de staande koning, radiografie ( 1 : 1)



Pl. XXXIII

Nr. 138: Anoniem (1 5 ), D e  Aanbidding der Koningen met een Schenker. D e  buste van de staande koning ( 1 : 1 )



Pl. X X X I V

a) Nr. 138 : A n o n iem  ( 15), De Aanbidding der Kottingcn met een Schenker. Brokaat en handen van de schenker (1 : 1) ;
b) Pentekening uit het handschrift ttiss II. 3623, dl I , f °  34, Koninklijke Bibliotheek, Brussel



P l.  X X X I V  A

Nr. 13tS’ : A noniem  ( 15), De Aanbidding der Koningen met een Schenker eit de twee luiken van Antooii Claeisscns. 

Reconstructie op 5 october 1976 naar de hiernaast afgebeelde opstelling



Nr. 138 : A n on iem  (15), De Aanbidding der Köningen met een Schenker. Landschap (1 : 1)
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PI. X X X V I

Nr. 2 : G roep  Bosch (1), Dc Bekoring van St.-Antonius



PL X X X V I I

N r. 2:  Groep Bosch ( 1), D e Bekoriitg van S t.-A n tonius ( M  2 X )



Pl. x x x v i i r

a) Nr. 2 : G ro ep  Bosch ( / ) ,  De Bekoring van St.-Antonius. Rugzijde

b) Nr. 3 :  G rocp  Bosch (2), l  iet Drieluik van Job. Middenpaneel. Rugzijde

c) Nr. 4: G rocp  B osch (3), Het Drieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. Rugzijde
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P l.  X L

Ar. j :  Ciroep Bosch ( 2), H et D rieluik van Job. H et middenpaneel: de Beproeving van Job



Pl. XLI

:\Y. j :  Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Job. D e  Beproeving van Job. Job en de m uzikanten



PI. XLII

Ar. 3 : Groep Bosch ( 2), H et D rieluik van Job. D e Beproeving van fob. Job en de m uzikanten, infrarood
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Pl. XLIII

N r. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Joh. D e Beproeving van Joh. Joh ( 1 : 1 )



X L I V

N r. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Job. D e  Beproeving van Job. T w ee m uzikanten ( 1 : 1 )



PI. XLV

N r. j :  Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Job. D e  Beproeving van Job. D e  figuren van rechts ( t : i )
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Nr. 3 :  G roep B osch (2), Het Drieluik van Job. De Beproeving van Job. Groep muzikanten ( 1 : 1 )
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Pl. 1L

N r. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik  van Job. D e  luiken: de Beproeving van S t.-A n tonius en de Boete van St.-H ieronynius



Nr. 3 : Groep Bosch (2), Het Drieluik van Job. De Beproeving van St.-Antonius. Buste van St.-Antonius ( 1 :1)

Pl. 
LI



Pl. l u

N r. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik ran Job. D e  Beproeving van S t.-A ntonins. L inker benedenhoek ( 1 : 1)



Pl. LIII

N r. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Job. D e  Bocte van St.-H ieronym us. Buste van St.-H ieronym us ( 1 : 1)



Pl. L I V

JYr. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Job. D e Boete van St.-H ieroiiyiiius.
D eta il van het dak van de kluis niet rotsen, planten en dieren ( 1 : 1 )



Pl. L V

N r. 3 : Groep Bosch ( 2) , H et D rieluik van Job. Buitenzijden van de luiken



Arr. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. Bovendeel: Christus van het Laatste Oordeel met engelen en heiligen

PI. 
LVI 

Pl. 
LV

1I



Pl. L V I I I

N r. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik ran het Laatste Oordeel. H et middenpaneel, infrarood



Pl. L I X

N r. 4 : Groep Bosch ( 3 ), H et D rieluik van het Laatste Oordeel. H et middenpaneel



Pl. LX

N r. 4 : Groep Bosch (3) ,  H et D rieluik van het Laatste Oordeel. M iddenpaneel. D e  personages in en rond liet lantaarngebonwtje



Pl. L X I

N r. </: Groep Bosch (3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. D e  bekroning van het lantaarngebouwtje



P l.  L X I I

N r. 4 : Groep Bosch (3 ) , H et D rieluik van liet Laatste Oordeel. Middenpaneel.
Drenkelingen, bouwval met lijken en man aan liet sp it en de motieven eromheen



Pl. L X I I I

Nr. 4: G ro ep  Bosch (3), Het Drieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel.
Smidse



Pl. L X I V

N r. 4 : Groep Bosch ( 3) , H et D rieluik van liet Laatste Oordeel. Middenpaneel.
H e t nies met het monogram en de motieven eromheen, radiografie f-J)



Pl. L X V

N r. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik van liet Laatste Oordeel. Middenpaneel.
H et nies niet liet monogram en de motieven eromheen
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Nr. 4: G roep Bosch (3), Het Drieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. Pletmolen met trechter en scène bij de kruik

r
N r. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. R a t (? )  m et pakzadel en menner X



Kr. 4: G roep Bosch (3), Het Drieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. Watermolen met de verslindende vogel-vrouw

N r. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. Scènes van de linker benedenhoek
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L

X
V

III



Kr. 4: G roep  Bosch (3), Het Drieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. De varende schoen en de handtekening

K r. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. Middenpaneel. D e  handtekeningJheronimus hosch (M  2 X)
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PI. L X X I 1

N r. 4 : Groep Bosch (3 ) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. D e  luiken: de H em el en de H el



PI. L X X I I I

N r. 4 : Groep Bosch (3) ,  H et D rieluik van het Laatste Oordeel. D e  Hemel, benedenhelft







PL L X X V

N r. 4 : Groep Bosch ( j ) ,  H et D rieluik  1 >an het Laatste Oordeel. D e  Hemel. D e  Levensfontein, de holle vrucht eti het vergezicht





PI. L X X V I I I

N r. 4 : Groep Bosch (3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. D e  buitenluiken niet de Doornenkroning



Pl. L X X I X

N r. 4 : Groep Bosch ( 3) , H et D rieluik van het Laatste Oordeel. D e  buitenluiken. D eta il: de Doornenkroning



Pl. L X X X

N r. 136 : Grocp Christus ( 4) , H . Elisabeth met schenkster, infrarood



Pl. L X X X l

N r. i j 6 : Groep Christus ( 4) , H . Elisabeth met schenkster



PI. L X X X I I

N r. 146 : Groep Christus ( 4) , H . Elisabeth met schenkster. H . Elisabeth met driedubbele kroon ( 1 : 1 )



Pl. L X X X I I I

N r. 1 3 6 : Grocp Christus ( 4) , H . Elisabeth met schenkster. Schenkster met gebedenboek ( 1 : 1 )





Nr. _5; G roep  D av id  (1), Het Oordeel van Kambuscs. 
a) Linkerpaneel: De Aanhouding van de omgekochte rechter; b) Rechterpaneel: De Villing van de omgekochte rechter
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PI. L X X X V I I I

Nr. 5 : G roep  D av id  (1),  Het Oordeel van Kaïnbuses. De Aanhouding. Koning Kaïnbuses en zijn hovelingen



Pl. L X X X I X

iVr. y .: Grocp David ( 1), Het Oordeel ran Kaiiilnises. D e  Aanhouding. D e krijgsman en de reclner



Pl. x c

A r. y. G roep  D av id  (1),  Het Oordeel van Kaïnbuses. De Aanhouding. 
De handen van de honing en van de persoon aan zijn linkerzijde ( 1 : 1 )



Pl. XCI

iVr. y.  G roep  David (1),  Het Oordeel van Kaïnbuses. De Aanhouding.
De rechter



X
n

Nr. 3 :  G roep D avid  (1), Het Oordeel van Kambuses. De Aanhouding. De hoofden van de koning en van de persoon links achter hem

X
N r. y .  Groep David ( 1) , H et Oordeel van Katnbuses. D e Aanhouding. D e  hoofden van de tw ee personages rechts van de koning Q



iVr. 5 : Groep David ( 1 ) , H et Oordeel van Katnhuses. D e Aanhouding. D e hoofden van de drie personages rechts

Pl. 
X

C
IV





Pl. XCV1I1

Nr. 5: Groep Davitl (1J, Het Oordeel van Kambnses. D e Aanhouding. Het hoofd van de honing ( 1 :1 )





Pl. c

Nr. 5: Groep David (1), H et Oordeel van Kamhuses. D e Aanhouding. Het hoofd van de gehelmde krijgsman ( 1 :1 )





Pl. CI1

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kandmses. D e Aanhouding. Het gelaat van de honing (M  2 X )



pl. cm

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kaïnbuses. D e Aanhouding. Het gelaat van de rechter ( M  2 x )



PI. CIV

Nr. 5; Groep David ( 1), Het Oordeel van Kaiiibuses. D e Aanhouding. D e poedelhond



Pl. c v

Nr. 5: Groep David ( 1), Het Oordeel van Kambtises. D e Aanhouding. D e wijfjeswiiidhoiid



PI. CVI

Nr. y  Groep David (1), Het Oordeel van Kaïnbiises. D e  Aanhouding. IIet stadsgezicht in de boogopening links



Pl. CVII



CVÏII

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kaïnbuses. D e Aanhouding.
Putti, wapenschild van Filips de Schone en medaillon links van de rechterstoel



Pl. CIX

Nr. 5; Groep David ( 1), H et Oordeel van Kambuses. D e Aanhouding.
Putti, wapenschild van foanna van Castilië en medaillon rechts van de rechterstoel



Pl. c x

Nr. y. Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Aanhouding, a) Putti met rritclitenslingers
boren de rechterstoel; de datum 1498; b) Opschrift op de mantelzoom ran de krijgsman naast de koning, infrarood



Pl. CXI
I

1

(
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!
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I

Bronzen renaissance gedenkplaatjes (Naar S. de Ricci, The Gustave Dreyfus Collection. Reliefs and Plaquettes, Oxford, 1931): 
a) Herkules en Deianira (?) of Ceres en Triptoleinos (?); b) Apollo en Marsuas 

c) Nr. y  Groep D avid (1), Het Oordeel van Kambuses. De Aanhouding. Hoofden van personages links van de honing, radiografie ({)



Pl. CXII

Nr. 5; Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Aanhouding.
D e armleuning van de rechterstoel en de linkerhand van de rechter, radiografie ( 1 :1 )



\
Pl. CXIII

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuses. D e Aanhouding.
D e Rechter: handen, kleed en rechterstoel, infrarood



Pl. CX1V

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel 1 >an Kambuscs. D e Aanhouding. D e weerkaatsing in de liehn van de krijgsman (M  2 x  )



Pl. c x v

Nr. y  Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuses. Rechterpaneel. D e Villing van de omgekochte rechter



Nr. y  Groep D avid ( ï) , Het Oordeel van Kaïnbiises. De Villing. De hoofden van de vier rechtstaande hovelingen uiterst links

Nr. 5; Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Villing. D e hoofden van de vier hovelingen links van de koning
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Pl. CXVIII

Nr. y. Groep David (1), Het Oordeel van Kanilnises. D e Villing. D e handen van de twee hovelingen in gesprek, uiterst links ( 1 :1 )



Pl. CX1XA

Nr. 5: Groep David ( i), Het Oordeel van Kaïnbnses. D e Villing. Koiiing Kantbiises





Pl. CXIX

Nr. s G r o c p  David (1 ), Het Oordeel vau Kainlmses. D e Villing. Koning Kambuscs



PI. c x x

Nr. 5 •' Groep David (1), lie t Oord cc I vciu K(iinbitscs. D c  I H et hoofd van dc hellebaardier, tcchts ( 1 11)



Pl. CXXI

Nr. 5: ( '.roep D avid ( 1), Het Oordeel van Kambuses. De Villing. Hoofd van de koning en van de hoveling links achter hem ( 1 : 1)



n  
x
x

N r. 5 : Groep David ( 1) , H et Oordeel van Kanibuses. D c Villing. Hoofd en bovenlichaam van de gevilde

O
Nr, 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Villing. Benen van de gevilde en beulshanden ^



Pl. CXX1V

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuses. D e Villing. Het hoofd van de heul met de tulband ( 1 :1 )



PI. c x x v

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuscs. D e Villing. Het hoofd van de in liet midden staande beul ( 1 :1 )



PI. CXXVI

Ar. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuses. D e Villing. Het hoofd van de vooraan geknielde beul ( 1 :1 )



Pi. CXXVIl

Nr. 5: Groep David ( 1), Uct Oordeel van Kanihuses. D e Villing. D e hoofden van de drie personages uiterst links ( 1 :1 )



N r. 5 : Groep David ( 1) , H et Oordeel van Kambuses. D e Villing. D e hoofden van de beulen, uiterst rechts ( 1 : 1)

O
N r. 5 : Groep David ( 1) , H et Oordeel van Kambuses. D e  Villing. H et hoofd van de gefolterde rechter ( 1 : 1) ^
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Pl. c x x x

Nr. y  Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Villing. D e poedelhond ( 1 :1 )



Pl. CXXXI

Nr. 3: Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Villing. D e  rechterhand van de gefolterde ( 1 :1 )



CXXXII

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Villing. D c rechtervoet van de gefolterde, infrarood ( 1 : 1 )



Pl. CXXXIII

Nr. 3: Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuses. D e Villing. D e rechtervoet van de gefolterde ( 1 :1 )



iVr. j :  Groep David ( t ) ,  H et Oordeel van Kanibuses. D e  Villing. D e vooraan geknielde beul en het kleed van de gefolterde, infrarood
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Pl. C X X X V I

Ar. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kaïiibuses. D e Villing. Het huis in het midden op de achtergrond



Pl. CXXXVII

iVr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kaïiibuses. D e Villing. D e  gerechtszaal, voorgezeten door de zoon van de rechter
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N r. y  Groep David ( 1) , H et Oordeel van Katnbiises. D e Villing. B ouw - en beeldhouwkundige elementen van de gerechtszaal

O  
X

Nr. y  Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Villing. D e personages links van dc zoon van de rechter (1 :1 )  X

X



o
X

iVr. 5 : Groep David ( 1) , H et Oordeel van Kamhuses. D e Villitig. D e  hoofden van de personages uiterst rechts ( M  2 X )
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Ar. y .  Groep David ( i ) ,  H et Oordeel van Kanibuses. D e Villing.
Wapenschilden van het graafschap Vlaanderen en van de stad Brugge boven de deuropening van het huis naast de gerechtszaal ( 1 : 1)

Nr. y  Groep David (1), Het Oordeel van Kanibuses. De. Villing. ^
Console, putti, guirlandes en kapiteel met beeld van Karei de Grote (?) uit de gerechtszaal ( 1 :1 )  t“ 1



Pl. CXLIV

Nr. 5; Groep David (1), Het Oordeel van Kanibiises. D e Villing.
Lemmer van hellebaard en hoofden van twee hovelingen links van de zoon van de rechter ( 1 : 1 )



Pl. CXLV

i

Nr. 5: Groep David (1), Het Oordeel van Kaïnbuses. D e Villing.

Bouw- en beeldliouivkundige elementen van linker gevel van de gerechtszaal ( 1 :1 )



Pl. CXLVI

Nr. y. Groep David (1), Het Oordeel van Kambuses. D e Viiling. D e huizen op de achtergrond, links



Nr. y  Groep Davicl (1), Het Oordeel rati Kambiises. D e Villiug. Het landschnp ( 1 :1 )



Pl. CXLVIII

Nr. 3: Groep David (1), H et Oordeel van Kambuses. D e Villing.
Detail van de halsketting en bovendeel van de scepter van de koning ( M  2 X )



Pl. CIL

A'r. y  Groep D avid  ( 1), Het Oordeel van Kanibiises. De Villing. De beul met de tulband eu het hoofd van de gefolterde rechter, radiografie (~)





Nr. 5 ; Groep David ( 1), Het Oordeel van Kanibiises. De twee rugzijden: a) De Villing; b) De Aanhouding

Nr. 6: Groep D avid ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper
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PI. CLIV

Nr. 6: Groep Davicl ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het middenpaneel: Het Doopsel van Christus



Pl. CLVA





Pl. CLV

Nr. 6: Groep D avid ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. Christus en St.-Jan



Pl. CLVI

Nr. 6: Groep D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. De engel



Pl. CLVII

Nr. 6: Groep D avid ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. Buste van de engel



o

Nr. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. Plooien van de koornianiel van de engel en planten in linker benedenhoek
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PI. CLX

Nr. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. D e  buste van Christus ( 1 :1 )



Pl. CLXI

Nr. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. IIet Doopsel van Christus. D e buste van St.-Jan ( 1 :1 )
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Nr. 6: Groep D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. God de Vader (1:1)

X
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ï\'r. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. D e duif en het landschap met de stad en de burcht
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PI. CLXVI
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PI. CLXVI1

Nr. 6 : Groep David ( 2), H et Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. Gebladerte in de rechter bovenhoek



Kr. 6: Groep D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jaii de Doper. Het Doopsel van Christus. De flora op de oever tussen Christus en de engel

Kr. 6: Groep D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Het Doopsel van Christus. De Jlora in de rechter benedenhoek q
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C L X X

Nr. 6 : Groep David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jau de Doper. Het Doopsel van Christus. Buste van St.-Jan, radiografie ( 1 : 1)



Pl. CLXXI

JVr. 6 : Groep David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan tic Doper. Het Doopsel van Christus. Hoofd van St.-Jan (M  2 x )



Pl. CLXXIl

Nr. 6: Groep D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. De luiken: de schenker Jan des Troinpes, 
zijn zoon Filips en St.-Jan Evangelist; de schenkster Elisaheth van der Meersch, haar vier dochters en de H. Elisabeth van Hongarije



PI. CLXX1II

Nr. 6 : Groep l)aviel ( 2), H et Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Linkcrluik. D e bustes van de begiftiger en zijn  zoon ( 1 : 1)



CLXXIV

Nr. 6 : Groep David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Linkerluik. Hoofd van St.-Jan Evangelist (M  1 |  x  approx.)



!>]. CLXXV

Nr. 6 : Groep David ( 2), H et Altaarstuk van St.-Jan de Doper. LinkerluiU. Hoofd van de begiftiger (M  1 '2 X approx.)



Pl. CLXX\ I

Nr. 6 : Grocp David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Linkerliiik. De kelk en de handen van St.-Jan Evangelist



I>1. CLXXVII

ATr. 6 : Grocp David ( 2 ), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. LinUerluili. Het landschap





Pl. CLXXX

S r. 6 : Groep David ( 2), Het Altaarstuk 1 >au St.-Jan de Doper. Rcchterluik. Dc hoofden van de dochters van de schenkster ( 1 : 1)



H. CLXXXI

Nr. 6 : Grocp David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Dopcr. Recliterluik. D e huste van de H . Elisabeth van Hongarije ( 1 : 1  approx.)
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Nr. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper.
Rechterluik. a) De handen en het hoek van de schenkster; b) de rozenkrans van de schenkster en die van haar oudste dochter
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Pl. CLXXXIV

Nr. 6 : Groep David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Buitenzijde van het linkerluik: O .-L .-V rouiv en liet Kind, infrarood



Pl. CLXXXV

i\V. 6: Groep D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jaii de Doper. De buitenzijden van de luiken: O.-L.-Vrouiv en het Kind; 
de schenkster Magdalena Cordier, haar docliter en de H. Maria-Magdalena



Pl. CLXXXVI

Nr. 6 : Grocp David ( 2), Het Altaarstuk ran St.-Jan de Doper. Buitenzijde linkerluik. De buste van O .-L .-V rouiv ( 1 : 1)



PI. CLXXXVII

iVr. 6 : Grocp David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. lluitenzijde rechterluik. De huste van de sclienkster ( 1 : 1 )



CLXXXVIIL

Nr. 6 : Grocp David ( 2), H et Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Buitenzijde linkerliiik. H :t Kind



Pl. CLXXXIX

Nr. 6 : Groep David ( 2), Het Altaarstuk van St.-Jau de Doper. Buitenzijdejechterluik. D e buste van de dochter van de schenkster ( 1 : 1 )



Pl. c x c

Nr. 6 : Grocp David ( 2), Hct Altaarstuk van St.-Jan de Dopcr. Buitenzijde rechterluik. De huste van de H. Maria-Magdalena ( 1 : 1  approx.)



Pl. CXCI

iVr. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Buitenzijde recliterluik. De architectuur op de achtergrond
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Nr. 6: Groep David (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Buitenzijde rechterluik. a) De rozenkrans van de schenkster; b) de zalfpot van de H. Maria-Magdalena (M  2 X )
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Pi. CXCIV

a) Nr. 6: G rocp D avid (2), Het Altaarstuk van St.-Jan de Doper. Middenpaneel. Rugzijde 
b) Nr. 7 :  G rocp E yck  (1), Christus' portret. Rugzijde 

c) Nr. 9: Grocp E yck  ( j) , De Madonna wet Kanunnik van der Paele. Rugzijde



P l .  c x c v
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Nr. y: Grocp Eyck (  1) , Christus’ portret



Pl. CXCVI

Nr. 7 : Grocp Eyck (  1 ), Christus' portret, detail (  1 : i)



PI. CXCVII

Nr. 7 : Grocp Eyck ( 1), Christas’ port ret, radiografie (-j approx.)



Pl. CXCVIII

Nr. y: Groep Eyck ( i),  Christus’ portret. Het gelant van Christus (M  2 X )



Pl. CIC

Nr. 8 : Groep Eyck ( 2), Het Portret van Margareta van Eyck



Pl. c c

Nr. 8 : Groep Eyck ( 2), Het Portret van Margareta van Eyck. Het kleed, de gordel en de handen ( 1 : 1 )



Pl. CCI

Nr. 8 : Groep Eyck ( 2), Het Portret van Margareta van Eyck. Het hoofd ( 1 : 1 )



Nr. 8: Grocp E yck  (2), Het Portrct van Margareta van Eyck. Detail van het gelaat (M 2 X )
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PI. CCIV

Nr. 8 : Grocp Eyck ( 2), H et Portret van Margareta van Eyck, infrarood



PI. c c v

Nr. S: Groep Eyck ( 2), I let Portret van Margareta van Eyck, radiograße ('’)



CCVI

Kopieën van het Portret van Margareta van Eyck: a) Voormalige verzameling Steinmeyar (of Steiiimeyer?) (Berlijn);
b) Kunsthandel J .  Gans (Den llaag, 1938); c) Duitsland (1820); d) „ Rohl”  (?)







Pl. CCIX

Nr. 9 : Grocp Eyck (3 ), D e Madonna met Kanunnik van der Paele. O .-L .-V rouw  met het Kind



Pl. c c x

Nr. g: Grocp Eyck ( j ) ,  D e Madonna niet Kanunnik van der Paele. Dc linkerhelft van het schilderij



Pl. CCXIA

Ar. 9 : Grocp Eyck (3 ), De Madonna niet Kanunnik van der Paele. D e geknielde kanunnik





Pl. CCX I

Nr. g: Groep Eyck ( j ) ,  De Madonna niet Kanunnik van der Paclc. De rechterhelft van het schilderij



Pl. CCXII

Ar. ç). Grocp Eyck (3 ), De Madonna niet Kanunnik van der Paele. O .-L .-V rouw  met het Kind



Pl. CCXIII

Nr. 9 : Grocp Eyck ( j ) ,  D e Madonna met Kanunnik van der Paele. St.-Joris



PI. CCXIV

Ar. 9 : Groep Eyck (3) ,  De Madonna met Kanunnik ran der Paele. Her hoofd van O .-L .-V rouw  ( 1 : 1 )



Pl. ccxv

Nr. 9 : Groep Eyck (3) , De Madonua met Kammnik van der Paele. Uct hoofd van de kanunnik ( 1 : 1)



Pl. CCXVI

Nr. 9 : Grocp Eyck (3 ), De Madonna met Kanunnik van der Paele. Het Kind



Pl. CCXVII

Nr. 9 : Groep Eyck ( j ) ,  D e Madonna niet Kanunnik van der Paele. D e handen van de kanunnik ( 1 : 1 )



iVr. 9 : Groep Eyck (3), D e Madonna met Kanunnik van der Paele. Het hoofd van St.-Donaas ( 1 : 1 )





J. c c x x

Nr. p: Groep Eyck (3 ), De Madonna niet Kanunnik van der Paele. Plooien en franjes van de hoorniantel van St.-Donaas ( 1 : 1 )



Pl. CCXXI

Nr. g: Groep Eyck ( j ) ,  D e Madonna met Kanunnik van der Paele. H et aartsbisschoppelijk kruis van St.-Donaas en een gehistorieerd kapiteel
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iVr. g: Groep Eyck (3), De Madonna niet Kanunnik van der Paele. Degehandschoende handen en het wiel van St.-Donaas ( 1 : 1 )

Nr. g: Groep Eyck (3), De Madonna niet Kanunnik van der Paele. Twee kapitelen rechts van de troonhemel
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PI. CCXXIV

Nr. g : Groep Eyck (3), D c Madonna wet Kanunnik van der Paele. Beeldhouwwerk van de troon (links) ( 1 : 1  approx.)



PI. ccxxv

Nr. 9 : Groep Eyck (3 ), De Madonna niet Kanunnik van der Paele. Beeldhouwwerk van de troon (rechts) ( 1 : 1  approx.)



Pl. CCXXVI

Nr. ç. Grocp Eyck ( j ) ,  D e Madonna niet Kanunnik van der Pacte. Detail nan de wapenrusting nan St.-Joris (



Pl. CCXXVIÏ

■\1 ■ 9'  Groep Eyck (j ) ,  De Madonna met Kanunnik vau der Paele. De benen en de voeten van St.-Joris



Pl. CCXXVIIl

Nr. 9: Groep Eyck (3 ), De Madonna met Kanunnik van der Paele. Het schild van St.-Joris ( 1 : 1 )



Pl. CCXXIX

Nr. 9 : Groep Eyck (3 ), De Madonna met Kanunnik van der Paele. De wimpel van St.-Joris en het kapiteel achter hem ( 1 : 1 )



c c x x x

N r. g: G roep  Eyck (3), De Madonna met Kanunnik van der Paele.
H e t benedengedeelte van liet aartsbisschoppelijk  kru is van S t.-D o n a a s  en de bevloering lin ks van het tap ijt ( 1 : 1 )



Pl. CCXXXI

AV. 9 : G rocp  Eyck ( 3 ) ,  D e  M adonna m et K an u n n ik  van der Paele. 

D e  bevloering rechts van het ta p ijt (  1 : t )
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Nr. g: Groep E yck  (j),  De Madonna met Kanunnik van der Paele. De bevloering in de benedenhoek rechts ( 1 : 1 )
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Pl. CCXXXIV

Nr. g : Groep Eyck ( j) ,  D e Madonna niet Kanunnik van der Paele. Het aangezicht van O .-L.-V roniv (M  2 X )



Pl. c c x x x v

N r. g : (irocp Eyck ( j) ,  De Madonna mer Kanunnik ran der Paele. Het aangezicht ran de kanunnik (M  2 X )



Pl. CCXXXVI

Nr. g : Groep Eyck (3), D e Madonna met Kanunnik van der Paele. Het hoofd van het Kind (M  2 X )



Pl. CCXXXVII

\ r .  g : Grocp Eyck f j ) ,  De Madonna met Kanunnik ran der Paele. Plet aangezicht ran St.-Joris (M  2 X )



PI. C C X X X V I I I

Nr. 9 : Groep Eyck (3), D e Madonna met Kanunnik van der Paele. O.-L.-Vrotttv en liet Kind, detail, infrarood



Pl. CCXXXIX

Nr. 9: Groep Eyck (3), De Madonna met Kannnnik van der Paele. O .-L.-V rom v en het Kind, detail, radiograjie approx.)








