In Principio

A Selection from
My Most Recent Acquisitions.
CATALOGUE

•

Een Keuze uit
Mijn Nieuwste Aanwinsten.
22

•

CATALOGUS

In Principio

A Selection from

Een Keuze uit

My Most Recent Acquisitions.

Mijn Nieuwste Aanwinsten.

CATALOGUE

•

22

•

CATALOGUS

foreword — woord vooraf

“In principio creavit Deus caelum et terram” (In the beginning God

“In principio creavit Deus caelum et terram” (In den beginne schiep God

created Heaven and Earth). This is the opening verse of the

hemel en aarde). Met dit openingsvers van het scheppingsverhaal

story of Creation (Genesis), marking the beginning of the

(de Genesis) begint voor de Joodse en de Christelijke

Old Testament for the Judeo-Christian religions.

gemeenschappen het Oude Testament.

What could be a more appropriate beginning for a catalogue

Dit lijkt mij dan ook een passend begin voor een catalogus die

that is populated with works of art created during the haute

gestoffeerd is met kunstwerken die tijdens de haute époque

époque and the majority of which represents biblical scenes.

vervaardigd zijn en veelal bijbelse taferelen voorstellen.

But there is more: these are also the words found on the first

Er is echter meer: het zijn ook de woorden die te lezen staan op

object published in this catalogue (a small enamel medallion

het eerste object dat ik in deze catalogus publiceer (een klein

with Saint John on Patmos; no.A1). The quotation “In principio”,

emailen medaillon met Johannes op Patmos ; nr.A1). Maar het

however, refers especially to two paintings that I am

citaat “In principio” verwijst vooral naar twee schilderijen die ik

presenting

between

hier presenteer. Dit paar heeft Jan Boeckhorst omstreeks 1660-

approximately 1660 and 1668 by Jan Boeckhorst and belong

1668 geschilderd en maakt deel uit van een vooralsnog

to a hitherto unknown series of “Sept tableaux representant les

onbekende reeks van “Sept tableaux representant les sept jours de la

sept jours de la Creation du Monde” (nos.17-18). One canvas

Creation du Monde” (nrs.17-18). Het ene doek stelt de tweede dag

depicts the second day of the story of creation, while the

van het scheppingsverhaal voor, terwijl het andere Gods werk

other illustrates God’s work on the fourth day. To my

op de vierde dag illustreert. Bij mijn weten is het nog nooit

knowledge this is the very first time ever that an art dealer is

eerder gebeurd dat een kunsthandelaar twee onbekende, maar

able to offer two unknown paintings which are part of one

samenhorende schilderijen van Jan Boeckhorst -één van de

and the same series by Jan Boeckhorst -one of Rubens’s most

meest getalenteerde medewerkers van Rubens- samen te koop

talented collaborators- simultaneously for sale.

aanbiedt.

These two Genesis scenes are, however, not the only

Deze beide Genesis-taferelen zijn echter niet de enige

highlights of the present catalogue. There is also an early

hoogtepunten uit onderhavige catalogus. Zo is er ook een

13th century book cover in champlevé enamel from Limoges

vroeg 13de eeuwse boekband in email champlevé uit Limoges

(no.1); a triangular fragment originally from the famous

(nr.1), een driehoekig fragment afkomstig van het beroemde

Retable-Reliquaire of Saint-Aignan in Chartres Cathedral

Retable-Reliquaire van Saint-Aignan in de Kathedraal van Chartres

(Limoges, c.1225-1230 ; no.2); a monumental Descent from the

(Limoges, ca.1225-1230 ; nr.2), een monumentale Kruisafname

Cross from Louvain (c.1490-1515 ; no.5); a magnificent

uit Leuven (ca.1490-1515 ; nr.5), een prachtige Besnijdenis uit het

Circumcision from the workshop of Passier Borman (Mons,

atelier van Passier Borman (Bergen, ca.1515-1520 ; nr.6), een

c.1515-1520 ; no.6); a polychrome albarello by Masséot

veelkleurige albarello van Masséot Abaquesne (Rouen, ca.1545-

Abaquesne (Rouen, c.1545-1550 ; no.7); a superb Ewer with

1550 ; nr.7), een schitterende Kan met Ruiters van Pierre Courteys

Horsemen by Pierre Courteys (Limoges, c.1565-1575 ; no.10);

(Limoges, ca.1565-1575 ; nr.10) en last but not least een grote

and, last but not least, a large enamel dish with The Laocoön

emailen schotel met De Laöcoon (Jean Miette, Limoges, ca.1560 ;

(Jean Miette, Limoges, c.1560 ; no.9) from the former

nr.9) uit de voormalige verzameling van Koning Ferdinand II

collection of King Ferdinand II of Portugal.

van Portugal.

My 20th catalogue “Ars Longa” (September 2020), was the

In mijn 20ste catalogus “Ars Longa” (september 2020), heb ik

first time I combined Stories from my Newsletters with

voor het eerst de verhalen uit mijn Nieuwsbrieven gecombineerd

descriptive entries as found in all my previous catalogues.

met de beschrijvingen, waaruit al mijn voorgaande catalogi

Seeing that this approach has been very successful and your

zijn opgebouwd. Omdat deze combinatie mij goed is bevallen

various reactions were very positive, you will again find

en omdat uw reacties daarop erg positief waren, vindt u deze

both in this edition -a combination of personal reminiscences

beide

and art-historical descriptions.

beschrijvingen- ook in deze editie terug.

The twin aims of this 22nd catalogue, as of all my previous

Net zoals al mijn voorgaande publicaties, is ook deze 22ste

publications, are also to learn and to enjoy. I hope that this

catalogus er tot lering en vermaak. Ik mag hopen dat het ook

handsome edition provides a viewing and reading

ditmaal weer een mooi, aangenaam en leerrijk kijk- en leesstuk

experience which is informative as well as enjoyable.

is geworden.

here.

The

pair

was

painted

-persoonlijke

mijmeringen

en

kunsthistorische

It is my pleasure to invite you to take a look now at this Selection

Om de leesbaarheid van de teksten te vergroten en omdat nog

from My Most Recent Acquisitions.

slechts een minderheid van mijn relaties Nederlandstalig is,

May, you too be entranced by the allure of this In principio edition.

zijn in het tekstgedeelte enkel de Engelse vertalingen
opgenomen. De volledige (en oorspronkelijke) Nederlandse

Bernard Descheemaeker

teksten, telkens voorzien van een kleine afbeelding, vindt u in
twee aparte hoofdstukken helemaal achteraan.
Graag nodig ik u nu uit om kennis te maken met deze Keuze uit
mijn nieuwste aanwinsten.
Moge ook deze In principio-editie u allen bekoren.
Bernard Descheemaeker

to enjoy

tot vermaak

A

OPEN DOOR DAYS: 11-20 MARCH 2022
TWO MEDALLIONS:
SAINT JOHN ON PATMOS AND
THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN

It is my pleasure to invite you to view the collection presented in this catalogue in
my gallery on Helenalei 7, Antwerp.
On Friday 11, Saturday 12 and Sunday 13 March 2022, everyone is welcome to visit my
gallery between 11 AM and 6 PM and again, by appointment, on Monday 14 to

Pierre Reymond
Limoges
c.1540-1545
polychrome painted enamel,
on copper gilt
5,7 cm diam.
in a small modern lead frame: h. 6,4 cm

Sunday 20 March.
For more than twenty years I have presented my latest acquisitions both on my
website and via the publication of my catalogues and newsletters. But nothing can
surpass the actual encounter with the work of art itself. Seeing that participation in
fairs and exhibitions catering for a larger public is still facing an uncertain future, I
believe it is wiser, for the time being, to invite you in my gallery.
That is now possible both during the Open Doors weekend (on Friday 11, Saturday 12
and Sunday 13 March 2022), when the gallery is open to all, and during the following
week (from Monday 14 to Sunday 20 March), with the possibility of an individual
visit to the exhibition by appointment. The best way to make an appointment is
either by phone (+32/3/225.15.56) or by email (info@worksofart.be).
It goes without saying that during your visit you will also have the opportunity to
view a large selection of my ordinary collection.

Provenance
Charles Mannheim-coll., Paris, before 1898.
John Pierpont Morgan-coll., Hartford (CT) New York, after 1898-1913.

Literature
E. Molinier, Collection Charles Mannheim. Objets d’art.
Catalogue, Paris, 1898, p.43, nos.161 and 160.
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B
THE REVIVAL OF THE GALLERY
RELIEF:
THE ADORATION OF THE SHEPHERDS

It may well surprise you to learn that since the lifting of the strictest measures to
contain the Corona crisis, I have received more visitors to my gallery than in the years
before the pandemic raised its head. During the months of July and August 2021, I

Northern Italy
c.1650
ivory, on a wooden background
28,1 X 18 cm
in a modern black wooden frame:
35,2 X 27,6 cm

was even able to sell three sculptures -a surprising number- to clients who just
happened to visit me in my Antwerp gallery.
More people are once again finding their way back to the gallery and that visit
frequently results in a sale. Back to the future ?
I am, however, under no illusions: the Corona crisis is in no way over and large-scale
events with a lot of visitors will still suffer for a long time under the uncertainty of
the situation. But as far as the art dealer and visits to his gallery are concerned, the
current situation is different: customers are only too pleased to have somewhere to
go; individuals visiting the gallery by appointment is not a new phenomenon to us
art dealers; and in a gallery where keeping one’s distance is easily done, there is no
need to wear a face mask. And in the event that several, temporary measures are
re-imposed -experience teaches us that that remains a possibility- then any earlier
appointments can be easily rescheduled or delayed for several weeks as the case may
be.
Online activity, without doubt, has turned out to be the biggest winner in the Corona
crisis, but smaller exhibitions may well be able to make up some lost ground with
regard to larger events, and perhaps small-scale initiatives will be greater
appreciated and better attended in the future.
With that in mind, I would like to welcome you in my gallery in the Helenalei 7 in
Antwerp.
By the same token, I should add that last summer, a luxury hotel was opened literally
around the corner from my gallery*. In addition, this first-class hotel (situated on
the magnificent site of the former Augustine cloister) also offers a gastronomic
restaurant.

Provenance
gallery Hermann Baer, London, c.1970.
priv. coll., Belgium, c.1970-2021.
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C
THE BLACK DEATH
DIPTYCH:
THE VIRGIN FLANKED BY
TWO ANGELS AND THE CRUCIFIXION

The Corona crisis has raised our awareness of the fact that epidemics and pandemics
have been ever present through the entire history of mankind. Up to about a
hundred years ago, contagious diseases such as smallpox, cholera, typhoid fever and
tuberculosis were commonly the greatest cause of death. And let’s not forget The

Paris
c.1360-1380
ivory
7 X 4,4 cm (each leaf)

Plague.
Rubens’ painting of Saint Roch Appointed Patron Saint of Plague Sufferers (Aalst (Belgium),
St. Martin’s Church, c.1623 ; ill.c.1) shows that the plague was still rife in the 17th
century. The very last time that the Southern Netherlands was hit by the (bubonic)
plague occurred in the years 1667-1668; but the epidemic at that time pales in
comparison with what Europe had had to withstand in the middle of the (turbulent)
14th century.
The most severe wave of bubonic plague -also known as The Black Death- wrought
havoc from the spring of 1349 until the summer of 1351. Throughout the whole of
Europe -the plague swept from London to Istanbul and from Oslo to Sicily- it wiped
out more than a quarter of the European population (which amounts to
approximately 25 to 50 million deaths).
Bubonic plaque is caused by the Yersinia pestis bacteria, named after the Swiss doctor,
Alexandre Yersin, who identified the bacteria during an epidemic in Hong Kong in
1894. The transmission of this bacteria is mainly through flea bites, and in particular,
the rat flea (xenopsylla cheopis).
Seeing that during the ancien régime there was little knowledge of infectious diseases,
their causes and their transmission, the plague was considered to be a punishment
from God for sinners. The sickness was suffered passively; little effort was made to
combat it. Instead, one did penance to God and called upon plague saints, such as
Carolus Borromeus, Saint Anthony or Saint Roch.
Great improvements in hygiene go a long way to explain why the plague in Europe
has all but virtually disappeared, but there are other factors which undoubtedly also
played a part: a greater degree of immunity in humans; the lessening virulence of
the bacillus; and the partial disappearance of the black rat.

Provenance

ill.c.1

priv. coll., France, 2019.
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D
PHILIP, CHARLES AND NICOLAS IN BEAUNE
ALTARGROUP:
THE SWOONING OF THE VIRGIN

There is an exhibition in Beaune (Burgundy, France) featuring Philip the Good,
Charles the Bold, and Chancellor Nicolas Rolin which is due to end on 31st March
2022 (Le Bon, Le Téméraire et le Chancelier Rolin: quand flamboyait la Toison d’Or). It was a

attr. to the master of the Lamentation
group of Pamplona Cathedral
Willem Ards (or his inner circle)
Brussels
c.1435-1445
walnut, with largely original
polychromy and gilding
61,5 X 41,8 X 14,5 cm

great honor for me to be asked to loan several sculptures to this exhibition, including
the Swooning illustrated opposite.
While Beaune seems to stand somewhat in the shadow of its big brother, Dijon, that
should not detract from the importance of this smaller town in Burgundy. First and
foremost, it is a considerable gastronomic centre and is regarded as the capital of the
renowned Bourgogne wine region. Beaune is possibly best-known for its exclusive
wine auction held annually on the third Sunday of November, organized by the
Hospices de Beaune, an institution which was founded in 1443 by Nicolas Rolin,
Chancellor to Philip the Good, Duke of Burgundy.
At present an exhibition on the above two figures and also on Philip’s son, Charles
the Bold, is being held in Beaune in various locations in the town. In the worldfamous Hotel Dieu, which also houses the Last Judgement by Rogier van der Weyden for
all to admire, the emphasis lies on the career of Chancellor Rolin (c.1376-1462) and
his political role at the court of Philip the Good (1396-1467). The latter founded the
Order of the Golden Fleece in 1430 “pour l’exaltacion de la foy et de saincte Eglise et excitacion
de vertus et bonnes meurs”. That order, its establishment and its earliest history are
highlighted in the rooms of the Porte Marie de Bourgogne. At a third location in the
town, l’Hôtel des Ducs de Bourgogne, the focus of the exhibition is on the person of
Duke Charles the Bold (1433-1477).
Nowadays Beaune is more a smaller French provincial town rather than an important
centre, but in the middle of the 15th century this city played a central role in the
French political spectrum. Nicolas Rolin, its most famous resident, was one of the
most powerful men in France and his palace was a setting for art and culture that
only knew its equal in Italy and Flanders.
More details about this magnificent exhibition can be found on http://hospices-debeaune.com/index.php?/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee/Actualites.

Provenance
priv. coll., Canada.
priv. coll., Antwerp, 1981.
by descent to: priv. coll., Antwerp, 2017.

Literature
H. Nieuwdorp, in: exh. cat.: 1981, Antwerp, Gotische
groepen uit Antwerps privé-bezit, Antwerp, 1981, no.23.

Exhibition
1981, Antwerp, Gotische groepen uit Antwerps privé-bezit,
no.23.
2021-2022, Beaune, Le Bon, Le Téméraire et le Chancelier
Rolin: quand flamboyait la Toison d’Or, Beaune, 2021.
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1
BOOK COVER: THE CRUCIFIXION
Limoges
c.1210
polychrome champlevé enamel,
on engraved copper gilt
21,7 X 10,5 cm

The present book cover depicts Christ on the Cross with the Virgin Mary and Saint
John the Evangelist on either side. The wide-open eyes indicate that Christ is
represented here as a triumphant figure who is, already being blessed with
redemption. This may explain the typical pose of the two flanking angels, whose
open hands seemingly lift up the Resurrected Savior to Heaven.
Book covers -the term used in French is plaques de reliure- were in principle produced
in pairs, it being customary for the upper cover of the manuscript to represent The
Crucifixion, while on the lower cover, similarly framed in a decorative binding, there
is a representation of Christ in Majesty (Majestas Domini)1. The original pendant
piece of this plaque is unknown and has probably been lost.
133 champlevé book covers from Limoges were known in 19662, but the current
inventory counts already over 200 plaques médianes d’une reliure. The present example
which belonged to a private Belgian collection is mentioned and illustrated in the
Corpus des émaux méridionaux3.
The faces of the Virgin Mary and Saint John as well as those of the two angels were
struck separately in copper, before being gilded and riveted on to the copper plate 4.
In the 13th century, Limoges was also important as a centre for minting coins and
the Limoges artisans took pride in executing those miniature-sized faces as these
would be coins, namely very carefully and with crisp delineation.
What is characteristic of this example are: the unusual dimensions -tall and narrow-;
the two turquoise horizontal bands; the presence of an applied corpus on a green
enamel cross; the depiction of the skull of Adam under the suppedaneum; the
miniature multi-colored mounts representing the Golgotha mountain at the feet of
the three protagonists; and the numerous discs and rosettes (disques et rosettes) on the
background. Right at the top appears the hand of God above the monogram of
Christ: IHS XPS.
The refinement of the miniature-sized faces executed in classical style, the high
quality of the gilded Christ, as well as the precision workmanship of the enameling
indicate a dating to the beginning of the 13th century.

reverse

Provenance
priv. coll., France, 1979.
12.06.1979, Paris, Drouot, Ader, lot 176.
priv. coll., Belgium, after 1979-2020.

1
2

Literature
3
4

D. Gaborit-Chopin, in: Corpus des émaux méridionaux.
II. L’Apogée. 1190-1215, Paris, 2011, V C, no.58.
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A few book covers are also known to portray the Virgin and Child (e.g. Lyons, Musée des Beaux-Arts and Saint-Nectaire, Notre-Dame
; see: M.-M. Gauthier, A Limoges Champlevé Bookcover…, in: The Burlington Magazine, CIX, 1967, p.155, note 11).
Gauthier, o.c., p.152: “The Corpus at Limoges had in October 1866 (sic: 1966) a list of 133 bindings, covers or plaques from bindings
in private or public collections.”.
Gaborit-Chopin, l.c..
The figure of Christ was also riveted separately to the book cover.

actual size

2
TRIANGULAR PLAQUE: A MEDALLION WITH AN ANGEL
fragment from the so-called
Retable-Reliquaire de Saint-Aignan
Limoges
c.1225-1230
polychrome champlevé enamel,
on engraved copper gilt
15 X 11,5 cm

In the Treasury of Chartres Cathedral is the so-called Retable-Reliquaire de SaintAignan. While there is a representation of the Twelve Apostles on the outer wings,
when open, the inside reveals The Crucifixion, flanked by Mary and Saint John, the
Church and the Synagogue and two saints in a mandorla (ill.2a).
There is uncertainty about the exact provenance of the triptych. What is certain is
that it was purchased in 1806 by Chartres Cathedral and underwent restorations in
1823 and again in 1861. During an inspection in 1961 it was found that several of the
plaques were not the original ones. It appears that not only a number of 19th-century
copies were applied, but that, in addition, authentic plaques belonging to a second
(unknown) ensemble were also used. Why these plaques were removed and replaced
by mediocre copies is not known, but it is highly likely to have happened during the
restoration work of 1861.
In January 2006, I published a large, oblong champlevé enamel plaque (ill.2b)1 of
which I could demonstrate that this was indeed the original, early 13th-century
plaque, a 19th-century copy of which had been placed on the front of the base of the
Tabernacle de Saint-Aignan. Not only are the form, the dimensions and the decoration
of the copy identical to that of the original, but the positions of the fifteen (original)
nail holes also match perfectly. Last of all, there are convincing stylistic similarities
that attest to the relationship between that plaque and the original remaining parts
of the triptych.
In view of the fact that the Tabernacle de Saint-Aignan belongs to the classified heritage
of France, the French authorities decided to purchase my plaque, and so this oblong
plaque was able to take its rightful place once more as part of the original tabernacle
in Chartres Cathedral.
By an incredible coincidence, I was recently able to purchase another fragment from
that very same Retable-Reliquaire de Saint-Aignan. That triangular, champlevé enamel
plaque shows a large, azure-blue medallion depicting a gilded angel with two wings
and a multi-colored aureole, who is holding a book with both hands. The spandrels
of the plaque are filled with gilded, floral motifs terminating in red, white, light
blue, dark blue, yellow and dark green enamel on a dark-blue background. Six nail
holes are drilled at intervals around the edge of the plaque, enabling it to be fitted to
the wooden core of the altarpiece.

Provenance
the Church of Saint-Aignan, Chartres, before 1793.
Garnier-Sayer-coll., Chartres, 1793-1806.
Chartres Cathedral. Treasury, 1806-1861.
priv. coll., 2021.

Literature
Exh. cat.: 1965, Paris, Les trésors des églises de France,
Paris, 1965, no.119, pl.64.
M.-M. Gauthier, Emaux du moyen âge occidental,
Fribourg, 1972, pp.186-187, ill.131.
Exh. cat.: 1995-1996, Paris-New York, L’oeuvre de
Limoges. Emaux limousins du moyen âge, Paris-New
York, 1995, no.99, pp.299-302.
D. Thurre, Deux émaux..., in: Zeitschrift für
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, 54, 1997,
pp.189-190.
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Bernard Descheemaeker-Works of Art, Newsletter 10, 2006, pp.8-11.
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2
TRIANGULAR PLAQUE: A MEDALLION WITH AN ANGEL
The decoration of this plaque as well as the perforations are perfectly consistent
with the 19th century plaque which at present forms the upper right corner of the
decoration at the right inside of the Tabernacle de Saint-Aignan, the central diamondshaped plaque of which represents The Incredulity of Saint Thomas (ill.2c). Therefore,
there can be no doubt that the plaque presented here is the original, early 13th
century plaque, of which the one that now adorns the tabernacle is a 19th century
copy.

ill.2a

ill.2b
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3
TRAVELING CANDLESTICK WITH A SINGLE KNOB
Limoges
late 13th century
polychrome champlevé enamel,
on engraved copper gilt
h. 15,1 X diam. 11 cm

This miniature candlestick is composed of four parts: the base is formed by three
almost identical feet, decorated with a dragon on a blue background, terminating in
a snake head. Above the base is a square stem with a central round knob, which
branches into two candle holders.
Seeing that each of the three small feet can be turned separately around the stem,
the candlestick can be easily taken apart and reassembled (ill.3a). It stores compactly
(in a leather case) during travel.
This small traveling candlestick is extremely well preserved: the dark-blue enamel
is in an excellent condition and there are also numerous traces of the original
gilding.
A recent inventory of all the small, enameled chandeliers et pique-cierges portatifs which
were produced in the 13th and 14th centuries in Limoges, counts no more than 110
numbers; whereby this piece is mentioned as one of only seven examples “à pieds non
armoriés” (type E)1. Two very similar traveling candlesticks were in two former
private collections, one in the Abbé Gounelle collection in Paris2, the other in the
Dekester collection in Brussels3.
The most likely dating is around the end of the 13th century.

Provenance
abbé Gounelle-coll., Paris, before 1880 ( ?).
Octave Pincot-coll., Paris, 1946.
25.11.1946, Paris, Drouot (Ader), lot no. unknown.
priv. coll., France, 2000.
24.10.2000, Paris, Piasa, lot 4.
art market, Paris, 2000-2002.
gallery Bernard Descheemaeker, Antwerp, 2002.
priv. coll., London, 2002-2003.
gallery Bernard Descheemaeker, Antwerp, 2003.
priv. coll.,The Nederlands, 2003-2020.

ill.3a

1

Literature
A.-Cl. Dumargne, Les chandeliers et pique-cierges
portatifs à décors émaillés de Limoges des XIIIe-XIVe siècles,
in: Cahiers LandArc, 2016, 18, p.23, no.110.
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Dumargne, l.c. ; compare also: E. Rupin, L’Oeuvre de Limoges…, Paris, 1890, pp.524-525, ill.591. - With thanks to Anne-Clothilde
Dumargne (Brussels, Musées Royaux d’Art et d’Histoire) who provided further information about the traveling candlestick presented
here as well as on several similar examples.
H.-R. d’Allemagne, Musée du luminaire..., Paris, 1900, pl.2.
Dumargne, o.c., no.108.

4
FOLIO FROM A BOOK OF HOURS: THE CORONATION OF THE VIRGIN
attr. to the so-called Mazarin master
Paris
c.1410-1415
tempera and gold leaf on vellum:
16,9 X 12,4 cm
in a modern, wooden gilt frame:
27 X 22,5 cm

The recto of this folio comprises a miniature with The Coronation of the Virgin set above
a four-line Latin text in black ink, with a large initial ‘E’ covering three lines and a
small capital ‘E’ on one line. Along three sides the text and the miniature are
enclosed in a margin of red and blue tempera, decorated with gold leaf. The borders
are adorned with very refined and extremely delicate foliage work.
The reverse consists of fourteen lines, six of which are filled with text over one
column. There are two small capitals, B and D, here, each fitting into one line.
I know of three other folios from the same book of hours decorated with large
miniatures. I, myself, published one of them, with a representation of The Virgin and
Child Enthroned, in 20081, while the other two are in the Liberna collection. They
represent on the one hand The Crucifixion and on the other, Pentecost2. These four
folios have not only (approximately) the same dimensions, but they are also almost
identical, as far as style, quality, page layout, margin decoration, the use of large
initials (over three lines), the presence of smaller initials (over one line) and the
length of text on both the recto and reverse.
The two folios in the Liberna collection were dated by Gregory Clark to approximately
1410-1420 and attributed by him to the so-called Mazarin master (le maître des Heures
Mazarine). That illuminator is situated in the immediate circle of the Boucicaut
master, who, together with the brothers of Limburg (or Lymborch), are the most
important Parisian book illuminators at the beginning of the 15th century.

Provenance
C. van der Feer Ladèr-coll., Baarn (The Netherlands),
1948.
by descent to: Mrs. E.C. van der Feer Ladèr-coll.,
Baarn, 1958.
by descent to: priv. coll., The Netherlands, 2021.

obverse

reverse

Exhibition
1948, Baarn, Baarnsch Kunstbezit. Tentoonstelling ter
gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. de
Koningin, Baarn, 1948, no.5.
1958, Laren, Kunstbezit rondom Laren, 1958, no.147.
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Private collection, Belgium ; 17,8 X 15,6 cm ; see: Bernard Descheemaeker-Works of Art, Newsletter 13, Antwerp, February 2008, p.30.
Inv. no. MS 18 ; 18,2 X 13,1 cm ; see: Gr.T. Clark, in: exh. cat.: 2012, Mettingen, The Beauty of Precision…, Mettingen, 2012, no.1.

5
ALTARGROUP: THE DESCENT FROM THE CROSS
Brabant: Louvain (?)
c.1490-1515
oak, with original polychromy
and gilding
72 X 59,5 X 13 cm

This altargroup1 of unusually large dimensions -it measures approximately 70 by 60
cm- comprises eight figures, predominantly carved in the round. At the bottom left,
dressed in a full-length, gilded cloak draped over her head, Mary is kneeling. She
looks, full of sadness, at her deceased Son, who is being lowered from the cross by
Saint John on the left and Joseph of Arimathea and Nicodemus, on the right. The
latter is standing on a ladder and is clasping the cross with his left hand. The three
Holy Women -Mary Magdalene, with a jar of ointment, bottom right, and both
Mary Cleophas and Mary Salomé at the back- complete the group of The Descent from
the Cross.
While part of the wooden Cross has been replaced and some details, including
Mary’s right arm, are missing, this magnificent group is still in excellent condition:
nearly all the polychromy and gilding are authentic and important remains of the
gold brocade are still visible in several places (ill.5a).
There are, however, several other reasons why the altargroup is of exceptional
importance.
First and foremost, this relief surpasses in size and monumentality almost all other
Brabant altargroups which have appeared on the market for sale during recent
decades.
In addition, the quality of the carving is excellent. It suffices here to refer to the
figure of Joseph of Arimathea, whose face, hair and beard are carved in great detail.
Moreover, his cloak is adorned with gold brocade (ill.5b) and also the edges of both
the dress and the sleeves are richly ornamented.
And lastly, there is the provenance of the sculpture. The Brussels family from whom
I purchased the relief, acquired it privately in the nineteen seventies, so that this
Descent from the Cross is probably completely fresh to both the art trade and the
academic world.

Provenance
priv. coll., London, c.1960-before 1977.
priv. coll., Brussels, before 1977-2020.
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Many thanks to Hans Nieuwdorp and Marjan Debaene for sharing their personal reflections on this Descent from the Cross.

5
ALTARGROUP: THE DESCENT FROM THE CROSS
Compositionally, this large-sized group is reminiscent of several multi-figured
Descents from the Cross produced in the circle of the Brussels Borman family of
woodcarvers. One can refer here, for instance, to the group on the Saint Dionysius
altarpiece in the church in Liège, bearing the same name2, which was undoubtedly
carved in the Borman workshop3. The stylistic differences are, however, too great for
a likewise attribution of this group to the Borman family. On the other hand, it is
quite probable that this Descent of the Cross is the work of a contemporary artist, active
in another centre, who was inspired by the repertoire of forms of the Borman
dynasty.
The Louvain carvers Joos Beyaert and Hendrick Roesen, for instance, or someone
from their direct circle, springs to mind.

reverse

2

3
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M. Lefftz and M. Debaene, in: exh. cat.: 2019-2020, Louvain, Borman. A Family of Northern Renaissance Sculptors, London-Turnhout,
2019, no.190, p.255 ; Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis Altarpiece in Liège…, publ. by E. Mercier, R. De Boodt and P.-Y. Kairis
(Scientia Artis, 18), Brussels, 2020, passim.
C. Périer-d’Ieteren, La huche du retable de Saint-Denis: un produit de l’atelier des Borman, in: Flesh, Gold and Wood…, o.c., pp.147177 (p.148: «… qui confirment non seulement l’origine bruxelloise du retable mais aussi l’attribution à cette dynastie de sculpteurs
Borman…»).

ill.5b

ill.5a

6
ALTARGROUP: THE CIRCUMCISION
master of the Marian altarpiece of
Boussu-lez-Mons
(Passier or Maria Borman)
Mons (or Brussels ?)
c.1515-1520
oak
50,6 X 37 X 9,5 cm

This altargroup comprises two pieces of oak, which were first glued together before
carving the relief.
The scene represents The Circumcision. The naked Child is sitting on a cushion that
has been placed on a small, low table. He is flanked by His mother, proffering Him
an apple, and by a High Priest, attired in a long robe, with a Phrygian cap on his
head. Standing behind the three of them is Joseph and a virgin (Mary Magdalene ?),
who is holding onto a fluted, turned column.
That column, situated right behind Christ, should be seen as a prefiguration of the
column of flagellation, and refers to his future Passion, as does the apple that the Virgin
Mary offers Him.
In spite of the fact that the right arm of Mary Magdalene is missing, as are the right
arm of Joseph, the front of the small capital and part of the scalpel, this magnificent
altargroup is still in excellent condition.
This large, multi-figure group is of extraordinary quality: the facial type of the two
female figures on the left is very refined and each and every detail has been carved
meticulously. It suffices here to refer to the two small lions supporting the table
upon which Christ is sitting, or to the many sartorial details, such as the Virgin
Mary’s necklace or the glasses and the hood of the High Priest. Also, the composition
is very balanced.
There is a small, but extremely refined, unpolychromed Marian altarpiece comprising

ill.6a

three sections in the parish church of Boussu-lez-Mons (ill.6b). While there is a
representation of The Death and Ascension of the Virgin in the central niche, the two side
niches display The Circumcision (on the left) and The Nativity of Christ (on the right)1.
The compositional and stylistic similarities between the Circumcision presented here
and the scene in Boussu-lez-Mons (ill.6c) are so convincing that there can be no
doubt that both reliefs were executed in the same workshop2.
The oeuvre of the master of the Marian retable of Boussu-lez-Mons is often considered
as the most representative example of Brabant -read Brussels- artistic expansion in
Hainaut at the beginning of the 16th century3. The Brussels influence is so indisputable
that scholars are inclined to situate that oeuvre in Brussels, even though it is far more
likely that, while subject to a strong Brussels influence, it was produced locally in
Hainaut. But, it may also not be excluded that in Mons a carver is active, who was
previously working in Brussels or had trained there, moved his activities in
approximately 1515 to Mons, where he directed a workshop until roundabout 1530.
Recent literature is of the opinion that Passier Borman -a member of one of the most
famous artistic families in Brabant and, himself, one of the leading Brussels
woodcarvers of the first quarter of the 16th century4- is a name that should spring to
mind, or, otherwise, the name of one of his (anonymous) assistants or pupils5, which

Provenance
gallery Dr. Antonio Miranda, Lisbon, before 19972020.
by descent to: priv. coll., Portugal, 2020-2021.

would explain the exceptional quality and also the undeniable Bormanesque
influence on this oeuvre.

Literature
F. Checa, in: exh. cat.: 2005, Madrid-Ghent-La
Palma, El fruto de la fe. 16de eeuwse Vlaamse kunst van het
eiland La Palma, Madrid, 2005, pp.53, 65 and 132.
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2
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Exhibition
2005, Madrid-Ghent-La Palma, El fruto de la fe. 16de
eeuwse Vlaamse kunst van het eiland La Palma, Madrid,
2005, p.65.
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J. de Borchgrave d’Altena and J. Mambour, Retables en bois…, 1983, pp.16-19 ; R. De Boodt, in: Miroirs du sacré…, u.d.o. B.
d’Hainaut-Zveny, Brussels, 2005, A3, pp.161-162 ; M. Lefftz and M. Debaene, in: exh. cat.: 2019-2020, Louvain, Borman. A Family
of Northern Renaissance Sculptors, London-Turnhout, 2019, no.189, pp.254-255.
Compare e.g.: R. De Boodt, The Shop Floor…, in: exh. cat.: 2019-2020, Louvain, Borman…, o.c., p.34, ill.1.
J.W. Steyaert, in: exh. cat.: 1994, Ghent, Laat-gotische beeldhouwkunst…, Ghent, 1994, pp.120-123.
Cl. Dumortier, Geïdentificeerde beeldsnijders, in: M. Buyle and Chr. Vanthillo, Vlaamse en Brabantse retabels…, Brussels, 2000,
pp.33-35.
K.W. Woods, Five Netherlandish Carved Altar-pieces…, in: The Burlington Magazine, CXXXVIII, 1996, pp.796-799.

6
ALTARGROUP: THE CIRCUMCISION
Recent decades have seen the reconstruction of an oeuvre around that altarpiece of
The Ascension of the Virgin, numbering more than fifteen altars, retable groups and
single sculptures -in both wood and stone- all originating in the same workshop in
Mons (or Brussels ?)6. It is highly likely that the present Circumcision can now also be
added to that ensemble.
Lastly, this situation is also confirmed by the representation of the Christ child,
which is closely related to the Child sitting on the Virgin’s lap in the (similarly
unpolychromed) Altarpiece with the Adoration of the Magi in Bonn that was likewise
executed in the workshop of Passier Borman (c.1520-1525)7.
The fact that two (or more) quasi identical versions were made of the same Brabant
altarpiece by the same workshop was not in the least unusual. Not only that, until
recently, there was a Crowning of the Virgin carved in ajour in a private collection in the
Netherlands, which compositionally and stylistically closely resembles the small
relief displayed at the top of the central niche of the Marian altarpiece of Boussu-lezMons8. It cannot be ruled out that that fragment and this Circumcision were once part
of the same oak, unpolychromed Altarpiece with Scenes from the Life of the Virgin made in
Mons (or Brussels) in approximately 1515-1520.
The reverse of the Circumcision presented here shows three large, horizontal bars in
the centre on the right (ill.6a). Rather than being the result of later damage, in view
of their position, it is highly likely that they were the carver’s means of indicating
the niche of the altarpiece in which this group was to be installed.

ill.6b
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For a reconstruction of this oeuvre, see: F.M. Kammel, Ergäntzte Spätgotik…, in: Oud Holland, 107, 1993, pp.352-371 ; J.W. Steyaert,
l.c. (and no.13) ; F.M. Kammel, in: Skulpturen… Sammlung… Dr. Gerhart Bollert, Berlin, 2000, pp.156-159 (and no.64) ; S. Guillot
de Suduiraut. Sculptures brabançonnes… Louvre…, Paris, 2001, p.41 ; P. Williamson, Netherlandish Sculpture. 1450-1550,
London, 2002, pp.80-83 (and nos.19 and 42) ; M. van Vlierden, Gehouwen, gesneden, geschonken…, Rotterdam, 2017, pp.188-195
(and nos.68-69).
Lefftz-Debaene, o.c., no.188, p.254 and pp.92-93, ill.35.
The Crowning of the Virgin ; oak: 26,5 X 20 cm ; prov.: Préaux-coll., Paris, 1850 ; 09-11.01.1850, Paris, Hotel des ventes mobiliaires,
lot 145 ; gallery Vecht, Amsterdam, c.1990 ; the soc. Marianum, Vlijmen (The Netherlands), c.1990-2014 ; 03.12.2014, London,
Sotheby’s, lot 33 ; see: N. Huijbregts, Het Marianum. Center for Gothic Art, Vlijmen, s.a., p.29. - Compare also a small relief
representing The Holy Trinity which I published in my 21st catalogue and which was likewise attributed to Passier or Maria Borman
(B. Descheemaeker, in: exh. cat.: 2021, Antwerp, Quos Ego. Dawn of a New Era…, Antwerp, 2021, no.8).

ill.6c

7
POLYCHROME ALBARELLO: MAN WITH AN ORIENTAL HAT
Masséot Abaquesne
Rouen
c.1545-1550
tin-glazed earthenware
h. 27 cm

The “Corpus des pièces de forme” of Masséot Abaquesne, as published in the exhibition
catalogue of 2016, comprises a mere 65 pieces1. It consists of 38 albarelli, 23 apothecary
jugs (chevrettes), 2 pilgrimage flasks (gourdes) and 2 vases. Only 22 of these ceramics
are still in private hands.
The albarello presented here, number C41 in the abovementioned corpus, stands 27
cm high, is cylindrical in form with a light, conical shape in the centre. On the main
frieze, enclosed between several polychrome horizontal bands, is the profile portrait
of a man, facing left, with an oriental (or Roman ?) hat on his head. The reverse is
decorated with arabesques, foliage and stylized tulips in red, blue and yellow.
This jar was designed to store herbs, powders, and other dry medicines. Albarelli (and
wet drug jars) never had a matching cover. Instead, when utilized, a piece of
parchment or a small layer of paraffin was poured on top to protect the contents.
The albarello is in perfect condition, except for one single tiny crack at the bottom.
In France, Masséot Abaquesne (+ before 1564), premier faïencier français au service de la
pharmacie2, was the first potter known by name. As a consequence, Abaquesne can be
seen as the French counterpart of Guido Andries, who was originally from Faenza,
and who was active as a potter in Antwerp until 15413.
It is highly likely that the albarello presented here originally belonged to an order of
no less than 4152 pots de pharmacie that Pierre Dubosc, an apothecary in Rouen, placed
with Masséot Abaquesne on 24 May 15454. The document recording that gigantic
order is kept in the archives of the city of Rouen.
As far as shape, type, decoration and coloring are concerned, this albarello is very
similar to a pharmacy jar in the Victoria and Albert Museum, a second in a private
collection and a third in the Musée de la Renaissance in Ecouen5. The latter, “rare et
bel albarello à décor polychrome”, just as the one illustrated here, belonged to the
collection of Jean Thuile until 2007 (lots 70 and 71, respectively). That collection was
generally considered to be the most prestigious collection of early French ceramics,
amassed in the post-war period.
Pièces de forme by Masséot Abaquesne are found in various French museums,
including the Louvre, Ecouen and Sèvres, but his remarkable ceramics are little
known and very under-represented outside of France; the only exceptions being the
Victoria and Albert Museum in London and the Metropolitan Museum in New York,
each having (three) pieces from his workshop in their collections6.

Provenance
apothecary Pierre Dubosc, Rouen, after 1545 (?).
Jean Thuile-coll., Montpellier, before 1946-2007.
24.10.2007, Paris, Tajan, lot 71.
priv. coll., France, 2007-2021.
1
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J. Chompret, Les faïences françaises primitives d’après les
apothicaireries hospitalières, Paris, 1946, p. 48 and pl.
28, fig.96.
P. Madinier-Duée, in: exh. cat.: 2016-2017, EcouenRouen, Masséot Abaquesne. L’éclat de la faïence à la
renaissance, Paris, 2016, no.C 41, pp.68, 72 and 142.
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Exh. cat.: 2016-2017, Ecouen-Rouen, o.c., pp.138-144. The numbers C62-64 are wet drug jars which should be attributed to his son
and the last number of the inventory (C69) is “une pièce douteuse”.
J. Hossard, Abaquesne, premier faïencier français au service de la pharmacie, in: Revue d’histoire de la pharmacie, 41, no.139,
1953, pp.147-151.
His workshop continued under the direction of his nephew Franchois Frans.
Madinier-Duée, o.c., p. 73 and annex 5, pp.134-135.
See: exh. cat.: 2016-2017, Ecouen-Rouen, o.c., nos. C40, C42 and C39.
See: exh. cat.: 2016-2017, Ecouen-Rouen, o.c., nos. C3, C23, C40 (London) and C43-C45 (New York).

8
FOUR PLAQUES FROM THE SPANDRELS OF A WORTHIES MEDALLION
attr. to Colin Nouailher
Limoges
c.1540-1545
polychrome painted enamel,
on copper gilt

Although these four small triangular enamel plaques, in view of their shape and
size, undoubtedly belonged to the same ensemble, the four nonetheless represent
quite diverse scenes.
A kneeling Saint Francis is depicted on the first plaque. He is receiving the stigmata
while looking up at the crucified Christ, who appears as a golden silhouette in the
Heavens. In the background a Franciscan monk has fallen asleep, leaning against

Saint Francis: 10,8 X 11 cm
(diam. 15,3 cm)
Hercules: 10,5 X 11,1 cm
(diam. 15,1 cm)
David: 10,9 X 10,9 cm
(diam. 15,2 cm)
Bacchus: 10,6 X 11 cm
(diam. 15,1 cm)

the facade of a chapel, recognizable by the church bell on its roof.
The second plaque represents the naked Hercules Abducting the Three-Headed Dog,
Cerberus, from the Underworld.
The naked young man, holding onto the head of a bearded, older man by his hair, is
undoubtedly a portrayal of the young David from the Old Testament. He was a
shepherd, who was destined to become the King of Israel and progenitor of the
House of David, and is holding the sword of Goliath in his right hand. He used this
to behead the Philistine giant, after stunning him with a stone from his sling.
The fourth scene portrays a child sitting on a wine barrel (?) with bunches of grapes,
next to a companion, who is holding a large chalice. This “Bacchus” scene may well
be a representation of Les Enfants Vendangeurs (Children Symbolizing the Winemaking).
It is unknown upon which prints these four compositions are based, but both The
Twelve Labours of Hercules and Les Enfants Vendangeurs rank among the themes most
popular with Limoges enamellers in the mid 16th century.
Except for several baluster candlesticks1, scenes of Hercules and Les Enfants Vendangeurs
were used mainly to decorate small caskets and salts2, one contributing factor being
undoubtedly the fact that these two types of pièces de forme have multiple surfaces. It
can be no coincidence that a large number of such caskets and salts originated in the
same workshops, which are, as a rule, situated in the circle of Pierre Reymond (1513after 1584) and most frequently that of Colin II Nouailher (active: c.1539-1567)3.
The same is true for these four triangular plaques, which can be attributed to Colin
Nouailher with a dating between approximately 1540 and 1545. The use of numerous
small naked figures is characteristic of the work executed in his workshop. Not only
that, the smooth, dark background and the summarily suggestion of a country
landscape, evoked by cobblestones and miniature trees, also confirm this
attribution.

1

The most famous are of course the pair from the former Givenchy collection (B. Descheemaeker, Emaux de Limoges... Hubert de
Givenchy, Paris, 1994, nos.14-15) and the one originally from the Chaspoux de Verneuil service (A. Faÿ, Un chandelier émaillé...,
(Monographien der Abegg-Stifting Bern, 6), Bern, 1971).
2 F. Barbe, in: exh. cat.: 2002, Limoges, La rencontre des héros…, Limoges, 2002, pp.35-57 and nos.13-14, pp.68-69 ; B. Descheemaeker,
in: exh. cat.: 2015, Antwerp, The Limoges Painted Enamels… Thyssen-Bornemisza Collection, Antwerp, 2015, no.A20, pp.92-95.
3 For an extensive overview of these salts and caskets, see recently: S. Higgott, The Wallace Collection…, London, 2011, nos.64a-b
and 65, pp.210-231.
4 A.-M. Bautier, Les Neuf Preux et les Paladins…, in: Bulletin de la société nationale des antiquaires de France, 1989, pp.320-348 ;
Chr. Briend, Un preux attribué à Colin Nouailher, in: Bulletin des musées et monuments Lyonnais, 1996, pp.18-23.
5 W. van Anrooij, Helden van Weleer. De Negen Besten…, Amsterdam, 1997.
6 Inv. no. MAH.1883.1.629 ; Colin Nouailher, Limoges, c.1540-1545 ; 27 X 26,5 cm ; see: http://www.alienor.org/collections-desmusees/fiche-objet-95081-plaque-hector.
7 Inv. no. 45-32/1 ; Colin Nouailher, Limoges, c.1540-1545 ; 27,3 X 27,3 cm ; see: https://art.nelson-atkins.org/objects/12007/plaqueof-alexander-the-great?ctx=cf7301d2-0794-46dc-a4be-50a2feec5f35&idx=2.
8 27.08.1998, Paris, Hotel Drouot, lot 105 ; Colin Nouailher, Limoges, c.1540-1545 ; 30,2 X 30,4 cm (with later frame).
9 That also applies for instance to the Joshua plaque in the Musée des Beaux-Arts in Dijon (Bautier, o.c., pp.322-323, ill.1 ; Briend,
o.c., p.22).
10 It concerns the (unmonogrammed) Hector plaque in the Musée des Beaux-Arts in Angers (Bautier, o.c., pp.325 and 330-331, ill.10 ;
Briend, pp.22-23, ill.6).

Provenance
priv. coll., France, 2020.
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8
FOUR PLAQUES FROM THE SPANDRELS OF A WORTHIES MEDALLION
These four small, polychrome, triangular plaques originally adorned the spandrels
of a big, square ensemble, upon which a large, round plaque, featuring one of The
Nine Worthies (Les Neuf Preux), was applied in the centre 4. There are about forty, large,
enamel medallions known, which represent one of The Nine Worthies -i.e. three
important Jewish leaders, (Judas Maccabeus, Joshua and King David); three heroes
from Antiquity, (Hector of Troy, Alexander the Great and Julius Caesar) and three
Christian Warriors (King Arthur, Charlemagne and Godfrey of Bouillon5)-, but only
three of them still have preserved the four small, triangular plaques, decorating the
spandrels. One ensemble with Hector is in the Musée d’Orbigny-Bernon in La
Rochelle (ill.8a)6, one featuring Alexander the Great is kept in the Nelson-AtkinsMuseum in Kansas-City (ill.8b)7 and there is also a third ensemble known depicting
Godfrey of Bouillon8 . Evidenced by the triangular shape and the small dimensions,
there can be no doubt that the quartet presented here, also originally adorned the
spandrels of just such an ensemble featuring one of The Nine Worthies. Not only that,
it is remarkable that the ensemble in La Rochelle is similarly decorated with a single
depiction of Winemaking (bottom left) and three Hercules scenes. The same applies to
the ensemble with Godfrey of Bouillon, whereby the Winemaking depiction (bottom
left) shows a very similar illustration with a wine barrel and a large chalice. The
ensemble in Kansas City however, illustrates, in addition to two Hercules
representations, the same portrayal of David (top left).
All of the medallions with representations of Les Preux are attributed to Colin
Nouailher in the literature -several plaques are even monogrammed, CN9 - and have
been dated between approximately 1540 and 1545. One medallion even bears the
date 154110 -, which is perfectly consistent with the dating and attribution of the four
plaques presented here.

ill.8a
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9
LARGE ROUND DISH: THE LAOCOÖN
Jean Miette
Limoges
c.1560
painted enamel in blue grisaille,
on copper gilt
40,6 cm diam.

In 2015 I published, and offered for sale, the quasi-complete collection of Limoges
painted enamels from the late Baron Thyssen-Bornemisza1. Two important pieces
were absent from that catalogue: the May plate from the De forti dulcedo series which
disappeared from the collection roundabout 1951 -it remains unknown whether it
was sold, destroyed, stolen, gifted or simply went missing2- and, the second, a large,
circular dish representing The Laocoön.
As an addendum to the previous catalogue, I would now like to present that dish here.

after a print by Marco Dente after Raphaël (c.1515-1520).

The obverse of this large, round dish in blue grisaille features The Laocoön. In front of
a distant seascape populated with sailing ships, a harbor, an antique temple with
obelisk, two serpents and an open fire stands the Laocoön sculpture. The two
serpents featured in the background scene have meanwhile made their way away
from the sea to attack Laocoön and his two sons. In an unequal struggle the three
Trojans are crushed and strangled by the coils of the serpents.
This scene is enclosed in a wide border with four masks and four medallions in
relief, joined together by arabesques. Each of the four oval medallions feature a
putto, astride an imaginary sea creature.
The reverse of the dish is decorated with a monumental grotesque, with strapwork,
two fantastical creatures, flower vases, two swans and two parrots, an elderly man
and a central medallion. It features a female bust in profile to the left, surrounded by
an egg and dart border.
The border is decorated with bundles of acanthus leaves and two medallions with
flower swags.
The story of the Trojan priest Laocoön is related by several Greek and Roman
authors. When the Greeks had abandoned the Trojan horse in front of the gates of
Troy, Laocoön warned the Trojans for the strange contraption with the well-known
words: “Don’t trust the horse, my people. Even when they bring gifts, I fear the Greeks.”3.
Before the Greeks were able to carry out their ruse, two serpents crawled out of the
sea, attacked the priest and both his sons, and strangled them to death.

Provenance
Fernando II, King of Portugal-coll., Lisbon, 1866.
Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen-coll.,
Sigmaringen, before 1930.
Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza-coll., before
1930-1947.
by descent to: Hans Heinrich Baron ThyssenBornemisza-coll., 1947-2002.
by descent to: priv. coll., 2002-2021.

surrounded by a seascape. The actual marble group, which was discovered in an Italian
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The composition of the central Laocoön scene is after an engraving by Marco Dente after
Raphaël (c.1515-1520 ; ill.9b)4. The print shows one of the most famous Roman sculptures
vineyard in 1506, may date to the first century before Christ, and is a copy of the lost Greek
original. It is preserved today in the Vatican museums in Rome.
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addition to the dish presented here, there was a tazza that was executed by Léonard
Limosin in 15395; a fragment of a tazza monogrammed PC and dated 15526 ; and three
medallions. Two of the latter are monogrammed MD7, while the third was made by
an anonymous Limoges enameller8.
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Bowl from a Tazza ; Pierre Courteys ; priv. coll. ; prov.: 25.11.2020, London, Bonhams, lot 16.
Priv. coll. ; prov.: 28.01.2008, New York, Christie’s, lot 15 and priv. coll. ; prov.: 12-13.10.2010, Paris, Sotheby’s, lot 271.
Priv. coll. ; prov.: 21.12.2009, Paris, Bergé, lot 271.

ill.9a

ill.9b

For an enlarged photo, please, turn the two page foldout.
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LARGE ROUND DISH: THE LAOCOÖN
In addition, two further plaques are extant, one in Limoges and another in Turin,
both of which were inspired by a different Laocoön print by Marco Dente 9.
The dish presented here has been in the literature repeatedly attributed to Pierre
Reymond. In 2004, however, Fabienne Audebrand included this dish in her oeuvre
catalogue of Jean Miette10, an attribution which, in view of the style, the quality and
the technique of the blue grisaille, can only be affirmed here. It suffices to compare
the reverse of the Thyssen dish with the reverse of a large plate by Jean Miette in the
Musée des Beaux-Arts in Limoges: the color, the iconography and the style are all
extremely closely related11.
Just like his contemporary Pierre Reymond, Jean Miette (active: c.1550-c.1575)
specialized in the production of pieces of tableware (objets de forme). Most of his
oeuvre is comprised of plates -often with Month and Genesis scenes- and the majority
executed in blue grisaille12. Hardly any large dishes are known by him. In addition
to the seven pieces that Audebrand published in her corpus13, I know of one other
large, oval dish featuring The Gathering of the Heavenly Manna, which, similarly,
should be attributed to Jean Miette14.
There is an ancient photograph of the obverse of this dish in the archives of the
Victoria and Albert Museum in London (ill.9a)15. The photo was taken in 1866 by
Charles Thurston Thompson and belongs to a series of pictures made of objects
from the art collection of Don Fernando (1816-1885), king of Portugal at that time. In
1856 Thompson was appointed as official museum photographer by his brother-inlaw, Sir Henry Cole, the first director of the South Kensington Museum (the
predecessor of the present-day Victoria and Albert Museum): the purpose was to use
the photographic images as a means of providing the museum with documentation
of miscellaneous art objects and collections.

9

10
11
12
13

14
15
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Bartsch, XIV, 353 (16). – The polychrome plaque in Limoges is signed PIERRE COURTEYS, while the grisaille medallion in Turin is
produced by Pierre Pénicaud ; see: V. Notin, Trésors d’émail…, Limoges, 1992, no.34, pp.158-159, pl.32 ; Baratte, o.c., pp.70-71 ;
Audebrand, o.c., p.27, note 33.
Audebrand, l.c..
V. Notin, Les acquisitions… 2010, in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, CXXXIX, 2011, pp.281-283.
Audebrand, o.c., pp.29-31 ; see also: B. Descheemaeker, in: exh. cat.: 2016, Antwerp, Bene Sapiat!..., Antwerp, 2016, nos.17-18.
Audebrand mentions, in addition to the Thyssen dish, three other dishes in the Victoria and Albert Museum, the Louvre and The
National Gallery in Washington, and one other in a private collection (17.06.1997, Paris, Tajan, lot 127). Also, two dishes without
borders, one in Vienna and the other in the former Weinberger collection (o.c., pp.25-27 and 29-31, ills.6 and 8), were made in the
workshop of Jean Miette.
That dish in blue grisaille was auctioned on 9 July 2020 in London (Sotheby’s, lot 110 ; 48 X 55 cm). Although the catalogue entry
again attributes this dish to Pierre Reymond, there is no doubt that it too is by the hand of Jean Miette.
Blythe House, inv. no.58549 ; with the following note: PLATEAU, Limoges enamel, painted with the “Laocoön.” In the Royal Palace of
the Necessidades at Lisbon ; see also: Machado Santos, l.c..

10
EWER: BATTLE SCENE WITH HORSEMEN
Pierre Courteys (monogrammed PC)
Limoges
c.1565-1575
painted enamel in grisaille,
on copper gilt
h. 29,3 cm

The present ewer is comprised of five parts: a neck, adorned with vertical acanthus
leaves and with gilding en camaïeu (ill.10c); an impressive auricular handle, in blue
enamel; a double-bellied body; and a low base.
While the collar is decorated with three scenes from the Old Testament, the lower
frieze on the body depicts a battle scene whereby a dozen naked horsemen are
attacking each other with spears, swords and daggers. Below the frieze are four
swags of fruit interspersed with two medallions and two cartouches. Both
cartouches, one at the front, the other at the back of the ewer, bear the monogram:

after prints by Jacques Androuet du Cerceau (c.1543-1545)
and Bernard Salomon (1553).

PC (ills.10a-b).
The embellishment on the base consists of acanthus leaves and four masks,
interlinked with swags of fruit.
The condition of the ewer is excellent as is the enamel and the lavish gilding.
The monogram PC permits an attribution of this ewer to Pierre Courteys (c.15201591). The most probable date would seem to be approximately (the end of) the third
quarter of the 16th century.

ills.10a-b

ill.10c

Provenance
gallery J. Kugel, Paris, c.1995.
Henry Kravis-coll., New York, c.1995-2017.
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10
EWER: BATTLE SCENE WITH HORSEMEN
The fighting horsemen on the bottom frieze are derived from a series of Combats de
Cavalerie executed by Jacques Androuet du Cerceau around 1543-1545, probably after
designs by Bramante (ill.10e). Although Limoges enamellers are known to have used
these engravings on various occasions when decorating ewers1, the ewer presented
here, as far as is known, is the only objet de forme inspired by these prints which was
enameled by Pierre Courteys.
The three Old Testament scenes on the collar represent, respectively, The Israelites
Resting on the Seventh Day (Exodus XVI), a secondary scene of The Battle of the Israelites
against the Amalekites by Refidim (Exodus XVII) and Moses Asking Aaron to Preserve the
Manna in the Tabernacle (Exodus XVI). Each of these compositions is after an engraving
by Bernard Salomon (ill.10d) for Claude Paradin’s Quadrins historiques de la Bible, first
published by Jean de Tournes in Lyons in 15532.

ill.10d

ill.10e

1

2
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It suffices here to refer to Jean de Court, who executed inter alia several ewers with representations derived from the prints by Jacques
Androuet du Cerceau, two of which are preserved in the Los Angeles County Museum of Art and in the Louvre (see: P. Kjellberg, Emaux
et Modèles, in: Connaissance des arts, July 1979, pp.54-57 ; S. Caroselli, The Painted Enamels of Limoges.... The Los Angeles County
Museum of Art, Los Angeles, 1993, no.26, pp.162-165 ; S. Baratte, Musée du Louvre..., Paris, 2000, p.343).
The engravings by Bernard Salomon (1506-1561), published both in the Biblia Sacra of Jean de Tournes (Lyons, 1544) and in Claude
Paradin’s Quadrins historiques de la Bible (Lyons, 1553), were for the majority of Limoges enamellers the most important models for
the depiction of scenes from the Old Testament.
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PLAQUE: MELEAGER AND ATALANTA
master IDC (monogrammed IDC)
Limoges
c.1590-1620
polychrome painted and translucent
enamel, on copper gilt
12,8 X 10,3 cm
in a later, copper gilt frame:
19,5 X 13,1 cm

Attired in a short, dark-blue tunic and bearing a sword in his right hand, Meleager
is sitting on an enormous boar, bleeding heavily. Triumphantly, he holds the head
of the Calydonian boar aloft and offers it to Atalanta, his lover. A huntress, she is
holding a bow in her left hand and carrying a quiver on her back.
Right at the top, between the crown of two trees is the monogram, IDC (ill.11a).
The above scene is based on an engraving by Bernard Salomon for the Metamorphoses
of Ovid (ill.11b), published in 1559 by Jean de Tournes in Lyons. The same print of
Meleager Presenting the Head of the Calydonian Boar to Atalanta similarly served as a
model for the reverse of a small mirror in the Musées Royaux d’Art et d’Histoire in

after a print by Bernard Salomon for the Metamorphoses of
Ovid (1559).

Brussels and a second in the British Museum in London1. Those two plaques must,
however, be attributed to Jean Guibert, and may be of a somewhat later date.
The identification of and the establishment of a possible family connection between
the various masters signing with the monograms IC, IDC, ICDV, SC, MC and PC are
some of the most complex enigmas in the study of Limoges enamels of the 16th and
17th centuries. Master IC and IDC are regularly identified with Jean (de) Court; SC
refers to the (female !) artist, Susanne de Court; and ICDV, PC and MC are the
monograms of Jean Court dit Vigier, Pierre Courteys and his son, Martial Courteys,
respectively2. It does appear to be very likely that this similarity of names is indicative
of a family connection, all the more so since each of these artists was active as an
enameller in Limoges between 1550 and 1620. On the other hand, one must admit
that not one single document has been uncovered to substantiate this possibility.

ill.11a

ill.11b

1

Provenance

2

priv. coll., France, 2018.
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V. Notin, Catalogue sommaire des émaux attribués à Jean Guibert…, in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique du
Limousin, CXXXV, 2007, pp.127-138, nos.8 and 33 (compare also: M. Marcheix, Limoges… Painted Enamels, in: The James A. de
Rothschild Collection at Waddesdon Manor, London, 1977, nos.37-38, pp.412-415 ; I. Müsch, Maleremails des 16. und 17.
Jahrhunderts aus Limoges, Brunswick, 2002, nos.139-140 ; Notin, o.c., p.137, no.36).
S. Baratte, Musée du Louvre. Les émaux peints de Limoges, Paris, 2000, pp.317-376 ; M. Beyssi-Cassan, Le métier d’émailleur à
Limoges…, Limoges, 2006, pp.378-381 and passim.

actual size
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CARTOUCHE TAPESTRY: ORPHEUS CHARMING THE ANIMALS
Northern Netherlands (probably Delft)
c.1620-1640
wool and silk on a woollen warp
(7 warps/cm)
242 X 188 cm

A blue vase with a bouquet of flowers comprising inter alia roses, tulips and daffodils
takes centre stage in the upper half section of this tapestry. The vase is flanked on
both sides by a horn of plenty filled with different kinds of fruits and grains. Above
the horns ornamented with ribbons are suspended two bunches of fruit and
greenery.
The lower half of the tapestry contains an oval cartouche with Orpheus Charming the
Animals. The cartouche is decorated with golden leaves and is supported at each side
by the busts of two winged female figures facing outwards. Their wings follow the
rounded top of the cartouche and come together in a likewise winged pedestal with
an angel’s head. In the middle of the cartouche Orpheus is playing a cello. He is
surrounded by animals, including an unicorn, an ox, a lion, a deer and a horse,
while leaning against a tree with a peacock and a dove. In the foreground are a
lizard, a tortoise, a rabbit and a frog, whereas behind Orpheus lies a wood landscape
with large animals.
This textile belongs to a small group of so-called cartouche tapestries. The group is
characterized by the presence of a decorative ensemble set above a narrative
cartouche. The central motif is often derived from a 16th or 17th century print. There
is no known design for the tapestry discussed here, but the scene is repeated on a
textile that is identical except for the border, and which came onto the art market in
Berlin in 19841. Also, two other cartouche tapestries, illustrating different
compositions of Orpheus Charming the Animals, are in the Rijksmuseum2 and in a
Swedish private collection3, respectively. The upper halves of those textiles depict,
likewise, two horns of plenty, flanking a vase with a bouquet of flowers. In the
Amsterdam tapestry the female busts reappear, while they have been replaced in the
Swedish work by ornaments in the so-called auricular style (kwabstijl).
In accordance with Erkelen’s opinion, Woldbye and Hartkamp-Jonxis likewise
attribute the group to the workshop of the Delft tapestry weaver, François Spiering 4.
In doing so, they refer to the borders that are reminiscent of several tapestries
bearing Spiering’s signature and date the textiles to between 1620 and 1640.
Although that dating appears correct from a stylistic point of view, there are no
known cartouche pieces bearing a signature or with a city hallmark. Also, there are
strong differences discernible in quality and decoration. It is, therefore, not
inconceivable that there were other tapestry weavers in existence at the time, for
example, in Gouda and Schoonhoven, who also produced such textiles.
Jos Beerens

Provenance
gallery Victor Franses, London, before 1963.
Joost R. Ritman-coll. (Dutch Renaissance Art Collection),
Amsterdam, c.1970-2015.

Literature
E. Hartkamp-Jonxis and H. Smit, European Tapestries
in the Rijksmuseum, (Catalogues of the Decorative Arts in
the Rijksmuseum, Amsterdam, 5), Zwolle, 2004, p.236
(and p.238, note 171).
S. Franses, in: exh. cat.: 2007, New York, Dutch
Tapestry in the Golden Age. 1590-1650. Baroque
Masterpieces from the Northern Netherlands, New YorkLondon, 2007, pp.17-18, ill.15.
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Gallery Bernheimer, Munich, 1984 ; see: exh. cat.: 1984, Berlin, Orangerie ’84. Deutscher Kunsthandel…, Berlin, 1984 p.58 ;
Hartkamp-Jonxis-Smit, o.c., p.238, note 171.
Hartkamp-Jonxis-Smit, o.c., no.60.
V. Woldbye and C.A. Burgers, in: exh. cat.: 1971, Amsterdam, Geweven boeket, Amsterdam, 1971, no.43 ; Hartkamp-Jonxis-Smit, o.c.,
p.238, note 171.
A.M.L.E. Erkelens, De Wandtapijtkunst te Delft, in: Oud Delft…, Rotterdam, 1961, p.93 ; Woldbye-Burgers, o.c., pp.26-28 ; HartkampJonxis-Smit, o.c., no.58-60, pp.231-238.
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DRAWING: THE SEDES SAPIENTIAE FLANKED BY TWO ANGELS
Abraham van Diepenbeeck
Antwerp
c.1640-1650
black and red chalk, ink, brown sepia,
gray and brown wash, on paper
13,5 X 9,7 cm
in a modern wooden frame, partly
covered with yellow silk: 35,2 X 29 cm

Under a canopy with the inscription SEDES SAPIENTIAE, the Virgin Mary is sitting
on a throne. She is holding a sceptre and the Ten Commandments presented by
Moses in her right hand, while clasping Christ in her left arm. He is making the
blessing gesture and has a globe on his lap. The Holy Spirit in the guise of a dove
descends on the Virgin, while two cherubs are holding a crown above her head.
There are numerous objects at her feet, including a papal tiara, the keys of Saint
Peter and several attributes associated with other saints, such as the Saint Andrew
Cross, Saint Paul’s sword, Saint Simon’s saw or the wheel of Saint Catherine.
It is highly likely that this drawing was the design for the frontispiece of a book.
This drawing is a typical example of the artistic virtuosity of Abraham van
Diepenbeeck (1596-1675), an artist from Antwerp who for many years had close ties
with Rubens.

catalogue 22

56-57

actual size

14-15
TWO DRAWINGS
14. ALLEGORY: VIRTUE SURROUNDED
BY FOUR FEMALE PERSONIFICATIONS

In my Ars Longa catalogue, I published an Allegory of Virtue, an unknown composition
by Theodoor van Thulden1. Central to that pen-and-chalk drawing is Virtus, the
personification of Virtue. Just as Minerva, the goddess of Wisdom and Learning

Theodoor van Thulden
Antwerp
c.1655-1660
pen and brown wash and black chalk
on paper
11,5 X 13,5 cm

(with whom Virtus is iconographically very related) she is wearing a short battle
dress, has a helmet on her head, and is leaning on a short sword (a so-called
parazonium). This almost classic statue stands on a semi-circular base and in a
shallow niche flanked by two twisted columns 2.
At the foot of this sculpture four female figures are represented, each recognizable
by their attributes as the personification of a virtue. The bridal on the one hand and
the small dog and the wedding ring on the other identify the figures on the left as
Temperance and Fidelity, while Purity (or Candour), depicted with lilies, and Prudence,
with a mirror, are standing on the right-hand side.
In the centre foreground two naked putti are holding a cartouche with a short
inscription: “Eén in vieren ende vier in één” [One in four, and four in one] (ill.14a).
There can be no doubt that the first part of that aphorism (één in vieren) refers to the
four individual personifications, which as in a Sacra Conversazione, are gathered
around the central figure. The second part (vier in één) signifies Virtus who is the
embodiment of each of these four virtues.

ill.14a

1
2
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B. Descheemaeker, in: exh. cat.: 2020, Antwerp, Ars Longa. 20 Years of Masterpieces from the Middle Ages and the Renaissance.
A Selection from My Current Collection, Antwerp, 2020, no.18.
Many thanks to Elizabeth McGrath for her spontaneous remarks and corrections in the identification of some of the virtues and her
reference to the illustrations in the Pompa Introitus Ferdinandi (1641), which are so important for the iconography of Van Thulden
(her message by email from October 25 2020).
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TWO DRAWINGS
15. ALLEGORY: VIRTUE SURROUNDED
BY FOUR FEMALE PERSONIFICATIONS

This drawing is neither signed nor dated and it turns out that no painting or
engraving is known in which this composition recurs. The style of drawing, the
facial types, the composition, the inscription and the specific manner with which

Theodoor van Thulden
Antwerp
c.1655-1660
pen and brown wash and black chalk
on paper
11,2 X 14 cm

brown wash is applied to create value contrasts on the sheet, are all so typical of the
later oeuvre of Theodoor van Thulden (1606-1669) that there can be no doubt about
the attribution. A dating of approximately the end of his career, c.1655-1660, is
therefore most convincing3.
It was by an unbelievable coincidence that, shortly after I had published this
drawing, I had the opportunity to purchase a second, likewise autograph version of
the same composition. This second design portrays the same five female
personifications4, the inscription is the same and also the architectural setting is
extremely similar. The only difference is the compositional arrangement: Virtus is
no longer positioned precisely in the centre and she is now portrayed sitting (instead
of standing); the two putti at the bottom are absent; and absolute symmetry has
been discarded here in favor of a more dynamic composition.
In addition, it is quite remarkable that both sheets have been folded horizontally in
exactly the same place. Therefore, the two were probably created shortly after each
other and are alternative solutions for one commission or design. It very rarely
happens that two such autograph drawings have been preserved and it is even more
exceptional that the two, after a separation of possible decades (or maybe even
centuries ?), are reunited again and are presented as a matching set -as a pair. Or to
continue along the same theme: “One in two, and two in one”.

3
4
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Comp.: A. Roy, in: exh. cat.: 1991-1992, ‘s-Hertogenbosch-Strasbourg, Theodoor van Thulden..., Zwolle-’s-Hertogenbosch-Strasbourg,
1991, nos.31, 36, 53-56, 68-69 and 140.
The second sketch shows more clearly that the female personification in the middle is not depicted with an olive branch but with
some lilies. She, therefore, does not represent Peace but Purity (cf. supra: note 2).
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PAINTING: THE GLORIFICATION OF THE VIRGIN
Theodoor van Thulden (signed and
dated T. van Thulden fec AE 1663)
Antwerp
1663 (dated)
oil on canvas
114,5 X 85,5 cm
in een large modern frame:
131 X 102 cm

This painting which is signed and dated T. van Thulden fec AE 1663 at the bottom left
(ill. 16a) represents The Glorification of the Virgin.
The Mother of God is portrayed standing, treading on a snake coiled around a globe.
Supporting the Child on her right arm, she is holding a white lily in her left hand, a
symbol of her purity. On her right, Mary is flanked by some of the Blessed who are
glorifying her. There are two angels on her left, protecting her with a shield, from
the devil, who is represented as a fire-breathing, black dragon with a long tail.
This representation of The Glorification of the Virgin is consistent with the typology of
the Virgin who is triumphing over Evil, and more specifically, over Heresy. This
iconographic model was very popular in monumental sculpture in Antwerp in the
17th and 18th centuries1, so much so, that even today the facade of many an old house
in Antwerp is still decorated with a stone image of Maria de Victoria2. In addition,
there are also numerous examples known of 17th-century Antwerp ivory carving3
and painting on this theme 4. The canvas presented here is in keeping with the
fighting spirit of the Counter Reformation, on the one hand -not for nothing is
Christ represented here holding a cross and the angels depicted, protecting her with
an iron shield- and on the other, the central role thereby assigned to Maria Immaculata.
Not only the signature at the bottom left but also the characteristic style permits the
attribution of this painting to Theodoor van Thulden (1606-1669) an artist who
originally came from ‘s-Hertogenbosch, and who, from 1621 onwards, was primarily
active in Antwerp. As a matter of fact, this canvas has been included in the répertoire
des oeuvres that Alain Roy published in 1991 in the exhibition catalogue of his work5.

ill.16a

1

Provenance
priv. coll., Vienna, 2021.

2
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A. Roy, in: exh. cat.: 1991-1992, ‘s-HertogenboschStrasbourg, Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse
barokschilder. 1606-1669, Zwolle-’s-HertogenboschStrasbourg, 1991, p.270, no.154,
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See e.g.: Gh. Derveaux-van Ussel and Hans Nieuwdorp, in: exh. cat.: 1977, Brussels, De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens,
Brussels, 1977, nos.102 and 274.
See e.g.: www.andreabrewee.be/plaatsen/antwerp/25%20madonnas/index.html. - Compare also the drawings for two sculptures
representing the Virgin Mary, probably destined for the decoration of Antwerp façades (l. Baisier, in: Tekeningen… De verzameling
Van Herck, Brussels, 2000, pp.210-211).
See e.g.: J. Vervaet and R. Hoozee, in: exh. cat.: 1977, Brussels, o.c., nos.159 and 278.
That also applies for instance for a Glorification of the Virgin by Cornelis Schut (Antwerp, c.1630-1640) in the possession of the
Vereniging Rembrandt (G. Wilmers, Cornelis Schut…, Turnhout, 1996, p.100, no.A38).
Roy, o.c., pp.255-271, no.154 (with ill.).

17-18
TWO SCENES FROM THE CREATION OF THE WORLD
17. THE SUN BIDDING FAREWELL
TO THE MOON AND THE STARS

The first scene shows Apollo (Phoebus), bathed in strong sunlight, approaching the
viewer. The sun god wears a laurel crown on his head and while his left hand points to
heaven, his right hand is clasping a bow. His is totally naked except for a purple toga

Jan Boeckhorst
Antwerp
c.1660-1668
oil on canvas
59,5 X 74,8 cm
in a modern, partly gilded,
wooden frame: 80 X 95,3 cm

whose long train is held up by a female companion (the personification of The Day ?).
She is wearing a blue dress, fastened at the shoulder by a white silver chain. Her hair is
adorned with a remarkable golden diadem in the form of a table clock. With his
presence Apollo creates light in the darkness as he bids farewell to his twin sister,
Diana, the moon goddess. Only a small loincloth covers her nakedness. Not only is her
forehead adorned by a half moon, but she is also standing on a large, semi-circular
crescent moon, the points of which she is grasping with both hands. She, too, like
Apollo, is attended by a female companion. By token of the analogy of Apollo and the
(possible) personification of The Day, she probably represents The Night. She is, after all,

inspired by the fifth print from the Genesis series by
Jan Muller (1589)

wearing a dark-blue dress, decorated with golden stars. Moreover, she is surrounded
by the darkness of night.
This painting on canvas is a typical product of the later work of Jan Boeckhorst
(1604-1668), an artist who originally came from Münster (Germany), but from the
1630s onwards was active in Antwerp1.
The four figures represented here, with their oval faces, their long, sharply pointed
fingers and their Mannerist, elongated bodies -Apollo, especially, is a superb
example of this- are typical Boeckhorst personages. The sharp, light-dark contrast,
which characterized various other works at that time2, reaches its zenith here and is
clear evidence of a Venetian influence. Similarly, Venetian inspiration is the source
of the use of non-primary colors and of very free, quick and confident brushstrokes.
The decorative treatment of the robes and their Mannerist intricacy quite unrelated
to the bodies that they cover -here mainly visible in the seemingly endless, long
garment of Apollo and the unnatural drapery of Diana’s white robe- are likewise
typical characteristics of Boeckhorst’s later oeuvre (c.1660-1668).
On the basis of this attribution and the later dating it is very tempting to relate this
Apollo’s Farewell of Diana, with the eight-part tapestry cycle, representing “de historie
van Appoloo” [The Story of Apollo], which was designed by Jan Boeckhorst and was
commissioned by the Antwerp alderman and art collector, Antonio Van Leijen (16281686) between approximately 1660 and 1668. Not only that, the height of this
painting (59,5 cm) corresponds perfectly with the height of the six modelli, known
to have been made for this commission (varying from 56 to 60,2 cm)3. And, finally, it
appears that this Apollo’s Farewell, just as the six designs mentioned above, was
likewise painted on canvas, which, while being rather unusual for 17th century
Flemish modelli, was certainly not uncommon in the later oeuvre of Jan Boeckhorst.

Provenance
Baron Adriaan Willem de Heusch van Landwijkcoll., Herk-de-Stad (Donk, Belgium), before 1774.
21.07.1778, Brussels, lot no. unknown.
1
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F.X. De Burtin, Catalogue des tableaux vendus à
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M. Galen, Johann Boeckhorst. Gemälde und Zeichnungen,
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Exh. cat.: 1990, Antwerp-Münster, Jan Boeckhorst. 1604-1668. Medewerker van Rubens, Freren, 1990 ; M. Galen, Johann Boeckhorst.
Gemälde und Zeichnungen, Hamburg, 2012.
Compare e.g.: Galen, o.c., nos.72 or Z71.
The six oil sketches are in the Museum voor Schone Kunsten in Ghent (Apollo and Python), an unknown private collection (The
Judgement of Midas), the Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerp (Apollo and Diana Killing the Children of Niobe), the
Stadtmuseum in Münster (Apollo’s Oracle at Delphi), an unknown private collection (Apollo and Daphne) and The Phoebus Foundation
in Antwerp (Apollo on His Sun Chariot).

For an enlarged photo, please, turn the two page foldout.
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TWO SCENES FROM THE CREATION OF THE WORLD
That very attractive hypothesis, however, encounters four objections.
First and most importantly, the aesthetics of the painting, with its four, large, frontal
figures, and its diffuse, abstract space, do not seem to correspond proportionately
with the somewhat smaller personages of the six modelli mentioned above, all of which,
in addition, depict a (more or less) specifically defined space, either a landscape or
architecture.
Besides, it is a fact that all eight compositions for this commission are already known
and accounted for and therefore the series cannot accommodate a ninth scene with
Apollo’s Farewell of Diana. Indeed, in the Antwerp city archives, a document has been
preserved from which it appears that Boeckhorst had made no more than “acht
schetsen van tappijt patroonen” [eight sketches for tapestry cartoons] for a series of tapestries
featuring “de historie van Appoloo”4. For this commission5, the third and last cycle of
tapestries designed by Jan Boeckhorst, a total of fourteen drawings6, six oil studies7
and six completed tapestries8 are hitherto known to be extant, representing eight
different scenes altogether.
Furthermore, there is also the question of whether this Apollo’s Farewell of Diana is,
indeed, an oil sketch rather than a fully, completed painting on canvas.
But there is also a fourth, much more compelling objection. Soon after acquiring the
first Apollo painting, I was, through another source, also able to buy a second canvas.
In view of the attribution to Jan Boeckhorst, a dating of between approximately
1660 and 1668, its dimensions, and last but not least, the iconography, this second
canvas must have belonged to the same series as Apollo’s Farewell of Diana. It represents
an archangel, which, bathed in a bright, heavenly light is descending from the skies.
What is remarkable are the small children’s heads in his hair, exhaling little clouds
of breath. The archangel is holding in each hand a long, pointed awl in order to keep
a river god away from an almost completely naked female personification. She is
sitting on a white cloud; is holding aloft a perforated crystal ball in her left hand
from which raindrops are falling; and her right hand is resting on a vault which
appears in the form of a small rainbow. While this depiction does not portray any
mythological story, to say nothing of an Apollo scene, it does illustrate a verse from
the first chapter of Genesis. In Genesis 1: 6-8 God says: “Let there be a vault between the
waters to separate water from water”. And so it came to pass: God -represented here by the
archangel- made the vault over the earth and thus separated the water under the vault from the
water above it. God called the vault sky”. This passage also explains the presence of the
river god, pouring water from the river and the sea from a large bronze vase.

4

5
6

7
8
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“Item opden iien meij [11 mei 1668] hebben de voorn. executeurs ontfangen van mijn heer den schepenen van leijden de somme van
hondert patacons ende dat par reste ende in voldoeninge van acht schetsen van tappijt patroonen die den afl[ijvigen = Jan
Boeckhorst] in desen voor hem hadde gemaeckt sijnde de historie van Appoloo ende alsoo den affl. in desen in sijnen leven tselve
werck geestimeert hadde op twee hondert pattacons sijnde evenwel ervooren maer alleenel[ijck] ontfangen de voors. hondert
pattacons …” (I. Van Tichelen and H. Vlieghe, Jan Boeckhorst en de tapijtkunst, in: exh. cat.: 1990, Antwerp-Münster, o.c., p.117,
note 24).
Van Tichelen-Vlieghe, o.c., pp.109-116 ; Galen, o.c., pp.336-353 ; H. Vlieghe, Apollo on His Sun Chariot. A Baroque Masterpiece by
Jan Boeckhorst (1604-1668), (Phoebus Focus, VIII), Antwerp, 2019, pp.34-83.
Six drawing are kept in six different public collections, namely the British Museum in London (The Judgement of Midas), the National
Gallery of Scotland in Edinburgh (The Judgement of Midas), the University Library in Ghent (Apollo and Diana Killing the Children of
Niobe), the Stedelijk Prentenkabinet in Antwerp (Apollo and the Muses), the Ashmolean Museum in Oxford (Apollo and the Muses)
and the Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussels (Apollo on His Sun Chariot) ; see also: A.-M. Logan, Jan Boeckhorst als
tekenaar, in: exh. cat.: 1990, Antwerp-Münster, o.c., pp.124-126. In 2012 Maria Galen published eight additional drawings, all of
which are in the Musée-du-Mont-Pitié in Sint-Winoksbergen (in the vicinity of Dunkirk (Northern France)): M. Galen, Ensemble de huit
dessins…, in: exh. cat.: 2012, Sint-Winoksbergen, De Heemskerck à Le Brun…., Sint-Winoksbergen, 2012, pp.100-109).
Cf. supra, note 3.
One of these tapestries is in a Belgian private collection (The Judgement of Midas), while the other five are in the Patrimonio Nacional
in Madrid (Apollo and Python, The Judgement of Midas, Apollo and Daphne, Apollo on His Sun Chariot and Apollo and the Muses).
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TWO SCENES FROM THE CREATION OF THE WORLD
18. AN ARCHANGEL PARTS
THE WATERS

Bert Schepers, member of staff of the Centrum Rubenianum in Antwerp9, made three
very interesting suggestions when faced with these two pictures -one, at first sight,
a mythological scene and the other a representation from the Old Testament. These

Jan Boeckhorst
Antwerp
c.1660-1668
oil on canvas
60 X 74,5 cm
in a modern, partly gilded,
wooden frame: 80 X 95,3 cm

observations resulted in an entirely different explanation of the two paintings, in
which he confirms both their attribution to Jan Boeckhorst as well as the date
-between approximately 1660 and 166810.
First and foremost, Bert Schepers notes that the two compositions, The Parting of the
Waters on the one hand and Apollo’s Farewell of Diana on the other, are two almost
identical reproductions of two prints published by Jan Muller after a design by
Hendrick Goltzius in 1589 (ills.17-18c-d)11. These two engravings belong to an
iconographically, highly original series of seven (circular) prints portraying The
Creation of the World. The Parting of the Waters, Gods work on the second day, is the

inspired by the third print from the Genesis series by
Jan Muller (1589)

theme of the third print (ill.17-18c). Similar to the painting the archangel has small
children’s heads in his hair, exhaling little clouds of breath; the river god is depicted
as a kind of Neptune; and rain is dripping from a crystal flask held in the left hand
of the naked personification of The Sky. Ger Luijten describes the fifth print of the
series (ill.17-18d) as a “superbly composed print illustrating the fourth stage of creation. Day is
represented by a laurel-wreathed Apollo, with bow and quiver and making an energetic gesture.
His train is borne by a woman with a sundial in her hair. His counterpart is Diana, standing on
a crescent moon. In the darkness behind her is the black woman from the second print.”.
Not only that but Bert Schepers even knows of a third painting (ill.17-18a)12 in a
private collection that is entirely inspired by the first print of this series of seven by
Jan Muller (ill.17-18b)13. That completely unknown and unpublished painting on
canvas of quasi identical dimensions is likewise by the hand of Jan Boeckhorst and
depicts (as does the print) The Creation of the World and the Division of Heaven and Earth.
The two men it portrays may well represent Heaven and Earth while the globe
between them possibly symbolizes the still formless chaos.
There can therefore be no doubt that Apollo’s Farewell to Diana (no.17) does not belong
to the eight-part mythological cycle, featuring “de historie van Appoloo”, but -quite
remarkably- is, indeed, the fifth scene of a series of seven representing The Creation of
the World. The canvas with The Parting of the Waters (no.18) also is part of the same series
of paintings and was originally the third scene.
Although nothing at all is known about this commission, nor about the original
commissioner, this seven-part Genesis cycle has, however, not gone completely
unnoticed in the art-historical literature -and that is the third observation made by
Bert Schepers. In the auction catalogue of 1778, listing the collection of Baron Adriaan
Willem de Heusch van Landwyck, mention is made of “Sept tableaux representant les sept
jours de la Creation du Monde, haut 2 pieds ...”14. There can be no doubt that the two
paintings presented here, as well as the unpublished canvas in a private collection,
belonged to this ensemble, and it is very likely, that also one or more of the four other
paintings belonging to this cycle have still been preserved somewhere, but that (just
like the three pictures identified here) they too have hitherto escaped our attention.

Provenance
Baron Adriaan Willem de Heusch van Landwijkcoll., Herk-de-Stad (Donk, Belgium), before 1774.
21.07.1778, Brussels, lot no. unknown.

9 I am greatly indebted to Bert Schepers who so kindly made all his documentation on this subject available to me.
10 In the meantime, Hans Vlieghe (Rubenianum, Antwerp) has also given written confirmation of the attribution to Jan Boeckhorst.
11 F.W.H. Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings…, XIV, Amsterdam, 1969, p.105, nos.3 and 5 ; G. Luijten, in: exh. cat.: 1993-1994,
Amsterdam, Dawn of the Golden Age…, Zwolle, 1993, pp.355-357, nos.20.3 and 20.5, col. pl. p.209.
12 Once again, thanks to Bert Schepers who pointed out this painting to me with which I was not familiar. My thanks, also to the owner
of this Creation of the World for giving me permission to both mention and illustrate the canvas here.
13 Hollstein, o.c., p.105, no.1 ; Luijten, o.c., no.20.1.
14 Galen, o.c., p.473, no.1: "Öl auf Leinwand. ca. 65 x 80 cm".

Literature
F.X. De Burtin, Catalogue des tableaux vendus à
Bruxelles depuis l’année 1773 jusqu’à 1803, Brussels, s.d.,
p.155.
M. Galen, Johann Boeckhorst. Gemälde und Zeichnungen,
Hamburg, 2012, p.473, no.1.
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For an enlarged photo, please, turn the two page foldout.
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DRAWING: THE LAST SUPPER
Jan Erasmus Quellinus (signed
J Quellinus Pict. A. Cub. Caes. Ma.tis F.)
Antwerp
1689 (dated)
pen and pencil in brown, aquarelle
and white chalk over pencil
on brown paper
68,5 X 43,5 cm
in a modern frame: 87,3 x 62,3 cm

Influenced by 16th century Venetian masters, in particular Paolo Veronese, Jan
Erasmus Quellinus depicts The Last Supper as an exuberant and celebratory event in
the open air.
Christ is sitting at a ready laid table, placed before a classical architecture with
monumental columns, an imposing staircase, and enormous vases. He is accompanied
by the twelve disciples, whereby He is flanked by Saint Peter (bald headed, on the left),
Saint Paul (standing immediately behind Him) and Saint John (on the right). Judas is
recognizable on the far right. He is the only figure standing in the shadows and is
holding a purse with thirty pieces of silver in his left hand, a symbol of his betrayal.
Again influenced by Venetian model, several secondary figures are lounging at the
bottom of the stairs. The base of the left bannister bears a lengthy inscription:

presentation drawing for the High Altar of the Church of
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Malines

J Quellinus Pict. A. Cub. Caes. Ma.tis . F. A° 1689 (ill.19a).
By reason of that inscription this magnificent drawing of very large dimensions
(68 X 43,5 cm) can be attributed to the Antwerp painter, Jan Erasmus Quellinus. In
addition, the altarpiece for which this gouache was intended as a presentation
drawing, is also still extant. In the Church of Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in
Malines the Last Supper (ill.19b) is still hanging above the High Altar, and its
composition is identical to that of this drawing. That painting which has already
been mentioned in Le voyage pittoreque de la Flandre et du Brabant by Jean-Baptiste
Descamps (1769)1, counts as one of the best-known altarpieces by Jan Erasmus
Quellinus and is itself likewise dated: 16902.

ill.19a

Provenance

1
2

priv. coll., 2021.
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J.-B. Descamps, Le voyage…, (1769), Turnhout, 2018, p.142.
Jan Erasmus Quellinus ; The Last Supper ; oil on canvas ; see: RKD obj. no.21031.

19
DRAWING: THE LAST SUPPER
Jan Erasmus Quellinus (1634-1715) was a member of the famous Quellinus family of
artists from Antwerp. He was a son of the painter, Erasmus Quellinus, under whom
he trained. He followed in the footsteps of his father’s classicism, but enriched this
further with the greatness of Veronese, with Palladian architectural elements and
with countless narrative details. He had got to know and appreciate the work of the
16th century Venetian artists in situ, for in 1660-1661 Jan Erasmus Quellinus lived in
the city of the Doges. Roundabout 1680 he travelled to Vienna, where he worked for
the Habsburg Court and was appointed court painter to Emperor Leopold I. That
title explains the addendum to his signature: Pict(or) A(d) Cub(iculum) Caes(arae)
Ma(jesta) tis - painter to the chamber of his Imperial Majesty.
The fact that the presentation drawing and the actual canvas from this commission
for the Church of Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in Malines have both been
preserved, is quite unique in the oeuvre of Jan Erasmus Quellinus. In addition, both
pieces are dated 1689 and 1690, respectively.
The group of Christ surrounded by the twelve apostles, with on the right a standing
Judas, holding the purse with the thirty silver coins also occurs on a drawing -of a
similar vertical size and with a semi-circular top- in the Schlossmuseum in Weimar
(ill.19c)3.

ill.19b

3
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Jan Erasmus Quellinus (signed JEQuellinus) ; The Last Supper ; gouache and black chalk on paper: 44 X 30,6 cm ; Weimar, Stiftung
Klassik und Kunstsammlungen, inv. no. KK 5310 ; exh. cat.: 1981, Weimar, Rembrandt und seine Zeitgenossen, Weimar, 1981, no.403.

ill.19c
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DRAWING: THE RESURRECTION OF CHRIST
Jacob De Wit (signed J d Wit invt & F.)
Dordrecht
1735 (dated)
paper, black chalk, pen in brown,
brown wash, pencil in color, gouache
42,5 X 24,5 cm
in a modern frame: 70,4 x 56,4 cm

This large-sized drawing represents The Resurrection of Christ. Accompanied by two
angels and seven cherubs, Christ, left arm raised, is resurrected from his tomb. The
four Roman soldiers who are guarding the grave are startled to such a degree that
the soldier in the foreground, bearing a spear in his right hand, runs away; while his
three companions remain at the spot, looking up in fear at the Resurrected Christ. In
the background the silhouette is visible of the three Marys on their way to the grave
of Christ for His embalmment, only to find the tomb is empty (Mark 16: 1-5).
The drawing is signed and dated bottom left: J d Wit invt & F. 1735 (ill.20a).
This multi-colored gouache is the preparatory drawing for the large altarpiece by
Jacob de Wit (1695-1754) which is preserved in the Catharijneconvent in Utrecht.
Two preliminary drawings have been preserved of that monumental canvas (425 X
220 cm) which is, likewise, signed and dated JDWit F. 1735 (ill.20b)1. In addition to the
gouache presented here, which depicts the entire composition in an almost identical
manner, there is one other preliminary sketch known, featuring the face of Christ2.
These two drawings were formerly in the possession of Vincent van Gogh -a distant
relative of the painter from Neunen- and were both sold at the auction of his
collection in Amsterdam in 1913 (lots 906 and 900, respectively).

ill.20a

Provenance
Vincent van Gogh-coll., 1913.
02-03.12.1913, Amsterdam, veilinghuis De Roos, lot
906.

ill.20b

Literature
G. Van den Hout and R. Schillermans, Het religieuze
werk van Jacob de Wit (1695-1754), Amsterdam, 1995,
p.144, no.63, ill.105 and p.145.
J. Dijkstra, P.P.W.M. Dirkse and A.E.M. Smits, Catalogus van de schilderijen in het Catharijneconvent in
Utrecht, Utrecht, 2002, p.274.
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The Resurrection of Christ ; inv. no. BMH S3960 ; see: Van den Hout-Schillermans, o.c., p.144, no.63, ill.105 ; Dijkstra-Dirkse-Smits,
o.c., p.274.
Head of Christ ; signed JdWit ; black and white chalk on paper, brown wash: 37,8 X 28,2 cm ; priv. coll. ; see: 02.12.2004, London,
Christie’s, lot 74.

In Principio
Nederlandse teksten

A. TWEE MEDAILLONS: JOHANNES OP PATMOS
EN DE HEMELVAART VAN MARIA

B. RELIEF:
DE AANBIDDING VAN DE HERDERS

C. DIPTIEK: MARIA GEFLANKEERD DOOR
TWEE ENGELEN EN DE KRUISIGING

Pierre Reymond
Limoges
ca.1540-1545
veelkleurig geschilderd email op koper, verguld
5,7 cm diam.

Noord-Italië
ca.1650
ivoor, op een houten drager
28,1 X 18 cm

Parijs
ca.1360-1380
ivoor
7 X 4,4 cm (elk luikje)

in een moderne zwarte houten lijst: 35,2 X 27,6 cm

in een modern loden lijstje: h. 6,4 cm

Herkomst
verz. Charles Mannheim, Parijs, voor 1898.
verz. John Pierpont Morgan, Hartford (CT)-New York, na 18981913.

Herkomst
kunsthandel Hermann Baer, Londen, ca.1970.
part. verz., België, ca.1970-2021.

Herkomst
part. verz., Frankrijk, 2019.

DE ZWARTE DOOD
Literatuur
E. Molinier, Collection Charles Mannheim. Objets d’art. Catalogue,
Parijs, 1898, p.43, nrs.161 en 160.

OPENDEURDAGEN: 11-20 MAART 2022
Graag nodig ik u uit om de collectie die ik in deze
catalogus presenteer te komen bekijken in mijn galerie aan de Helenalei 7 te Antwerpen.
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart 2022 is
mijn galerie vrij toegankelijk tussen 11.00 en 18.00
uur en vervolgens van maandag 14 tot en met zondag 20 maart, na afspraak.
Ruim twintig jaar reeds, presenteer ik mijn nieuwste aanwinsten op mijn website enerzijds en via
mijn catalogi en nieuwsbrieven anderzijds. Maar
niets gaat boven de rechtstreekse confrontatie met
het kunstwerk. Omdat deelname aan beurzen en
tentoonstellingen, waar een grotere menigte verwacht wordt, nog steeds erg onzeker is, vind ik het
vooralsnog veel verstandiger om u in mijn galerie
uit te nodigen.
Dat kan zowel op het openingsweekend (op vrijdag
11, zaterdag 12 en zondag 13 maart 2022), wanneer de
zaak vrij toegankelijk is, alsook de week nadien (van
maandag 14 tem. zondag 20 maart), zodat u ook individueel de tentoonstelling kan bezoeken. Hiervoor kan u het best met mij telefonisch
(+32/3/225.15.56) of per mail (info@worksofart.be)
een afspraak maken.
Vanzelfsprekend is dan ook een ruime selectie uit
mijn courante collectie tentoongesteld.

DE REVIVAL VAN DE GALERIE
Het zal u wellicht verbazen, maar sinds de meest
stringente maatregelen rond de Corona-crisis zijn
opgeheven heb ik in mijn galerie meer bezoekers
mogen verwelkomen dan in de jaren voor de pandemie. Tijdens de maanden juli en augustus van 2021
heb ik zelfs drie beelden -een onverhoopt aantalverkocht aan klanten die mij in Antwerpen hebben
bezocht.
Er komen weer meer mensen naar de zaak en dat
leidt weer geregeld tot verkopen. Back to the future ?
Ik maak mij geen illusies: de Corona-crisis is bijlange
nog niet voorbij en grootse evenementen met veel
bezoekers zullen nog lang te lijden hebben onder
deze onzekere situatie. Maar voor de kunsthandelaar en het bezoek aan zijn galerie is dat toch eventjes anders: de klanten zijn blij weer ergens naartoe
te kunnen gaan ; individuele bezoeken op afspraak
zijn voor ons kunsthandelaren helemaal niet nieuw
; en in een galerie, waar men makkelijk afstand kan
houden, is er geen reden om een mondmasker te
dragen. En mochten er dan toch weer enkele tijdelijke beperkingen worden ingevoerd -de ervaring
heeft geleerd dat dit altijd mogelijk is-, dan kan een
eerdere afspraak makkelijk worden verplaatst of
met enkele weken worden uitgesteld.
Het online-gebeuren is ongetwijfeld als grote winnaar uit de Corona-crisis gekomen, maar wellicht
kunnen kleine tentoonstellingen weer wat terrein
goedmaken op grootse evenementen en zullen
kleinschalige initiatieven in de toekomst weer wat
meer gewaardeerd en beter bezocht worden.
Bij deze nodig ik u dan ook graag uit voor een bezoek aan mijn galerie in de Helenalei 7 te Antwerpen.
In dit verband mag het niet onvermeld blijven dat
hier letterlijk om de hoek, vorige zomer, een luxueus hotel is geopend*. Dit klasse-hotel (in het prachtige kader van het voormalige Augustijnenklooster)
herbergt bovendien een culinair restaurant.
* Hotel-restaurant August: www.august-antwerp.com
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Door de Corona-crisis zijn wij ons weer bewust geworden van het feit dat epidemieën en pandemieën
een constante vormen doorheen de ganse menselijke geschiedenis. Tot zowat honderd jaar geleden,
vormden besmettelijke infectieziekten zoals pokken, cholera, tyfus en tuberculose de belangrijkste
doodsoorzaak überhaupt. En dan hebben we het nog
niet over De Pest gehad.
Rubens’ schilderij van De Heilige Rochus, Aangesteld tot
Patroon van de Pestlijders (Aalst, Sint-Martinuskerk,
ca.1623 ; afb.c.1) toont aan dat de pest ook nog in de
17de eeuw woekert. De allerlaatste keer dat de Zuidelijke Nederlanden door de pest worden getroffen
dateert zelfs van de jaren 1667-1668 ; maar de toenmalige epidemie valt niet meer te vergelijken met
wat Europa in het midden van de (waanzinnige)
14de eeuw heeft moeten doorstaan.
De zwaarste pestgolf -ook wel De Zwarte Dood genoemd- woedt vanaf de lente van 1349 tot de zomer
van 1351. In gans Europa -de pest verspreidt zich van
Londen tot Istanboel en van Oslo tot Sicilië- roeit de
ziekte daarbij meer dan een kwart van de Europese
bevolking uit (wat neerkomt op zowat 25 tot 50 miljoen doden).
De pest wordt veroorzaakt door de Yersinia pestisbacterie, genoemd naar de Zwitserse dokter
Alexandre Yersin die de bacterie tijdens een epidemie in Hong Kong in 1894 identificeert. De overdracht van deze bacterie gebeurt voornamelijk door
vlooien en in het bijzonder door de rattenvlo (xenopsylla cheopis).
Omdat men tijdens het ancien régime nog maar amper kennis heeft van infectieziekten, hun oorzaak
en de verspreiding ervan, wordt de pest beschouwd
als een straf van God. Lijdzaam ondergaan “de zondaars” de ziekte en zij doen amper pogingen om aan
de ziekte te ontkomen. In plaats daarvan doet men
boete voor God en aanroept men pestheiligen zoals
Carolus Borromeus, Sint-Antonius of Sint-Rochus.
De veel betere hygiëne-maatregelen verklaren in
grote mate waarom de pest in Europa vandaag zo
goed als helemaal verdwenen is, maar ook de grotere immuniteit van de mens, de afnemende virulentie van de bacil en de gedeeltelijke verdwijning van
de zwarte rat spelen ongetwijfeld eveneens een rol.

D. RETABELGROEP:
DE BEZWIJMING VAN MARIA
toegeschr. aan de meester van de Bewenings-groep
van de Kathedraal van Pamplona
Willem Ards (of zijn naaste omgeving)
Brussel
ca.1435-1445
noten, met grotendeels originele polychromie en
vergulding
61,5 X 41,8 X 14,5 cm
Herkomst
part. verz., Canada.
part. verz.., Antwerpen, 1981.
door vererving aan: part. verz., Antwerpen, 2017.
Literatuur
H. Nieuwdorp, in: tent. kat.: 1981, Antwerpen, Gotische groepen uit
Antwerps privé-bezit, Antwerpen, 1981, nr.23.
Tentoonstelling
1981, Antwerpen, Gotische groepen uit Antwerps privé-bezit, nr.23.
2021-2022, Beaune, Le Bon, Le Téméraire et le Chancelier Rolin: quand
flamboyait la Toison d’Or, Beaune, 2021.

FILIPS, KAREL EN NICOLAAS IN BEAUNE
Tot 31 maart 2022, vindt er in Beaune (Bourgogne,
Frankrijk) een tentoonstelling plaats over Filips de
Goede, Karel de Stoute en Kanselier Nicolaas Rolin
(Le Bon, Le Téméraire et le Chancelier Rolin: quand flamboyait la Toison d’Or). Het is een ganse eer om voor
deze tentoonstelling enkele beelden -waaronder de
hierboven afgebeelde Bezwijming- in bruikleen te
mogen afstaan.
Het is niet omdat Beaune wat in de schaduw staat
van zijn grote broer Dijon, dat deze kleinere stad in
Bourgondië van weinig belang zou zijn. Eerst en
vooral is het een aanzienlijk culinair centrum en
geldt het als dé hoofdstad van de gerenommeerde
Bourgogne-wijnen. Misschien het best bekend is de
exclusieve wijn-veiling die jaarlijks op de derde
zondag van november georganiseerd wordt door de
Hospices de Beaune, een instituut dat in 1443 gesticht
wordt door Nicolaas Rolin, kanselier van Filips de
Goede, hertog van Bourgondië.
Rond deze twee figuren en Filips’ zoon, Karel de
Stoute, loopt er momenteel een tentoonstelling in
Beaune en wel op verschillende locaties in de stad.
In het wereldberoemde Hotel-Dieu, waar ook het
Laatste Oordeel van Rogier van der Weyden te bewonderen valt, ligt de nadruk op de carrière van kanselier Rolin (ca.1376-1462) en zijn politieke rol aan het
hof van Filips de Goede (1396-1467). Deze laatste
richt in 1430 de Orde van het Gulden Vlies op “pour
l’exaltacion de la foy et de saincte Eglise et excitacion de vertus et bonnes meurs”. Deze orde, zijn ontstaan en zijn
vroegste geschiedenis worden belicht in de zalen
van de Porte Marie de Bourgogne. Op een derde locatie
in de stad, l’Hôtel des Ducs de Bourgogne, staat de figuur
van hertog Karel de Stoute (1433-1477) centraal.
Beaune is vandaag veeleer een kleinere Franse provinciestad, maar in het midden van de 15de eeuw
speelt deze plek een centrale rol in het Franse politieke spectrum. Nicolaas Rolin, zijn voornaamste
inwoner, is één van de machtigste mannen in Frankrijk en zijn paleis is een oord van kunst en cultuur,
dat enkel in Italië en Vlaanderen zijn gelijke kent.
Meer details omtrent deze schitterende tentoonstelling zijn te vinden op: http://hospices-de-beaune.
com/index.php?/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/
Le-Musee/Actualites.

1. BOEKPLAAT: DE KRUISIGING
Limoges
ca.1210
veelkleurig email champlevé op koper, gegraveerd
en verguld
21,7 X 10,5 cm

Deze boekplaat stelt de gekruisigde Christus voor,
omgeven door Maria en Johannes. De wijd opengesperde ogen wijzen erop dat Christus hier als Triomfator is afgebeeld die, geflankeerd door twee engelen, reeds deelachtig is aan het Heil. Dit verklaart
wellicht ook de typische houding van de beide engelen, die met open handen de Verrezen Heiland in de
hemel lijken op te nemen.
Boekplaten -het Frans gebruikt de term plaques de
reliure- worden in principe per paar vervaardigd
waarbij op de voorzijde van een evangeliarium De
Kruisiging is afgebeeld terwijl op de achterzijde,
eveneens omgeven door een decoratieve lijst, de Majestas Domini wordt voorgesteld1. De oorspronkelijke
pendant van deze plaket is onbekend en vermoedelijk verloren.
In 1966 waren er 133 geëmailleerde boekplaten uit
Limoges bekend2, maar de huidige inventaris telt al
meer dan 200 plaques médianes d’une reliure. Dit exemplaar dat uit een Belgische particuliere verzameling
afkomstig is, wordt vermeld en afgebeeld in het Corpus de émaux méridionaux3.
De gezichten van Maria, Johannes en de beide engelen zijn apart in koper geslagen, verguld en vervolgens op de koperplaat geklonken4. Limoges is in de
13de eeuw ook een belangrijk centrum voor de
muntslag en de Limogese ambachtslui maken er
dan ook een erezaak van om deze kleine gezichtjes,
als waren het munten, erg zorgvuldig en buitengewoon scherp uit te voeren.
Karakteristiek voor dit exemplaar zijn dan weer de
ongewone afmetingen -hoog en smal-, de twee horizontale lichtblauwe banden, de aanwezigheid van
een geappliceerd corpus op een groen geëmailleerd
kruis, de afbeelding van de schedel van Adam onder
het suppedaneum, de kleine meerkleurige heuveltjes,
de berg Golgotha verbeeldend, onder de voeten van
de drie hoofdfiguren en de talloze rozetten (disques
et rosettes) op de achtergrond. Helemaal bovenaan
verschijnt de hand van God met eronder het Christusmonogram IHS XPS.
Het raffinement van de kleine gezichtjes uitgevoerd
in de klassieke stijl, de hoge kwaliteit van het vergulde corpus, alsook de virtuositeit van het emailwerk wijzen op een datering omstreeks het begin
van de 13de eeuw.
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Herkomst
part. verz., Frankrijk, 1979.
12.06.1979, Parijs, Drouot, Ader, lot 176.
part. verz., België, na 1979-2020.
Literatuur
D. Gaborit-Chopin, in: Corpus des émaux méridionaux. II. L’Apogée.
1190-1215, Parijs, 2011, V C, nr.58.
1 Er zijn ook enkele boekplaten bekend met een Maria met
Kind-voorstelling (o.a. Lyon, Musée des Beaux-Arts en
Saint-Nectaire, Notre-Dame ; zie: M.-M. Gauthier, A Limoges
Champlevé Bookcover…, in: The Burlington Magazine, CIX,
1967, p.155, voetn.11).
2 Gauthier, o.c., p.152: “The Corpus at Limoges had in October
1866 (sic: 1966) a list of 133 bindings, covers or plaques from
bindings in private or public collections.”.
3 Gaborit-Chopin, l.c..
4 Ook het corpus is apart aan de boekplaat geklonken.

2. DRIEHOEKIGE PLAKET: MEDAILLON
MET ENGEL
fragment van het zgn. Retable-Reliquaire van SaintAignan
Limoges
ca.1225-1230
veelkleurig email champlevé op koper, gegraveerd
en verguld
15 X 11,5 cm

In de Schatkamer van de Kathedraal van Chartres
wordt het zgn. Retable-Reliquaire de Saint-Aignan bewaard. Terwijl op de buitenluiken de Twaalf Apostelen staan afgebeeld, toont de binnenzijde De Kruisiging, geflankeerd door Maria en Johannes, de Kerk en
de Synagoge en twee heiligen omgeven door een mandorla (afb.2a).
Omtrent de preciese herkomst van dit drieluikje bestaat onzekerheid. Wel staat vast dat het in 1806
door de Kathedraal van Chartres wordt aangekocht,
waarna het in 1823 en in 1861 gerestaureerd wordt.
Bij een inspectie in 1961 wordt vastgesteld dat meerdere plaketten niet oorspronkelijk zijn. Daarbij
blijkt men gebruik gemaakt te hebben van een aantal 19de eeuwse kopieën enerzijds alsook van authentieke plaketten afkomstig van een tweede (onbekend) ensemble anderzijds. Waarom iemand deze
plaketten heeft verwijderd en door matige kopieën
heeft vervangen is onbekend, maar het lijkt zeer
waarschijnlijk dat dit tijdens de restauratie van 1861
is gebeurd.
In januari 2006, publiceerde ik een grote langwerpige plaket in email champlevé (afb.2b)1 waarvan ik
kon aantonen dat het de originele, vroeg 13de eeuwse plaket betreft waarvan een 19de eeuwse kopie is
aangebracht op de voorzijde van de sokkel van het
Tabernakel van Saint-Aignan. Niet alleen de vorm, de
afmetingen en het decorum van kopie en origineel
zijn identiek, maar ook de plaatsing van de vijftien
(oorspronkelijke) spijkergaatjes stemt wonderwel
overeen. Tenslotte overtuigen ook de stilistische
overeenkomsten tussen de toen gepubliceerde plaket en de overige authentieke delen van het drieluikje.
Daar het Tabernacle de Saint-Aignan tot het geklasseerd patrimonium van Frankrijk behoort, heeft de
Franse staat mijn plaket aangekocht zodat deze
langwerpge plaket nu weer deel uitmaakt van het
oorspronkelijke tabernakel in de Kathedraal van
Chartres.
Het is een onwaarschijnlijk toeval dat ik recent een
ander fragment van ditzelfde Retable-Reliquaire van
Saint-Aignan heb kunnen verwerven. Het betreft een
driehoekige plaket in email champlevé, waarin een
groot medaillon is ingeschreven. Dit turquoise medaillon verbeeldt een vergulde engel met twee vleugels en een veelkleurig aureool. In zijn beide handen houdt hij een boek. De zwikken van de plaket
zijn gevuld met florale vergulde motieven eindigend in rood, wit, lichtblauw, donkerblauw, geel en
donkergroen email op een donkerblauwe achtergrond. Rondom deze plaket zijn zes spijkergaatjes
aangebracht, waarmee deze plaket aan de houten
kern van het retabel was vastgemaakt.
De versiering van deze plaket alsook de spijkergaatjes stemmen tot in de kleinste details overeen met

de 19de eeuwse plaket die nu de rechterbovenhoek
vormt van de decoratie aan de rechterzijde van de
binnenkant van het Tabernakel van Saint-Aignan,
waarvan de centrale ruitvormige plaket Het Ongeloof
van de Heilige Thomas voorstelt (afb.2c). Er kan dan
ook geen twijfel over bestaan dat de hier gepresenteerde plaket de originele, vroeg 13de eeuwse plaket
betreft waarvan deze die nu het tabernakel siert een
19de eeuwse kopie betreft.
Herkomst
Saint-Aignan-kerk, Chartres, voor 1793.
verz. Garnier-Sayer, Chartres, 1793-1806.
Kathedraal van Chartres. Schatkamer, 1806-1861.
part. verz., 2021.
Literatuur
Tent. kat.: 1965, Parijs, Les trésors des églises de France, Parijs, 1965,
nr.119, pl.64.
M.-M. Gauthier, Emaux du moyen âge occidental, Freiburg, 1972,
pp.186-187, afb.131.
Tent. kat.: 1995-1996, Parijs-New York, L’oeuvre de Limoges. Emaux
limousins du moyen âge, Parijs-New York, 1995, nr.99, pp.299-302.
D. Thurre, Deux émaux..., in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie
und Kunstgeschichte, 54, 1997, pp.189-190.
1 Bernard Descheemaeker-Works of Art, Nieuwsbrief 10, Antwerpen, 2006, pp.8-11.

3. REISKANDELAARTJE MET EEN KNOOP
Limoges
einde 13de eeuw
veelkleurig email champlevé op koper, gegraveerd
en verguld
h. 15,1 X diam. 11 cm

Dit kleine kandelaartje bestaat uit vier onderdelen:
de basis wordt gevormd door drie bijna identieke
pootjes, versierd met een draak op een blauwe achtergrond en eindigend in een slangenkop. Daarop
staat een vierkantige schacht met één bolle knoop in
het midden en eindigend in twee kaarsenhouders.
Het feit dat de drie pootjes elk afzonderlijk rond de
schacht kunnen draaien en aldus samengevoegd
kunnen worden (afb.3a) maakt het makkelijk om
het kandelaartje (in een lederen etui) op te bergen en
het bij het reizen mee te nemen.
Dit kleine reiskandelaartje is uitstekend bewaard:
het donkerblauwe email is in erg goede staat en er
zijn ook nog talrijke sporen van de originele vergulding.
Een recente inventaris van alle kleine, geëmailleerde chandeliers et pique-cierges portatifs die in de 13de en
14de eeuw in Limoges zijn vervaardigd telt niet
meer dan 110 nummers, waarbij dit exemplaar vermeld wordt als één van de zeven voorbeelden “à
pieds non armoriés” (type E)1. Twee erg gelijkaardige reiskandelaartjes bevonden zich in de voormalige verzamelingen van Abbé Gounelle in Parijs2 en
van Dekester in Brussel3.
Een datering omstreeks het einde van de 13de eeuw
is erg waarschijnlijk.
Herkomst
verz. abbé Gounelle, Parijs, voor 1880 ( ?).
verz. Octave Pincot, Parijs, 1946.
25.11.1946, Parijs, Drouot (Ader), lot nr. onbekend.
part. verz., Frankrijk, 2000.
24.10.2000, Parijs, Piasa, lot 4.
kunsthandel, Parijs, 2000-2002.
kunsthandel Bernard Descheemaeker, Antwerpen, 2002.
part. verz., Londen, 2002-2003.
kunsthandel Bernard Descheemaeker, Antwerpen, 2003.
part. verz., Nederland, 2003-2020.
Literatuur
A.-Cl. Dumargne, Les chandeliers et pique-cierges portatifs à décors
émaillés de Limoges des XIIIe-XIVe siècles, in: Cahiers LandArc, 2016, 18,
p.23, nr.110.
1 Dumargne, l.c. ; vergelijk ook: E. Rupin, L’Oeuvre de Limoges…, Parijs, 1890, pp.524-525, afb.591. - Met dank aan AnneClothilde Dumargne (Brussel, Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis) die mij wat nadere inlichtingen verschafte omtrent het hier gepresenteerde reiskandelaartje en
enkele gelijkaardige exemplaren.
2 H.-R. d’Allemagne, Musée du luminaire..., Parijs, 1900, pl.2.
3 Dumargne, o.c., nr.108.

4. FOLIO UIT EEN GETIJDENBOEK:
DE KRONING VAN MARIA
toegeschr. aan de zgn. Mazarin-meester
Parijs
ca.1410-1415
tempera en goudblad op perkament: 16,9 X 12,4 cm
in een moderne, verguld houten lijst: 27 X 22,5 cm

De recto-zijde van deze folio bestaat uit een miniatuur van De Kroning van Maria boven een vier-regelige Latijnse tekst in zwarte inkt, met een grote initiaal E, over drie regels, en een kleine kapitaal E over
één regel. Langs drie zijden wordt deze tekst met
miniatuur omgeven door een omlijsting in rode en
blauwe tempera en versierd met goudblad. De randversiering bestaat uit zeer verfijnd en uiterst geraffineerd bladwerk.
De verso-zijde is voorzien voor veertien tekst-regels,
waarvan er zes met tekst gevuld zijn over één kolom. Hier staan twee kleine kapitalen (B en D), elk
over één regel.
Uit hetzelfde getijdenboek zijn er nog drie andere
folio’s bekend die met grote miniaturen versierd
zijn. Een ervan, met de voorstelling van De Tronende
Maria met Kind, heb ikzelf in 2008 gepubliceerd1, terwijl de twee andere zich in de Liberna-verzameling
bevinden. Deze stellen enerzijds De Kruisiging en anderzijds Pinksteren voor2. Deze vier folio’s hebben
niet alleen (bijna) dezelfde afmetingen, maar ze zijn
ook quasi identiek wat betreft de stijl, de kwaliteit,
de bladindeling, de marge-versiering, het gebruik
van grote initialen (over drie regels), de aanwezigheid van kleinere kapitalen (over één regel), en de
lengte van het tekstgedeelte op zowel voor- als achterzijde.
De beide folio’s in de Liberna-verzameling worden
door Gregory Clark omstreeks 1410-1420 gedateerd
en toegeschreven aan de zogenaamde Mazarinmeester (le maître des Heures Mazarine). Deze miniaturist situeert men in de onmiddellijke omgeving van
de Boucicaut-meester die, samen met de gebroeders
van Limburg (of Lymborch), de belangrijkste Parijse
boekverluchter is uit het begin van de 15de eeuw.
Herkomst
verz. C. van der Feer Ladèr, Baarn, 1948.
door vererving aan: verz. mevr. E.C. van der Feer Ladèr, Baarn,
1958.
door vererving aan: part. verz., Nederland, 2021.
Tentoonstelling
1948, Baarn, Baarnsch Kunstbezit. Tentoonstelling ter gelegenheid van
het gouden regeringsjubileum van H.M. de Koningin, Baarn, 1948, nr.5.
1958, Laren, Kunstbezit rondom Laren, 1958, nr.147.
1 Particuliere verzameling, België ; 17,8 X 15,6 cm ; zie:
Bernard Descheemaeker-Works of Art, Nieuwsbrief 13, Antwerpen, febr. 2008, p.30.
2 Inv. nr. MS 18 ; 18,2 X 13,1 cm ; zie: Gr.T. Clark, in: tent. cat.:
2012, Mettingen, The Beauty of Precision…, Mettingen, 2012,
nr.1.

5. RETABELGROEP: DE KRUISAFNEMING
Brabant: Leuven (?)
ca.1490-1515
eiken met oorspronkelijke polychromie en vergulding
72 X 59,5 X 13 cm

Deze retabelgroep1 van ongewoon grote afmetingen
-hij meet zowat 70 bij 60 cm- telt acht, grotendeels,
losstaande figuren. Linksonder knielt Maria, gekleed in een lange vergulde mantel die over haar
hoofd is gedrapeerd. Zij kijkt vol erbarmen naar
haar overleden Zoon, die door Johannes, links, en
Jozef van Arimathea en Nicodemus, rechts, van het
kruis gehesen wordt. Deze laatste staat op een ladder en houdt zich met zijn linkerhand aan het kruis
vast. De drie heilige vrouwen -Maria Magdalena,
met zalfpot, rechtsonder, Maria Cleophas en Maria
Salomé, beide achterin- vervolledigen de groep van
De Kruisafneming.
Hoewel een deel van het kruishout vernieuwd is en
enkele details ontbreken, waaronder de rechteram
van Maria, bevindt deze schitterende groep zich nog
in uitstekende staat: bijna alle polychromie en vergulding zijn authentiek en her en der zijn er nog
belangrijke resten van het goudbrokaat zichtbaar
(afb.5a).
Maar deze retabelgroep is ook nog om vele andere
redenen van buitengewoon belang:
Eerst en vooral overtreft dit reliëf in grootte en monumentaliteit bijna alle andere Brabantse retabelgroepen die er de laatste decennia op de markt zijn
verschenen.
Daarnaast is de kwaliteit van het snijwerk uitmuntend. Het volstaat hier te wijzen op de figuur van
Jozef van Arimathea, van wie het gezicht, de haren
en de baard zeer gedetailleerd zijn gesneden. Zijn
mantel is dan weer van goudbrokaat voorzien
(afb.5b) en ook de boorden ervan zijn, zowel onderaan als aan de mauw, rijkelijk versierd.
En tenslotte is er de herkomst van de groep. De
Brusselse familie van wie ik dit reliëf heb gekocht,
heeft hem in de jaren zeventig particulier verworven, zodat deze Kruisafneming waarschijnljik helemaal onbekend is voor zowel de kunsthandel als de
academische wereld.
Compositorisch herinnert deze groep van groot formaat aan enkele veelfigurige Kruisafnemingen uit de
omgeving van de Brusselse beeldsnijdersfamilie
Borman. Men kan hier onder meer verwijzen naar
de groep op het Sint-Dionysius-retabel in de gelijknamige kerk in Luik2 dat ongetwijfeld uit het Bormanatelier afkomstig is3. De stilistische verschillen zijn
echter te groot om ook deze groep aan de familie
Borman toe te schrijven. Het is daarentegen wel
waarschijnlijk dat deze Kruisafneming het werk is
van een tijdgenoot die in een ander centrum actief is
en zich door het vormenrepertorium van de Borman-dynastie heeft laten inspireren.
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
Leuvense beeldnijders Joos Beyaert en Hendrick
Roesen of iemand uit hun directe omgeving.
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Herkomst
part. verz., Londen, ca.1960-voor 1977.
part. verz., Brussel, voor 1977-2020.
1 Dank aan Hans Nieuwdorp en Marjan Debaene voor hun
persoonlijke opmerkingen bij deze Kruisafneming.
2 M. Lefftz en M. Debaene, in: tent. kat.: 2019-2020, Leuven,
Borman. A Family of Northern Renaissance Sculptors, Londen-Turnhout, 2019, nr.190, p.255 ; Flesh, Gold and Wood. The
Saint-Denis Altarpiece in Liège…, uitg. door E. Mercier, R. De
Boodt en P.-Y. Kairis (Scientia Artis, 18), Brussel, 2020, passim.
3 C. Périer-d’Ieteren, La huche du retable de Saint-Denis: un
produit de l’atelier des Borman, in: Flesh, Gold and Wood…,
o.c., pp.147-177 (p.148 : «… qui confirment non seulement
l’origine bruxelloise du retable mais aussi l’attribution à cette
dynastie de sculpteurs Borman…»).

6. RETABELGROEP: DE BESNIJDENIS
meester van het Maria-retabel van Boussu-lez-Mons
(Passier of Maria Borman)
Bergen (of Brussel ?)
ca.1515-1520
eiken
50,6 X 37 X 9,5 cm

Deze retabelgroep bestaat uit twee blokken eikenhout die aan elkaar zijn vastgelijmd en waaruit vervolgens het reliëf gesneden is.
Het tafereel stelt De Besnijdenis voor. Het naakte
Kind zit op een kussentje dat op een laag tafeltje is
neergelegd. Hij wordt geflankeerd door Zijn moeder die Hem een appel aanbiedt en door een hogepriester die gehuld is in een lange mantel en op het
hoofd een kaproen draagt. Achter dit drietal staan
Jozef en een maagd (Maria Madgdalena ?) die zich
vasthoudt aan een gecanneleerd en gedraaid zuiltje.
Deze zuil die precies achter Christus geplaatst is,
moet wellicht als een voorafbeelding van de geselkolom geduid worden en verwijst, net zoals de appel die
Maria Hem aanreikt, naar zijn toekomstige Passie.
Hoewel de rechterarm van Maria Magdalena, de
rechterarm van Jozef, de voorzijde van het kapiteeltje en een deel van het scalpel ontbreken, bevindt
deze schitterende retabelgroep zich nog in uitstekende staat.
Deze grote, veelfigurige groep is van buitengewone
kwaliteit: het gezichtstype van de beide vrouwelijke
figuren links is zeer geraffineerd en elk afzonderlijk
detail is met de grootste zorg in beeld gebracht. Het
volstaat hier te verwijzen naar de twee leeuwtjes die
het tafeltje ondersteunen waarop Christus neerzit
of naar de vele vestimentaire details, zoals de halsketting van Maria of de bril en de kaproen van de
hogepriester. Ook de compositie is erg uitgebalanceerd.
In de parochiekerk van Boussu-lez-Mons bevindt er
zich een klein, uiterst verfijnd, maar niet gepolychromeerd Maria-retabel met drie traveëen (afb.6b).
Terwijl in de middelste nis De Dood en de Hemelvaart
van Maria zijn afgebeeld, staan in de twee zij-nissen
De Besnijdenis (links) en De Geboorte van Christus
(rechts)1.
De compositorische en stilistische overeenkomsten
tussen de hier gepresenteerde Besnijdenis en het tafereel in Boussu-lez-Mons (afb.6c) zijn zo overtuigend
dat er geen twijfel over kan bestaan dat beide reliëfs
in hetzelfde atelier zijn vervaardigd2.
Het werk van de meester van het Maria-retabel van
Boussu-lez-Mons wordt vaak aanzien als het meest
representatieve voorbeeld van de Brabantse -lees
Brusselse- artistieke expansie in Henegouwen omstreeks het begin van de 16de eeuw3. De Brusselse invloed is zo pertinent dat men zelfs geneigd is dit oeuvre in Brussel te situeren, hoewel het veel waarschijnlijker is dat het hier een lokale Henegouwse productie betreft onder sterke Brabantse invloed. Maar het is
ook mogelijk dat in Mons een beeldsnijder aan het
werk is die eerst in Brussel actief is of aldaar is opgeleid en omstreeks 1515 zijn activiteiten naar Bergen
verhuist en daar tot omstreeks 1530 een atelier leidt.

In de meest recente literatuur wordt daarbij gedacht
aan Passier Borman -een telg uit één van de bekendste kunstenaarsfamilies van Brabant en zelf één van
de leidende Brusselse beeldsnijders van het eerste
kwart van de 16de eeuw4- of aan een (anonieme) medewerker of leerling van hem5, wat de buitengewone kwaliteit alsook de pertinente Bormaneske stijl
van dit oeuvre zou verklaren.
De afgelopen decennia is rond dit retabel met De Hemelvaart van Maria een oeuvre weder samengesteld
van een vijftiental altaren, retabelgroepen en afzonderlijke beelden -zowel in hout als in steen- die in
ditzelfde atelier in Bergen (of Brussel ?) zijn vervaardigd6. Aan dit ensemble kan nu ongetwijfeld ook
deze Besnijdenis worden toegevoegd.
Deze situering wordt tenslotte ook bevestigd door
het afgebeelde Christuskindje, dat zeer verwant is
aan het Kind dat op de schoot van Maria neerzit op
het (weerom niet gepolychromeerde) Retabel met de
Aanbidding van de Koningen in Bonn dat eveneens vervaardigd is in het atelier van Passier Borman
(ca.1520-1525)7.
Dat van eenzelfde Brabants retabel twee (of meer)
quasi identieke versies vervaardigd worden door
eenzelfde atelier is helemaal niet uitzonderlijk. Bovendien bevond er zich, tot voor kort, in een particuliere verzameling in Nederland een ajour gesneden
Kroning van Maria die compositorisch en stilistisch
erg gelijkaardig is aan het bovenaan opgestelde reliefje in de centrale nis van het Maria-retabel van
Boussu-lez-Mons8. Het is niet uitgesloten dat dit
fragment en deze Besnijdenis ooit deel hebben uitgemaakt van hetzelfde, omstreeks 1515-1520 in Bergen
(of Brussel) vervaardigd eikenhouten en ongepolychromeerde Altaar met Taferelen uit het Leven van Maria.
Op de achterzijde van de hier gepresenteerde Besnijdenis bevinden zich, rechts in het midden, drie grote
horizontale balken (afb.6a). Gezien de plaats, betreft
het hier zeker geen latere beschadiging, maar is het
veeleer waarschijnlijk dat de beeldsnijder met dit
symbool de nis wilde aanduiden waar deze groep in
de retabelkast moest worden opgesteld.
Herkomst
kunsthandel Dr. Antonio Miranda, Lissabon, voor 1997-2020.
door vererving aan: part. verz., Portugal, 2020-2021.
Literatuur
F. Checa, in: tent. kat.: 2005, Madrid-Gent-La Palma, El fruto de la
fe. 16de eeuwse Vlaamse kunst van het eiland La Palma, Madrid, 2005,
pp.53, 65 en 132.
Tentoonstelling
2005, Madrid-Gent-La Palma, El fruto de la fe. 16de eeuwse Vlaamse
kunst van het eiland La Palma, Madrid, 2005, p.65.
1 J. de Borchgrave d’Altena en J. Mambour, Retables en
bois…, 1983, pp.16-19 ; R. De Boodt, in: Miroirs du sacré…,
o.l.v. B. d’Hainaut-Zveny, Brussel, 2005, A3, pp.161-162 ; M.
Lefftz en M. Debaene, in: tent. kat.: 2019-2020, Leuven, Borman. A Family of Northern Renaissance Sculptors, LondenTurnhout, 2019, nr.189, pp.254-255.
2 Vgl. bijvoorbeeld: R. De Boodt, The Shop Floor…, in: tent.
kat.: 2019-2020, Leuven, Borman…, o.c., p.34, afb.1.
3 J.W. Steyaert, in: tent. kat.: 1994, Gent, Laat-gotische beeldhouwkunst…, Gent, 1994, pp.120-123.
4 Cl. Dumortier, Geïdentificeerde beeldsnijders, in: M. Buyle
en Chr. Vanthillo, Vlaamse en Brabantse retabels…, Brussel,
2000, pp.33-35.

5 K.W. Woods, Five Netherlandish Carved Altar-pieces…, in:
The Burlington Magazine, CXXXVIII, 1996, pp.796-799.
6 Voor een reconstructie van dit oeuvre, zie: F.M. Kammel, Ergäntzte Spätgotik…, in: Oud Holland, 107, 1993, pp.352-371 ;
J.W. Steyaert, l.c. (en nr.13) ; F.M. Kammel, in: Skulpturen…
Sammlung… Dr. Gerhart Bollert, Berlijn, 2000, pp.156-159 (en
nr.64) ; S. Guillot de Suduiraut. Sculptures brabançonnes…
Louvre…, Parijs, 2001, p.41 ; P. Williamson, Netherlandish
Sculpture. 1450-1550, Londen, 2002, pp.80-83 (en nrs.19 en 42) ;
M. van Vlierden, Gehouwen, gesneden, geschonken…, Rotterdam, 2017, pp.188-195 (en nrs.68-69).
7 Lefftz-Debaene, o.c., nr.188, p.254 en pp.92-93, afb.35.
8 Kroning van Maria ; eikenhout: 26,5 X 20 cm ; herk.: verz.
Préaux, Parijs, 1850 ; 09-11.01.1850, Parijs, Hotel des ventes mobiliaires, lot 145 ; kunsthandel Vecht, Amsterdam,
ca.1990 ; het Marianum, Vlijmen (Nederland), ca.1990-2014 ;
03.12.2014, Londen, Sotheby’s, lot 33 ; zie: N. Huijbregts, Het
Marianum. Center for Gothic Art, Vlijmen, z.j., p.29. - Vergelijk ook een klein reliëf met De Heilige Drievuldigheid die ik
in mijn catalogus 21 publiceerde en eveneens aan Passier
of Maria Borman toeschrijf (B. Descheemaeker, in: tent.
kat.: 2021, Antwerpen, Quos Ego. Dageraad van een Nieuwe
Tijd…, Antwerpen, 2021, nr.8).

7. VEELKLEURIGE ALBARELLO:
MAN MET OOSTERSE HOED
Masséot Abaquesne
Rouen
ca.1545-1550
aardewerk, veelkleurig beschilderd
h. 27 cm

Het “Corpus des pièces de forme” van Masséot Abaquesne, gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus
uit 2016, telt niet meer dan 65 stukken1. Het betreffen 38 albarelli, 23 stroopkannen (chevrettes), 2 drinkflessen (gourdes) en 2 vazen. Slechts 22 van deze voorwerpen in keramiek bevinden zich nog in privé-bezit.
De hier gepresenteerde albarello, het nummer C41
uit het bovenvermelde corpus, is 27 cm hoog, cylindrisch van vorm en in het midden licht konisch gebogen. Op de centrale fries staat, tussen enkele veelkleurige horizontale banden, het profielportret van
een man, naar links gericht en met een oosterse (of
Romeinse ?) hoed op het hoofd. De keerzijde is versierd met arabesken, bladwerk en gestileerde tulpen, in geel, rood en blauw.
Het was de bedoeling om in deze albarello kruiden,
poeders of droge medicijnen te bewaren, waarbij de
bovenzijde oorspronkelijk afgesloten was met hetzij perkament, hetzij parafine.
De albarello bevindt zich in perfecte staat, ware het
niet van één klein barstje onderaan.
Masséot Abaquesne (+ voor 1564), premier faïencier
français au service de la pharmacie 2, is de eerste bij naam
bekende geleiwerker in Frankrijk. Derhalve kan
men Abaquesne aanzien als de Franse tegenhanger
van Guido Andries, die uit Faenza afkomstig is,
maar tot in 1541 in Antwerpen als geleibakker werkzaam is3.
Zeer waarschijnlijk maakte de hier gepresenteerde
albarello oorspronkelijk deel uit van de bestelling
van niet minder dan 4152 pots de pharmacie die Pierre
Dubosc, een apotheker uit Rouen, op 24 mei 1545
plaatst bij Masséot Abaquesne4. Het document
waarin deze gigantische opdracht vermeld wordt,
bevindt zich in het archief van de stad Rouen.
Qua vorm, type, decoratie en kleurgebruik lijkt deze
albarello heel erg op een albarello in het Victoria and
Albert Museum, één in een particuliere verzameling
en één in het Musée de la Renaissance in Ecouen5.
Deze laatste “rare et bel albarello à décor polychrome”
maakte, net zoals het hier afgebeelde stuk, tot in
2007 deel uit van de verzameling van Jean Thuile
(resp. loten 70 en 71). Deze collectie wordt algemeen
geroemd als de meest prestigieuze verzameling van
vroeg Frans keramiek, samengebracht in de na-oorlogse periode.
Pièces de forme van Masséot Abaquesne bevinden zich
in diverse Franse musea, waaronder het Louvre,
Ecouen en Sèvres, maar zijn keramiek is buiten
Frankrijk onvoldoende bekend en erg ondervertegenwoordigd ; enkel het Victoria and Albert Museum
in Londen en het Metropolitan Museum in New York
hebben (elk drie) stukken uit zijn atelier in bezit6.

8. VIER PLAKETTEN UIT DE ZWIKKEN VAN
EEN PREUX-MEDAILLON

Herkomst
apotheker Pierre Dubosc, Rouen, na 1545 (?).
verz. Jean Thuile, Montpellier, voor 1946-2007.
24.10.2007, Parijs, Tajan, lot 71.
part. verz., Frankrijk, 2007-2021.
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J. Chompret, Les faïences françaises primitives d’après les apothicaireries
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1 Tent. kat.: 2016-2017, Ecouen-Rouen, o.c., pp.138-144. De
nummers C62-64 zijn stroopkannen die aan zijn zoon moeten worden toegeschreven en het laatste nummer van de
inventaris (C69) is “une pièce douteuse”.
2 J. Hossard, Abaquesne, premier faïencier français au service
de la pharmacie, in: Revue d’histoire de la pharmacie, 41,
nr.139, 1953, pp.147-151.
3 Zijn atelier wordt vervolgens verdergezet door zijn neef Franchois Frans.
4 Madinier-Duée, o.c., p. 73 en annex 5, pp.134-135.
5 Zie: tent. kat.: 2016-2017, Ecouen-Rouen, o.c., nrs. C40, C42
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6 Zie: tent. kat.: 2016-2017, Ecouen-Rouen, o.c., nrs. C3, C23,
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toegeschr. aan Colin Nouailher
Limoges
ca.1540-1545
veelkleurig geschilderd email op koper, verguld
Franciscus: 10,8 X 11 cm (diam. 15,3 cm)
Hercules: 10,5 X 11,1 cm (diam. 15,1 cm)
David: 10,9 X 10,9 cm (diam. 15,2 cm)
Bacchus: 10,6 X 11 cm (diam. 15,1 cm)

Hoewel deze vier kleine driehoekige emailen plaketjes, gezien hun vorm en formaat, ongetwijfeld tot
eenzelfde ensemble hebben behoord, stelt dit kwartet toch erg uiteenlopende taferelen voor.
Op een eerste plaketje zit De Heilige Franciscus geknield. Terwijl hij omhoog kijkt naar de Gekruisigde,
die als een gouden silhouet aan de hemel verschijnt,
ontvangt hij de stigmata. Achteraan is een franciscaner monnik in slaap gevallen tegen de gevel van een
kapel, herkenbaar aan de kerkbel op het dak.
Een tweede plaket stelt de naakte Hercules voor die de
Driekoppige Hellehond Cerberus Ontvoert uit de Onderwereld.
De naakte jongen die het hoofd van een gebaarde oudere man bij de haren vasthoudt, verbeeldt ongetwijfeld de nog jonge David uit het oude testament. In
zijn rechterhand houdt hij immers het zwaard van
Goliath vast, waarmee de herder, die later koning van
Israël en stamvader van het huis van David zou worden, de Filistijnse reus onthoofdt, nadat hij hem eerst
met een steen van zijn slinger had geraakt.
Het vierde tafereel toont een kind dat op een wijnvat (?)
met druiventrossen zit en een kompaan die een grote
kelk vasthoudt. Wellicht moet deze “Bacchus”-scène
beschouwd worden als een voorstelling van Les Enfants
Vendangeurs (Kinderen die de Wijnbouw Verbeelden).
Op welke prenten deze vier compositie’s teruggaan
is onbekend, maar zowel het thema van De Werken
van Hercules als dit van Les Enfants Vendangeurs zijn
erg populair in de Limogese emailkunst van het
midden van de 16de eeuw.
Behalve enkele balustervormige kandelaren1, zijn
het vooral kleine kistjes en zoutvaten die met Hercules-taferelen en Les Enfants Vendangeurs worden versierd2, wat ongetwijfeld ten dele te verklaren is door
de vele beeldvlakken die deze beide pièces de forme
bezitten. Het kan geen toeval zijn dat een groot aantal van deze kistjes en zoutvaten in dezelfde ateliers
zijn ontstaan, waarbij ze veelal in de omgeving van
Pierre Reymond (1513-na 1584) en vooral Colin II
Nouailher (actief: ca.1539-1567) worden gesitueerd3.
Ook deze vier driehoekige plaketten kunnen nu aan
Colin Nouailher worden toegeschreven en omstreeks 1540-1545 gedateerd worden. Kenmerkend
voor het werk dat in zijn atelier wordt vervaardigd
is het gebruik van vele kleine naakte figuurtjes.
Maar ook de vlakke donkere achtergrond en de eenvoudige suggestie van een landschappelijke omgeving, waarop de keien en de dwergboompjes alluderen, bevestigen deze toeschrijving.
Deze vier veelkleurige driehoekige plaketjes sierden
oorspronkelijk de zwikken van een groot vierkant ensemble waarop centraal een grote ronde plaket was aangebracht met één van De Negen Besten (Les Neuf Preux)4.
Er zijn zowat veertig grote emailen medaillons bekend
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waarop één van deze negen -het betreffen drie vooraanstaande Joodse leiders (Judas Maccabeüs, Jozua
en Koning David), drie antieke helden (Hector van
Troje, Alexander de Grote en Julius Caesar) en drie
Christelijke Strijders (Koning Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon5)- is afgebeeld, maar bij
slechts drie ervan zijn ook nog de vier kleine driehoekige plaketjes bewaard die de zwikken sieren.
Een ensemble met Hector bevindt zich in het Musée
d’Orbigny-Bernon in La Rochelle (afb.8a)6, één met
Alexander de Grote wordt in het Nelson-AtkinsMuseum in Kansas-City bewaard (afb.8b)7 en er is
ook nog een derde ensemble bekend met Godfried
van Bouillon8. Op basis van de driehoekige vorm en
de kleine afmetingen, lijdt het geen twijfel dat ook
het hier gepresenteerde kwartet oorspronkelijk de
zwikken sierde van een dergelijk ensemble met één
van De Negen Besten. Bovendien is het opvallend dat
het ensemble in La Rochelle eveneens met één Wijnbouw- (linksonder) en drie Hercules-scènes is versierd.
Ditzelfde geldt eveneens voor het ensemble met
Godfried van Bouillon, waarbij de Wijnbouw-voorstelling (linksonder) een zeer gelijkaardig tafereel laat
zien met wijnvat en grote kelk. Het ensemble in
Kansas City toont dan weer, naast twee Herculesscènes, hetzelfde David-tafereel (linksboven).
Al deze medaillons met voorstellingen van Les Preux
worden in de literatuur aan Colin Nouailher toegeschreven -enkele plaketten zijn trouwens CN gemonogrammeerd9- en omstreeks 1540-1545 gedateerd
-één medaillon draagt zelfs de datum 154110-, wat
perfect overeenstemt met de datering en toeschrijving van de vier hier gepresenteerde plaketjes.
Herkomst
part. verz., Frankrijk, 2020.
1 De beroemdste zijn natuurlijk het paar uit de voormalige
collectie Givenchy (B. Descheemaeker, Emaux de Limoges...
Hubert de Givenchy, Parijs, 1994, nrs.14-15) en het exemplaar afkomstig uit het Chaspoux de Verneuil-servies (A.
Faÿ, chandelier émaillé..., (Monographien der Abegg-Stifting
Bern, 6), Bern, 1971).
2 F. Barbe, in: tent. kat.: 2002, Limoges, La rencontre des héros…, Limoges, 2002, pp.35-57 en nrs.13-14, pp.68-69 ; B. Descheemaeker, in: tent. kat.: 2015, Antwerpen, The Limoges
Painted Enamels… Thyssen-Bornemisza Collection, Antwerpen, 2015, nr.A20, pp.92-95.
3 Voor een uitvoerig overzicht van deze zoutvaten en kistjes,
zie recent: S. Higgott, The Wallace Collection…, Londen,
2011, nrs.64a-b en 65, pp.210-231.
4 A.-M. Bautier, Les Neuf Preux et les Paladins…, in: Bulletin de
la société nationale des antiquaires de France, 1989, pp.320348 ; Chr. Briend, Un preux attribué à Colin Nouailher, in: Bulletin des musées et monuments Lyonnais, 1996, pp.18-23.
5 W. van Anrooij, Helden van Weleer. De Negen Besten…, Amsterdam, 1997.
6 Inv. nr. MAH.1883.1.629 ; Colin Nouailher, Limoges, ca.15401545 ; 27 X 26,5 cm ; zie: http://www.alienor.org/collectionsdes-musees/fiche-objet-95081-plaque-hector.
7 Inv. nr. 45-32/1 ; Colin Nouailher, Limoges, ca.1540-1545 ; 27,3
X 27,3 cm ; zie: https://art.nelson-atkins.org/objects/12007/
plaque-of-alexander-the-great?ctx=cf7301d2-0794-46dca4be-50a2feec5f35&idx=2.
8 27.08.1998, Parijs, Hotel Drouot, lot 105 ; Colin Nouailher,
Limoges, ca.1540-1545 ; 30,2 X 30,4 cm (met latere lijst).
9 Dit geldt bijvoorbeeld voor de Jozua-plaket in het Musée des
Beaux-Arts in Dijon (Bautier, o.c., pp.322-323, afb.1 ; Briend,
o.c., p.22).
10 Het betreft de (niet gemonogrammeerde) Hector-plaket in
het Musée des Beaux-Arts in Angers (Bautier, o.c., pp.325
en 330-331, afb.10 ; Briend, pp.22-23, afb.6).

9. GROTE RONDE SCHOTEL: DE LAÖCOON
Jean Miette
Limoges
ca.1560
geschilderd email in blauwgrisaille op koper, verguld
40,6 cm diam.
naar een prent van Marco Dente naar Rafaël (ca.1515-1520)

In 2015 heb ik de quasi volledige verzameling geschilderd email uit Limoges van wijlen Hans Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza gepubliceerd en ter
verkoop aangeboden1. In de catalogus ontbreken
twee belangrijke stukken: het Mei-bordje uit de De
forti dulcedo-reeks dat omstreeks 1951 uit de collectie
is verdwenen -nog steeds is het onbekend of het verkocht, vernield, gestolen, ten geschenke gegeven of
gewoonweg verloren is gegaan2- en een grote ronde
schotel met De Laöcoon.
Als addendum bij de toenmalige catalogus presenteer
ik hier alsnog deze schotel.
De voorzijde van deze grote ronde schotel in blauwgrisaille toont De Laöcoon. Voor een diep zeelandschap bevolkt met zeilschepen, een havenstad, een
antieke tempel met obelisk, twee slangen en een
open vuur, staat het beeld van de Laöcoongroep. De
twee slangen uit het achtergrondtafereel zijn inmiddels uit de zee geslopen en hebben zich op
Laöcoon en zijn twee zonen gestort. In een ongelijk
gevecht worden de drie Trojanen door de slangen
gewurgd en verzwolgen.
Dit tafereel wordt omgeven door een brede boord
met vier maskers en vier medaillons in reliëf, die
middels arabesken met elkaar verbonden zijn. In
elk van deze ovale medaillons zit een putto op een
imaginair zeewezen.
Op de keerzijde van de schotel is een monumentale
groteske aangebracht, met rolwerk, twee fantastische dieren, bloemenvazen, twee zwanen en twee
papegaaien, een oudere man en een centraal medaillon. Daarin is een vrouwelijke buste in profiel naar
links afgebeeld, omgeven door een eierlijst.
De boord is versierd met gebundelde acanthusbladeren en twee medaillons met bloemenslingers.
Meerdere Griekse en Romeinse auteurs vertellen
het verhaal van de Trojaanse priester Laöcoon. Wanneer de Grieken het paard van Troje posteren voor
de poorten van Troje, waarschuwt Laöcoon de Trojanen voor het vreemde gevaarte met de welbekende
woorden: “Vertrouw het paard niet, Trojanen. Wat het ook
is, ik vrees de Grieken, ook als ze met geschenken komen.”3.
Nog voor de Grieken hun list uitvoeren, kruipen
twee slangen uit de zee, storten zich op de priester
en zijn beide zonen en wurgen hen.
De compositie van het centrale Laöcoon-tafereel is gebaseerd op een gravure van Marco Dente naar Rafaël
(ca.1515-1520 ; afb.9b)4. Deze prent toont één van de
beroemdste Romeinse beelden omgeven door een
zeelandschap. De marmeren beeldengroep zelf, die
in 1506 in een Italiaanse wijngaard wordt gevonden,
dateert wellicht uit de eerste eeuw voor Christus en
is een kopie van een verloren Grieks origineel. Het
wordt vandaag in de Vaticaanse musea in Rome bewaard.

Deze prent van Marco Dente staat model voor zes
stukken geschilderd email uit Limoges. Naast de
hier gepresenteerde schotel, betreffen het een tazza
dat door Léonard Limosin in 1539 is vervaardigd5,
een fragment van een tazza dat PC gemonogrammeerd en 1552 gedateerd is6 en drie medaillons. Twee
ervan zijn MD gemonogrammeerd7, terwijl de derde
vervaardigd is door een anonieme Limogese emailleur8.
Daarnaast zijn er ook nog twee plaketten bekend,
één in Limoges en één in Turijn, die op een andere
Laöcoon-prent van Marco Dente teruggaan9.
In de literatuur werd de hier gepresenteerde schotel
steeds opnieuw aan Pierre Reymond toegeschreven.
In 2004 neemt Fabienne Audebrand deze schotel
evenwel op in haar oeuvre-catalogus van Jean Miette10, een toeschrijving die, gezien de stijl, de kwaliteit en de techniek van het blauwgrisaille, hier enkel
kan bevestigd worden. Het volstaat de achterkant
van de Thyssen-schotel te vergelijken met de achterzijde van een groot bord van Jean Miette in het Musée des Beaux-Arts in Limoges, waarvan zowel de
kleur, de iconografie als de stijl erg gelijkaardig is11.
Net zoals zijn tijdgenoot Pierre Reymond specialiseert Jean Miette (actief: ca.1550-ca.1575) zich in het
vervaardigen van serviesgoed (objets de forme). Zijn
oeuvre bestaat voornamelijk uit bordjes -vaak met
Maand- en Genesis-taferelen- en meestal uitgevoerd
in blauwgrisaille12. Grote schotels zijn er amper van
hem bekend. Naast de zeven stukken die Audebrand in haar corpus publiceert13, is er mij ook nog
een grote ovalen schotel bekend met Het Verzamelen
van het Hemelse Manna die eveneens aan Jean Miette
moet worden toegeschreven14.
In de archieven van het Victoria and Albert Museum
in Londen bevindt er zich een oude foto van de voorzijde van deze schotel (afb.9a)15. Deze foto wordt in
1866 gemaakt door Charles Thurston Thompson en
behoort tot een reeks opnames van stukken uit de
kunstcollectie van don Fernando II (1816-1885), de
toenmalige koning van Portugal. In 1856 wordt
Thompson immers door zijn zwager Sir Henry Cole,
de eerste directeur van het South Kensington Museum (de voorloper van het huidige Victoria and Albert Museum), aangesteld tot museumfotograaf,
met het doel het museum te documenteren met foto’s van kunstvoorwerpen en -collecties allerhande.

Herkomst
verz. Koning Ferdinand II van Portugal, Lissabon, 1866.
verz. Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen, Sigmaringen,
voor 1930.
verz. Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza, voor 1930-1947.
door vererving aan: verz. Hans Heinrich Baron ThyssenBornemisza, 1947-2002.
door vererving aan: part. verz., 2002-2021.
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10. KAN: STRIJDTAFEREEL MET RUITERS

Herkomst
kunsthandel J. Kugel, Parijs, ca.1995.
verz. Henry Kravis, New York, ca.1995-2017.

Pierre Courteys (PC gemonogr.)
Limoges
ca.1565-1575
geschilderd email in grisaille op koper, verguld
h. 29,3 cm
naar prenten van Jacques Androuet du Cerceau (ca.1543-1545)
en Bernard Salomon (1553).

Deze kan is samengesteld uit vijf delen: een hals die
versierd is met verticale acanthusbladeren en met
een vergulding en camaïeu (afb.10c) ; een imposant
oorvormig handvat, blauw geëmailleerd ; een tweeledige buik ; en een lage voet.
Terwijl de kraag versierd is met drie oudtestamentische scènes is op de onderste fries van de buik een
strijdtafereel afgebeeld waarbij een tiental naakte
ruiters elkaar met speren, zwaarden en dolken te lijf
gaan. Onder deze fries hangen vier vruchtenslingers
waartussen twee medaillons en twee cartouches zijn
bevestigd. Op de beide cartouches vooraan en achteraan is telkens het monogram PC aangebracht
(afbn.10a-b).
De voet is versierd met palmetten en vier maskers
die middels vruchtenslingers, met elkaar verbonden zijn.
De kan bevindt zich in uitmuntende staat. Dat geldt
zowel voor het email als voor de rijkelijke vergulding.
Het monogram PC laat toe deze kan aan Pierre Courteys (ca.1520-1591) toe te schrijven. Een datering omstreeks (het einde van) het derde kwart van de 16de
eeuw lijkt erg waarschijnlijk.
De strijdende ruiters op de onderste fries zijn ontleend aan een reeks Combats de Cavalerie die Jacques
Androuet du Cerceau omstreeks 1543-1545 heeft vervaardigd, vermoedelijk naar ontwerpen van Bramante (afb.10e). Hoewel de Limogese emailleurs wel
vaker deze gravures gebruiken voor de versiering
van kannen1, is de hier gepresenteerde kan, voor zover bekend, het enige objet de forme waarbij Pierre
Courteys zich door deze prenten laat inspireren.
De drie oudtestamentische scènes op de kraag verbeelden respectievelijk Het Uitrusten van de Israëlieten
op de Zevende Dag (Exodus XVI), een neventafereel bij
De Strijd van de Israëlieten tegen de Amalekieten bij Rephidim (Exodus XVII) en De Vraag van Mozes aan Aaron om
het Manna in het Tabernakel te Bewaren (Exodus XVI).
Elk van deze composities is ontleend aan een gravure van Bernard Salomon (afb.10d) voor Claude Paradins Quadrins historiques de la Bible, voor het eerst
uitgegeven in 1553 bij Jean de Tournes te Lyon2.
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1 Het volstaat hier te verwijzen naar Jean de Court, van wie,
onder meer in het Los Angeles County Museum of Art en
in het Louvre, twee kannen bewaard zijn met voorstellingen
naar deze prenten van Jacques Androuet du Cerceau (zie:
P. Kjellberg, Emaux et Modèles, in: Connaissance des arts,
juli 1979, pp.54-57 ; S. Caroselli, The Painted Enamels of
Limoges.... The Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 1993, nr.26, pp.162-165 ; S. Baratte, Musée du Louvre...,
Parijs, 2000, p.343).
2 De gravures van Bernard Salomon (1506-1561) die zowel in
de Biblia Sacra van Jean de Tournes (Lyon, 1544) als in Claude Paradins Quadrins historiques de la Bible (Lyon, 1553)
worden gepubliceerd, gelden voor de Limogese emailleurs
als dé belangrijkste modellen voor de weergave van oudtestamentische taferelen.

11. PLAKET: MELEAGER GEEFT DE KOP VAN
CALYDON AAN ATALANTA
meester IDC (IDC gemonogr.)
Limoges
ca.1590-1620
veelkleurig geschilderd en translucied email op
koper, verguld
12,8 X 10,3 cm
in een latere, verguld koperen lijst: 19,5 X 13,1 cm
naar een prent van Bernard Salomon voor de Metamorfosen
van Ovidius (1559).

Gekleed in een korte, donkerblauwe tuniek en met
een zwaard in zijn rechterhand zit Meleager neer op
een reusachtig, fel bloedend everzwijn. Triomfantelijk houdt hij de kop van Calydon in de lucht en
biedt het aan Atalanta, zijn geliefde aan. Als jageres
houdt zij een boog in haar linkerhand en draagt ze
een pijlenkoker op haar rug.
Helemaal bovenaan, tussen de kruin van twee bomen, staat het monogram IDC (afb.11a).
Dit tafereel is gebaseerd op een gravure van Bernard
Salomon voor de Matamorfosen van Ovidius (afb.11b),
gepubliceerd in 1559 bij Jean de Tournes te Lyon.
Diezelfde prent van Meleager die de Kop van Calydon
aan Atalante Aanbiedt staat eveneens model voor de
achterzijde van een spiegeltje in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel en één
in het British Museum in Londen1. Deze beide plaketten moeten evenwel aan Jean Guibert worden
toegeschreven en zijn wellicht van iets latere datum.
De identificatie van en de mogelijk familiale verwantschap tussen de diverse meesters die met de
monogrammen IC, IDC, ICDV, SC, MC en PC signeren
zijn enkele van de meest complexe enigma’s in de
studie van de Limogese emailkunst van de 16de en
17de eeuw. Meester IC en IDC worden vaker met
Jean (de) Court geïdentificeerd ; SC verwijst naar de
(vrouwelijke !) kunstenares Susanne de Court ; en
ICDV, PC en MC betreffen de monogrammen van respectievelijk Jean Court dit Vigier, Pierre Courteys en
zijn zoon Martial Courteys2. Het lijkt erg waarschijnlijk dat deze naamsverwantschap ook een familiale band verraadt, te meer daar elk van deze
kunstenaars tussen 1550 en 1620 in Limoges als
emailleur actief is. Anderzijds is niet één document
bekend dat een dergelijk vermoeden kan staven.
Herkomst
part. verz., Frankrijk, 2018.
1 V. Notin, Catalogue sommaire des émaux attribués à Jean
Guibert…, in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, CXXXV, 2007, pp.127-138, nrs.8 en 33
(vergelijk ook: M. Marcheix, Limoges… Painted Enamels, in:
The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor,
Londen, 1977, nrs.37-38, pp.412-415 ; I. Müsch, Maleremails
des 16. und 17. Jahrhunderts aus Limoges, Braunschweig,
2002, nrs.139-140 ; Notin, o.c., p.137, nr.36).
2 S. Baratte, Musée du Louvre. Les émaux peints de Limoges, Parijs, 2000, pp.317-376 ; M. Beyssi-Cassan, Le métier
d’émailleur à Limoges…, Limoges, 2006, pp.378-381 en passim.

12. CARTOUCHEWANDTAPIJT:
ORPHEUS EN DE DIEREN
Noordelijke Nederlanden (waarschijnlijk Delft)
ca.1620-1640
wol en zijde op een wollen schering (7 draden/cm)
242 X 188 cm

Een blauwe vaas met een boeket van onder meer rozen, tulpen en narcissen staat centraal in de bovenste helft van dit wandtapijt. De vaas is aan beide zijden geflankeerd door een hoorn des overvloeds gevuld met verschillende soorten fruit en granen. Boven deze met lint omwikkelde hoornen hangen
twee trossen met fruit en groenwerk.
De onderste helft van het wandtapijt bevat een ovale
cartouche met Orpheus en de Dieren. De cartouche is
gedecoreerd met goud gebladerte en draagt aan de
linker- en rechterkant twee naar buiten gewende
bustes van gevleugelde vrouwen. Hun vleugels volgen de bovenste ronding van de cartouche en komen
samen in een eveneens gevleugeld pedestal met engelhoofd. Centraal in de cartouche bespeelt Orpheus een cello. Hij is omringd met dieren, waaronder een eenhoorn, os, leeuw, hert en paard, en leunt
tegen een boom aan met daarin een pauw en duif.
Op de voorgrond zijn een hagedis, schildpad, konijn
en kikker afgebeeld en achter Orpheus ligt een boslandschap met grote dieren.
Dit weefsel behoort tot een kleine groep zogenaamde cartouchewandtapijten. De groep wordt gekenmerkt door werken met een decoratief ensemble
boven een narratief cartouche. Het centrale motief
ontleent men vaak aan 16de en 17de-eeuwse prenten. Voor het hier besproken wandtapijt is geen ontwerp bekend, maar de scene wordt herhaald in een
enkel qua boord verschillend stuk dat in 1984 in Berlijn op de markt kwam1. Hiernaast verbeelden twee
andere cartouchewandtapijten, respectievelijk in
het Rijksmuseum2 en in Zweeds privébezit3, Orpheus
en de Dieren in afwijkende composities. Ook de bovenste delen van deze stukken vertonen twee hoornen des overvloeds die een vaas met boeket flankeren. Daarnaast komen de vrouwelijke bustes in het
Amsterdamse werk terug, terwijl ze in het Zweedse
wandtapijt zijn vervangen door ornamenten in
kwabstijl.
In navolging van Erkelens schrijven Woldbye en
Hartkamp-Jonxis de groep toe aan het atelier van de
Delftse wandtapijtproducent François Spiering4. Ze
wijzen hierbij op de boorden die doen denken aan
enkele door Spiering gesigneerde wandtapijten en
dateren de weefsels tussen 1620 en 1640. Hoewel
deze datering stilistisch gezien juist lijkt, zijn er
geen cartouchestukken met signatuur of stadsmerk
bekend en bestaan er sterke verschillen in kwaliteit
en decoratie. Het is daarom niet ondenkbaar dat ook
andere wandtapijtweverijen in bijvoorbeeld Gouda
en Schoonhoven dergelijke wandtapijten produceren.
Jos Beerens
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kunsthandel Victor Franses, Londen, voor 1963.
verz. Joost R. Ritman (Dutch Renaissance Art Collection), Amsterdam,
ca.1970-2015.
Literatuur
E. Hartkamp-Jonxis en H. Smit, European Tapestries in the
Rijksmuseum, (Catalogues of the Decorative Arts in the Rijksmuseum,
Amsterdam, 5), Zwolle, 2004, p.236 (en p.238, voetn.171).
S. Franses, in: tent. kat.: 2007, New York, Dutch Tapestry in the
Golden Age. 1590-1650. Baroque Masterpieces from the Northern
Netherlands, New York-Londen, 2007, pp.17-18, afb.15.
1 Kunsthandel Bernheimer, München, 1984 ; zie: tent. kat.:
1984, Berlijn, Orangerie ’84. Deutscher Kunsthandel…, Berlijn, 1984 p.58 ; Hartkamp-Jonxis-Smit, o.c., p.238, voetn.171.
2 Hartkamp-Jonxis-Smit, o.c., nr.60.
3 V. Woldbye en C.A. Burgers, in: tent. kat.: 1971, Amsterdam,
Geweven boeket, Amsterdam, 1971, nr.43 ; Hartkamp-JonxisSmit, o.c., p.238, voetn.171.
4 A.M.L.E. Erkelens, De Wandtapijtkunst te Delft, in: Oud
Delft…, Rotterdam, 1961, p.93 ; Woldbye-Burgers, o.c.,
pp.26-28 ; Hartkamp-Jonxis-Smit, o.c., nr.58-60, pp.231-238.

13. TEKENING: DE SEDES SAPIENTIAE OMGEVEN
DOOR TWEE ENGELEN
Abraham van Diepenbeeck
Antwerpen
ca.1640-1650
zwart en rood krijt, inkt, bruine sepia, grijs en bruin
gewassen, op papier
13,5 X 9,7 cm
in een moderne, deels met gele zijden bespannen
houten lijst: 35,2 X 29 cm

Onder een baldakijn, waarop het opschrift SEDES
SAPIENTIAE is aangebracht, troont de maagd Maria.
Met haar rechterhand houdt ze een scepter en de
wetstafelen van Mozes vast terwijl ze met haar linker Christus omarmt. Hij maakt een zegend gebaar
en houdt een globe op zijn schoot. Terwijl de heilige
Geest, in de vorm van een duif, over Maria neerdaalt
houden twee cherubijntjes een kroon boven haar.
Aan haar voeten liggen talloze voorwerpen, waaronder een pauselijke tiare, de sleutels van Petrus en
enkele attributen van andere heiligen, zoals het
Andreas-kruis, het zwaard van Paulus, de zaag van
Simon of het rad van Katharina.
Het is erg waarschijnlijk dat deze tekening een ontwerp betreft voor de titelpagina van een boek.
Dit blad is een typisch voorbeeld van de virtuose tekenkunst van Abraham van Diepenbeeck (15961675), een Anwerpse schilder die jarenlang in nauw
contact stond met Rubens.

14-15. TWEE TEKENINGEN
14. ALLEGORIE: DE DEUGD OMGEVEN DOOR VIER
VROUWELIJKE PERSONIFICATIES
Theodoor van Thulden
Antwerpen
ca.1655-1660
pen en penseel in bruin en zwart krijt op papier
11,5 X 13,5 cm

15. ALLEGORIE: DE DEUGD OMGEVEN DOOR VIER
VROUWELIJKE PERSONIFICATIES
Theodoor van Thulden
Antwerpen
ca.1655-1660
pen en penseel in bruin en zwart krijt op papier
11,2 X 14 cm

In mijn Ars Longa-catalogus, publiceerde ik een Allegorie van de Deugd, een onbekende compositie van Theodoor van Thulden1. Centraal op deze pentekening
staat Virtus, de personificatie van de Deugd. Net zoals
Minerva, godin van de Wijsheid en de Wetenschappen (met wie Virtus iconografisch nauw verwant is)
draagt ze een korte wapenuitrusting, ze heeft een
helm op het hoofd, en ze leunt op een kort zwaard
(een zgn. parazonium). Dit bijna klassieke beeld staat
op een halfronde sokkel en in een ondiepe nis die
door twee getorste zuilen geflankeerd wordt.
Aan de voet van dit beeld zijn vier vrouwelijke figuren voorgesteld die elk door hun attributen als de
personificatie van een deugd herkenbaar zijn. De
breidel enerzijds en het hondje en de huwelijksring
anderzijds identificeren de figuren links als De Matigheid en De Trouw, terwijl aan de rechterkant De Zuiverheid (of Openhartigheid), met lelies, en De Voorzichtigheid, met spiegel, hebben postgevat2.
Helemaal vooraan houden twee naakte putti een
cartouche vast met een kort opschrift: “Eén in vieren
ende vier in één” (afb.14a).
Er kan geen twijfel over bestaan dat het eerste deel
van deze kernspreek (één in vieren) verwijst naar de
vier individuele personificaties, die als in een Sacra
Conversazione, rond het centrale beeld zijn verzameld. Het tweede gedeelte (vier in één) staat dan voor
de Virtus die elk van deze vier deugden belichaamt.
Deze tekening is noch gesigneerd, noch gedateerd
en er is schijnbaar ook geen schilderij of gravure bekend die deze compositie herhaalt. De tekenstijl, de
gezichten, de specifieke wijze waarop dit blad met
een bruin penseel is verhoogd, de compositie en het
opschrift zijn evenwel alle zo typisch voor het latere
oeuvre van Theodoor van Thulden (1606-1669) dat
er over de toeschrijving geen twijfel kan bestaan.
Een datering omstreeks het einde van zijn loopbaan, ca.1655-1660, ligt dan ook voor de hand3.
Het is een onwaarschijnlijk toeval dat ik, kort nadat
ik deze tekening had gepubliceerd, een tweede,
eveneens eigenhandige, versie van diezelfde compositie kon aankopen. Dit tweede ontwerp toont dezelfde vijf vrouwelijke personificaties4, het opschrift
is hetzelfde en ook de architecturale omgeving is
zeer gelijkaardig.
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Enkel de compositorische schikking is helemaal anders: Virtus staat niet meer helemaal centraal en ze
wordt nu zittend (in plaats van rechtstaand) afgebeeld ; de twee putti onderaan ontbreken ; en de absolute symmetrie is hier ingeruild voor een meer
dynamische compositie.
Het is bovendien zeer opmerkelijk dat beide bladen
op identiek dezelfde plaats een horizontale vouw
vertonen. Wellicht zijn dus beide kort na elkaar ontstaan en betreffen het twee alternatieve oplossingen
voor één opdracht of ontwerp. Het gebeurt uiterst
zelden dat twee dergelijke eigenhandige tekeningen nog bewaard zijn gebleven en het is al helemaal
uitzonderlijk dat ze, nadat ze wellicht decennialang
(of zelfs eeuwenlang ?) van elkaar gescheiden waren,
weer zijn samengebracht en als samenhorend stel -als
paar- gepresenteerd worden. Of om in dezelfde thematiek te blijven: “Eén in twee ende twee in één”.
1 B. Descheemaeker, in: tent. kat.: 2020, Antwerpen, Ars Longa. 20 Jaar meesterwerken uit de middeleeuwen en de renaissance. Een keuze uit mijn huidige collectie, Antwerpen, 2020,
nr.18.
2 Veel dank aan Elizabeth McGrath voor haar spontane opmerkingen en correctie’s bij de identificatie van enkele
deugden en haar verwijzing naar de illustraties in de Pompa
Introitus Ferdinandi (1641), die voor de iconografie van Van
Thulden zo belangrijk zijn (mailbericht van 25 oktober 2020).
3 Vgl.: A. Roy, in: tent. kat.: 1991-1992, ‘s-HertogenboschStraatsburg, Theodoor van Thulden…, Zwolle-’s-Hertogenbosch-Straatsburg, 1991, nrs.31, 36, 53-56, 68-69 en 140.
4 Op deze tweede schets is het duidelijker te zien dat de vrouwelijke personificatie in het midden niet met een olijftak,
maar wel met enkele lelies is afgebeeld. Zij verbeeldt dus
niet De Vrede maar wel De Zuiverheid (cf. supra: voetn.2).

16. SCHILDERIJ: DE VERHEERLIJKING VAN MARIA
Theodoor van Thulden (T. van Thulden fec AE 1663
gesign. en gedat.)
Antwerpen
1663 (gedat.)
olieverf op doek
114,5 X 85,5 cm
in een grote moderne lijst: 131 X 102 cm

Dit schilderij dat onderaan links T. van Thulden fec AE
1663 gesigneerd en gedateerd is (afb. 16a) stelt De Verheerlijking van de Maagd Maria voor.
De Moeder Gods is rechtstaand afgebeeld, waarbij
ze met haar voeten een slang vertrappelt die rond
een aardbol kronkelt. Terwijl ze met haar rechterhand het Kind ondersteunt, houdt ze in haar linker
een witte lelie vast, symbool van haar maagdelijkheid. Aan haar rechterzijde wordt Maria geflankeerd door enkele Gelukzaligen die haar verheerlijken. Twee engelen, aan haar linkerzijde, beschermen haar met een schild tegen de duivel, voorgesteld als een vuurspuwende zwarte draak met lange
staart.
Deze voorstelling van De Verheerlijking van de Maagd
Maria beantwoordt aan de typologie van de Maagd
die triomfeert over het Kwaad, en meer bepaald de
Ketterij. Dit iconografisch model is in de 17de en
18de eeuwse Antwerpse monumentale beeldhouwkunst erg populair1, zozeer zelfs dat de gevel van
menig oud huis in de Scheldestad nog steeds versierd is met een stenen beeld van de Maria de Victoria2.
Maar van dit thema zijn ook talloze voorbeelden
bekend uit de 17de eeuwse Antwerpse ivoorsnijkunst3 en schilderkunst4. Het hier gepresenteerde
doek beantwoordt dan ook aan de strijdende geest
van de Contrareformatie enerzijds -niet voor niets is
Christus hier met een kruis in de hand voorgesteld
en beschermen de engelen haar met een ijzeren
schild- en aan de centrale rol die de Maria Immaculata
daarbij toebedeeld krijgt anderzijds.
Niet alleen de signatuur onderaan links, maar ook
de kenmerkende stijl laat toe dit schilderij toe te
schrijven aan Theodoor van Thulden (1606-1669)
een kunstenaar die uit ‘s-Hertogenbosch afkomstig
is maar vanaf 1621 voornamelijk in Antwerpen
werkzaam is. Dit doek is dan ook opgenomen in het
répertoire des oeuvres dat Alain Roy in 1991 publiceert
in de tentoonstellingscatalogus van zijn werk5.
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part. verz., Wenen, 2021.
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A. Roy, in: tent. kat.: 1991-1992, ‘s-Hertogenbosch-Straatsburg,
Theodoor van Thulden. Een Zuidnederlandse barokschilder. 1606-1669,
‘s-Hertogenbosch-Straatsburg, 1991, p.270, nr.154,
1 Zie bijvoorbeeld: Gh. Derveaux-van Ussel en Hans Nieuwdorp, in: tent. kat.: 1977, Brussel, De beeldhouwkunst in de
eeuw van Rubens, Brussel, 1977, nrs.102 en 274.
2 Zie bijvoorbeeld: www.andreabrewee.be/plaatsen/antwerpen/
25%20madonnas/index.html ; vergelijk ook de tekeningen
voor twee Mariabeelden, vermoedelijk bestemd voor de versiering van Antwerpse gevels (l. Baisier, in: Tekeningen… De
verzameling Van Herck, Brussel, 2000, pp.210-211).
3 Zie bijvoorbeeld: J. Vervaet en R. Hoozee, in: tent. kat.: 1977,
Brussel, o.c., nrs.159 en 278.
4 Dit geldt bijvoorbeeeld ook voor een Verheerlijking van
Maria van Cornelis Schut (Antwerpen, ca.1630-1640) in het
bezit van de Vereniging Rembrandt (G. Wilmers, Cornelis
Schut…, Turnhout, 1996, p.100, nr.A38).
5 Roy, o.c., pp.255-271, nr.154 (met afb.).

17-18. TWEE GENESIS-TAFERELEN
17. DE ZON NEEMT AFSCHEID VAN DE MAAN
EN DE STERREN
Jan Boeckhorst
Antwerpen
ca.1660-1668
olieverf op doek
59,5 X 74,8 cm
in een moderne, deels vergulde lijst: 80 X 95,3 cm
naar de vijfde prent uit de Scheppings-cyclus van Jan Muller
(1589)

18. EEN AARTSENGEL SCHEIDT DE WATERMASSA’S
Jan Boeckhorst
Antwerpen
ca.1660-1668
olieverf op doek
60 X 74,5 cm
in een moderne, deels vergulde lijst: 80 X 95,3 cm
naar de derde prent uit de Scheppings-cyclus van Jan Muller
(1589)

Op het eerste tafereel schrijdt Apollo (Phoebus), omgeven door een fel zonlicht, naderbij. De zonnegod
heeft een laurierkrans op het hoofd en terwijl hij
zijn linkerhand ten hemel richt, houdt hij met zijn
rechterhand een boog vast. Zijn volledig naakte lichaam wordt enkel bedekt door een paarse toga
waarvan de lange sleep door een vrouwelijke metgezel (de personificatie van De Dag ?) wordt opgehouden. Zij is gehuld in een blauw kleed, dat met een
wit-zilveren snoer over haar schouder is vastgemaakt. In haar kapsel draagt ze een opvallende gouden diadeem in de vorm van een tafelklok. Met zijn
aanwezigheid brengt Apollo licht in de duisternis
en neemt hij afscheid van zijn tweelingzus Diana,
de godin van de maan. Ook zij is, op een klein lendendoekje na, helemaal naakt. Niet alleen op haar
voorhoofd prijkt een halfronde maan, maar ze staat
ook op een lange, halfronde maansikkel, waarvan ze
de punten met beide handen vasthoudt. Net zoals
Apollo wordt ook zij bijgestaan door een vrouwelijke gezel. Naar analogie met Apollo en de (vermoedelijke) personificatie van De Dag, verbeeldt zij wellicht De Nacht. Zij is immers gehuld in een diepblauw kleed dat met gouden sterren is bedekt. Bovendien wordt zij omgeven door de duisternis van
de nacht.
Dit schilderij op doek is een typisch product van het
latere oeuvre van Jan Boeckhorst (1604-1668), een
kunstenaar die uit Münster afkomstig is maar vanaf
de jaren dertig in Antwerpen werkzaam is1.
De vier voorgestelde figuren, met hun ovale gezichten, hun lange, scherpe en puntige vingers en hun
maniëristisch uitgelengde lichamen -vooral Apollo
is hiervan een prachtig voorbeeld- zijn typische
Boeckhorst-personages. De scherpe licht-donker-tegenstelling, die verschillende andere werken uit die
tijd kenmerkt2, komt hier tot een hoogtepunt en verraadt duidelijk een Venetiaanse invloed. Eveneens
van Venetiaanse inspiratie zijn de gemengde kleuren
en de zeer vrije, snelle en trefzekere penseelslag.
De decoratieve behandeling van de gewaden en de
gemaniëreerde sierlijkheid ervan zonder enige samenhang met het lichaam dat ze bedekken -hier

vooral zichtbaar in het bijna eindeloos lange gewaad van Apollo en de vreemde curve die het witte
kleed van Diana maakt- zijn eveneens typische kenmerken van het latere oeuvre van Boeckhorst
(ca.1660-1668).
Op basis van deze toeschrijving en de latere datering
is het erg uitnodigend om dit Afscheid van Apollo van
Diana, in verband te brengen met de achtdelige
wandtapijt-cyclus met voorstellingen uit “de historie
van Appoloo”, welke Jan Boeckhorst in opdracht van
de Antwerpse schepen en kunstverzamelaar Antonio Van Leijen (1628-1686) omstreeks 1660-1668 ontwerpt. Bovendien komt de hoogte van dit schilderij
(59,5 cm) perfect overeen met de hoogte van de zes
modelli die voor deze opdracht bekend zijn (variërend van 56 tot 60,2 cm)3. En tenslotte blijkt dit
Afscheid van Apollo, net zoals deze zes ontwerpen,
eveneens op doek te zijn geschilderd, wat voor
Vlaamse 17de eeuwse modelli eerder ongewoon is,
maar in het latere oeuvre van Jan Boeckhorst zeker
niet ongebruikelijk blijkt.
Deze zeer aantrekkelijke hypothese stuit echter op
vier bezwaren.
Eerst en vooral lijkt de esthetiek van dit schilderij,
met zijn vier grote frontale figuren en zijn abstracte,
diffuse ruimte, niet overeen te stemmen met de,
naar verhouding, wat kleinere personages op de zes
bovenvermelde modelli die bovendien alle een (min
of meer) nauwkeurig gedefinieerde ruimte afbeelden, hetzij een landschap, hetzij een architectuur.
Maar daarnaast is er vooral de vaststelling dat alle
acht composities voor deze opdracht reeds bekend
zijn en dat er derhalve in de reeks geen plaats meer
is voor een negende tafereel met Het Afscheid van Apollo van Diana. In het stadsarchief van Antwerpen
wordt immers een document bewaard waaruit
blijkt dat Boeckhorst, niet meer dan “acht schetsen
van tappijt patroonen” heeft gemaakt voor een serie
wandtapijten met “de historie van Appoloo”4. Voor
deze opdracht5, de derde en laatste cyclus wandtapijten die Jan Boeckhorst ontwerpt, zijn intussen
zes olieverfschetsen6, zes afgewerkte wandtapijten7
en niet minder dan veertien tekeningen8 bekend,
samen goed voor acht verschillende taferelen.
Vervolgens moet men zich ook de vraag stellen of
dit Afscheid van Apollo van Diana wel een schets betreft
en niet veeleer aanzien moet worden als een volledig voltooid schilderij op doek.
Maar er is ook nog een vierde, veel meer overtuigend
bezwaar. Kort nadat ik dit eerste Apollo-schilderij in
bezit kreeg, kon ik, via een andere weg, nog een
tweede doek verwerven dat, gezien de toeschrijving
aan Jan Boeckhorst, de datering omstreeks 16601668, de afmetingen en, niet in het minst, de iconografie, tot dezelfde reeks als dit Afscheid van Apollo van
Diana moet hebben behoord. Dit tweede tafereel
stelt een aartsengel voor die, omgeven door een fel
goddelijk licht, uit de hemel neerdaalt. Opvallend
zijn de kinderkopjes in zijn haar die kleine wolkjes
lucht uitblazen. Hij heeft in elke hand een lange,
scherpe priem vast, waarmee hij een riviergod
scheidt van een bijna volledig naakte vrouwelijke
personificatie. Zij zit op een witte wolk neer ;
ze houdt in haar linkerhand een geperforeerde kristallen bol omhoog waaruit regendruppels neervallen ; en haar rechterhand rust op een koepel, die wat

op een korte regenboog lijkt. Deze voorstelling verbeeldt geen mythologische scène, laat staan een
Apollo-tafereel, maar illustreert een vers uit het eerste hoofdstuk van de Genesis. In Genesis 1: 6-8 zegt
God immers: “Er moet in het water een koepel zijn die de
watermassa’s scheidt”. En zo gebeurde het ook: God -hier
vertegenwoordigd door de aartsengel- maakte een
koepel over de aarde en scheidde zo het water onder de koepel
van het water erboven. De koepel noemde God hemel.”.
Deze passage verklaart ook de aanwezigheid van de
riviergod die het rivier- en zeewater laat vloeien
vanuit een grote bronzen vaas.
Geconfronteerd met deze beide doeken -op het eerste gezicht één mythologisch tafereel en één oudtestamentische voorstelling- maakt Bert Schepers9,
verbonden aan het Rubenianum in Antwerpen, drie
zeer interessante suggesties. Dit resulteert in een
volledig nieuwe verklaring voor deze beide schilderijen waarvan hij zowel de toeschrijving aan Jan
Boeckhorst als de datering omstreeks 1660-1668 bevestigt10.
Eerst en vooral merkt Bert Schepers op dat de composities van De Scheiding van de Watermassa’s enerzijds
en van Het Afscheid van Apollo van Diana anderzijds
bijna letterlijk gekopieerd zijn naar twee prenten
die Jan Muller, naar een ontwerp van Hendrick
Goltzius, in 1589 publiceert (afbn.17-18c-d)11. Deze
beide gravures maken deel uit van een iconografisch
hoogst originele reeks van zeven (cirkelvormige)
prenten met De Schepping. De Scheiding van de Watermassa’s, Gods werk op de tweede dag, is het thema
van de derde prent (afb.17-18c). Net zoals op het
schilderij heeft de aartsengel wolken-blazende kinderkopjes in de haren, ziet de riviergod eruit als een
soort Neptunus en sijpelt er regen uit de kristallen
kolf in de linkerhand van de naakte personificatie
van De Hemel. De vijfde prent uit de reeks (afb.17-18d)
beschrijft Ger Luijten als een “superbly composed print
illustrating the fourth stage of creation. Day is represented
by a laurel-wreathed Apollo, with bow and quiver and making an energetic gesture. His train is borne by a woman
with a sundial in her hair. His counterpart is Diana, standing on a crescent moon. In the darkness behind her is the
black woman from the second print.”12.
Daarnaast kent Bert Schepers, in een particuliere
verzameling, nog een derde schilderij (afb.17-18a)13
dat helemaal teruggaat op de eerste prent van deze
zevendelige reeks van Jan Muller (afb.17-18b)14. Dit
volkomen onbekend en ongepubliceerd schilderij
op doek, van quasi identieke afmetingen is eveneens
van de hand van Jan Boeckhorst en stelt (net zoals de
prent) De Schepping van de Wereld en de Scheiding van Hemel
en Aarde voor. De twee mannen verbeelden wellicht de
hemel en de aarde, terwijl de globe tussen hen vermoedelijk de nog vormloze chaos symboliseert.
Er kan derhalve geen twijfel over bestaan dat Het Afscheid van Apollo van Diana (nr.17) geen deel uitmaakt
van de achtdelige mythologische cyclus met “de historie van Appoloo”, maar -opvallend- wel het vijfde tafereel betreft van een zevendelige reeks met Het Scheppingsverhaal. Ook het doek met De Scheiding van de Watermassa’s (nr.18) behoort tot diezelfde serie schilderijen en vormde er oorspronkelijk de derde scène.
Hoewel er hoegenaamd niets bekend is over deze
opdracht, noch over de oorspronkelijke opdrachtgever, is deze zevendelige Genesis-cyclus toch ook niet
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helemaal onvermeld gebleven in de kunsthistorische literatuur -en dat is de derde opmerking die
Bert Schepers maakt. In de veilingscatalogus uit
1778 van de verzameling van baron Adriaan Willem
de Heusch van Landwyck wordt er immers melding
gemaakt van “Sept tableaux representant les sept jours de
la Creation du Monde, haut 2 pieds ...”15. Het lijdt geen
twijfel dat de beide hier gepresenteerde schilderijen, alsook het ongepubliceerde doek in een particuliere verzameling, tot dit ensemble hebben behoord
en het is erg waarschijnlijk dat ook één of meerdere
van de vier andere taferelen van deze cyclus nog ergens bewaard zijn gebleven, maar (zoals de drie hier
geïdentificeerde schilderijen) ook steeds aan de aandacht zijn ontsnapt.
Herkomst
verz. Baron Adriaan Willem de Heusch van Landwijk, Herk-deStad (Donk), voor 1774.
21.07.1778, Brussel, lot nr. onbekend.
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19. TEKENING: HET LAATSTE AVONDMAAL
Jan Erasmus Quellinus (J Quellinus Pict. A. Cub.
Caes. Ma.tis F. gesign.)
Antwerpen
1689 (gedat.)
pen en penseel in bruin, aquarel en wit krijt over
potlood op bruin papier
68,5 X 43,5 cm
in een moderne lijst: 87,3 X 62,3 cm
presentatietekening voor het hoogaltaar van de Onze-LieveVrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen

Onder invloed van de 16de eeuwse Venetiaanse
meesters, Paolo Veronese in het bijzonder, stelt Jan
Erasmus Quellinus Het Laatste Avondmaal voor als
een uitbundig en feestelijk gebeuren in open lucht.
Voor een klassieke architectuur met monumentale
zuilen, statige trappen en grootse vazen, zit Christus achter een gedekte tafel neer. Hij wordt omgeven door de twaalf apostelen, waarbij Petrus (kalend), Paulus (rechtstaande achter Hem) en Johannes (rechts) Hem flankeren. Helemaal rechts herkent men Judas. Hij is de enige figuur die in de
schaduw staat en in zijn linkerhand houdt hij de
beurs met de dertig zilverlingen, symbool van zijn
verraad.
Weerom naar Venetiaans model, verpozen, onderaan de trap, enkele nevenfiguren. Op het basement
van de trapleuning links staat een uitvoerig opschrift: J Quellinus Pict. A. Cub. Caes. Ma.tis. F. A° 1689
(afb.19a).
Dit opschrift laat toe deze prachtige tekening van
erg groot formaat (68 X 43,5 cm) aan de Antwerpse
schilder Jan Erasmus Quellinus toe te schrijven. Bovendien is ook het altaarstuk, waarvoor deze gouache als presentatietekening bedoeld is, nog bewaard. In de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
in Mechelen bevindt zich immers, boven het hoogaltaar, een Laatste Avondmaal (afb.19b), waarvan de
compositie identiek is aan deze tekening. Dit schilderij, dat reeds in Le voyage pittoreque de la Flandre et du
Brabant van Jean-Baptiste Descamps (1769) vermeld
wordt1, geldt als één van de bekendste altaarstukken
van Jan Erasmus Quellinus en is zelf ook 1690 gedateerd2.
Jan Erasmus Quellinus (1634-1715) is een telg uit het
beroemde Antwerpse kunstenaarsgeslacht Quellinus. Hij is een zoon van schilder Erasmus II Quellinus bij wie hij in de leer gaat. Hij zet het classicisme
van zijn vader verder, maar verrijkt die met de
grootsheid van Veronese, met Palladiaanse architecturale elementen en met talloze verhalende details.
Het werk van de 16de eeuwse Venetiaanse meesters
heeft hij in situ leren kennen en waarderen, want in
1660-1661 verblijft Jan Erasmus Quellinus in de Dogestad. Omstreeks 1680 reist hij naar Wenen, waar
hij voor het Habsburgse hof werkt en er benoemd
wordt tot hofschilder van keizer Leopold I. Deze titel verklaart de toevoeging bij zijn handtekening:
Pict(or) A(d) Cub(iculum) Caes(arae) Ma( jesta)tis -schilder
aan de kamer van de keizerlijke Majesteit.
Het feit dat van deze opdracht voor de Onze-LieveVrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen, zowel de
presentatietekening als het uiteindelijke doek nog
bewaard zijn gebleven is een vrij uniek gegeven

in het oeuvre van Jan Erasmus Quellinus. Bovendien zijn beide stukken gedateerd -resp. 1689 en
1690.
De groep van Christus omgeven door de twaalf
apostelen, met rechts een rechtstaande Judas die de
zak met de zilveren munten vasthoudt, vindt men
terug op een tekening -eveneens in hoogteformaat
en bovenaan halfrond- in het Schlossmuseum in
Weimar (afb.19c)3.
Herkomst
part. verz., 2021.
1 J.-B. Descamps, Le voyage…, (1769), Turnhout, 2018, p.142.
2 Jan Erasmus Quellinus ; Het Laatste Avondmaal ; olieverf op
doek ; zie: RKD obj. nr.21031.
3 Jan Erasmus Quellinus (JEQuellinus gesign.) ; Het Laatste
Avondmaal ; gouache en zwart krijt op papier: 44 X 30,6 cm
; Weimar, Stiftung Klassik und Kunstsammlungen, inv. nr.
KK 5310 ; tent. kat.: 1981, Weimar, Rembrandt und seine Zeitgenossen, Weimar, 1981, nr.403.

20. TEKENING: DE VERRIJZENIS VAN CHRISTUS
Jacob De Wit (J d Wit invt & F. gesign.)
Dordrecht
1735 (gedat.)
papier, zwart krijt, pen in bruin, gewassen in bruin,
penseel in kleur, gouache
42,5 X 24,5 cm
in een moderne lijst: 70,4 X 56,4 cm

Deze tekening van groot formaat stelt De Verrijzenis
van Christus voor. Begeleid door twee engelen en zeven cherubijntjes verrijst Christus, met opgeheven
linkerarm, uit het graf. De vier Romeinse soldaten
die het graf bewaken schrikken danig: de soldaat
vooraan met de speer in de rechterhand zet het op
een lopen, terwijl zijn drie kompanen angstig naar
de verrrezen Heer omhoog kijken. Achteraan is het
silhouet zichtbaar van de drie Maria’s die naar het
graf van Christus komen om Hem te balsemen,
maar slechts een leeg graf zullen aantreffen (Marcus
16: 1-5).
Onderaan links staat de signatuur en de datering: J d
Wit invt & F. 1735 (afb.20a).
Deze veelkleurige gouache is de voorbereidende tekening voor het grote altaarstuk van Jacob de Wit
(1695-1754) dat in het Catharijneconvent in Utrecht
wordt bewaard. Van dit monumentale doek (425 X
220 cm), dat eveneens JDWit F. 1735 gedateerd en gesigneerd is (afb.20b)1, zijn twee ontwerptekeningen
bekend. Naast de hier gepresenteerde gouache, die
de ganse compositie op haast identieke wijze verbeeldt, is er ook nog een voorbereidende schets bewaard van het gezicht van Christus2. Deze twee tekeningen zijn afkomstig uit het bezit van Vincent
van Gogh -een verre verwant van de schilder uit
Neunen- en zijn beide op de veiling van diens collectie in Amsterdam in 1913 verkocht (resp. loten 906
en 900).
Herkomst
verz. Vincent van Gogh, 1913.
02-03.12.1913, Amsterdam, veilinghuis De Roos, lot 906.
Literatuur
G. Van den Hout en R. Schillermans, Het religieuze werk van Jacob de
Wit (1695-1754), Amsterdam, 1995, p.144, nr.63, afb.105 en p.145.
J. Dijkstra, P.P.W.M. Dirkse en A.E.M. Smits, Catalogus van de
schilderijen in het Catharijneconvent in Utrecht, Utrecht, 2002, p.274.
1 De Verrijzenis van Christus ; inv. nr. BMH S3960 ; zie: Van
den Hout-Schillermans, o.c., p.144, nr.63, afb.105 ; DijkstraDirkse-Smits, o.c., p.274.
2 Christuskop ; JdWit gesign. ; zwart en wit krijt op papier, gewassen in bruin: 37,8 X 28,2 cm ; part. verz. ; zie: 02.12.2004,
Londen, Christie’s, lot 74.

Helenalei 7
2018 Antwerpen
Belgium
tel. + 32 3 225 15 56
mob. + 32 476 32 55 77
info@worksofart.be
www.worksofart.be
follow me on instagram:
descheemaeker_worksofart

In Principio
A Selection from
My Most Recent Acquisitions.
All objects illustrated in this catalogue
will be on view in my Antwerp gallery,
by appointment only.
All prices available on request.
I publish a catalogue or a Newsletter every six months.
If you would like to receive those publications
in the future, just send me your name and address
and you will receive your own copy.
You will then also be invited
to all my future exhibitions.
For the acquisition of important new objects
I am more than willing to travel to your home
whether here in Belgium or abroad.

In Principio
Een Keuze uit
Mijn Nieuwste Aanwinsten.
Alle in deze catalogus geïllustreerde stukken
zijn te bezichtigen in mijn galerie te Antwerpen,
evenwel enkel na afspraak.
Alle prijzen op aanvraag.
Tweemaal per jaar verzorg ik een eigen publicatie.
Wilt ook u, in de toekomst, mijn catalogi of mijn Nieuwsbrieven
toegestuurd krijgen, dan volstaat het mij een berichtje
te sturen met vermelding van uw naam en adres.
Bovendien wordt u dan ook uitgenodigd
voor al mijn toekomstige tentoonstellingen.
Voor het verwerven van belangrijke nieuwe stukken
zijn wij steeds bereid
ons -ook naar het buitenland- te verplaatsen.

colophon

Research and Editor / Onderzoek en Redactie: Bernard Descheemaeker, Antwerp
English Translation / Engelse Vertaling: Marilyn S. Zwaaf-Glazer, Amsterdam
Photographs / Foto’s: Congo Blue, Antwerp
Lay-Out: Steurs, Antwerp
Printing / Druk: Daneels, Beerse
® Bernard Descheemaeker, Antwerp, January 2022
D/2022/15.225/1

