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DE LAATGOTISCHE GENTSE KUNST IN HET
GRAAFSCHAP VLAANDEREN TEN OOSTEN VAN

DE SCHELDE
Rudy VAN ELSLANDE

Inleiding
Reeds jaren terug waren we begonnen met in het tijdschrift Het Land
van Aalst documenten te publiceren van kunstwerken die vervaardigd
werden door Gentse kunstenaars en bestemd waren voor kerken en edelen
in het Land van Aalst. Inmiddels hebben een paar van deze publicaties
een ruimere bekendheid gekregen. Onze functie van hoofddocent
Antiekopleiding-SyntraAalst-Oudenaarde
en Sint-Niklaas maakten het
bijna onmogelijk om nog verder met navorsing bezig te zijn. Met succes
hebben verschillende cursisten van de Antiekhandelop1eiding hun thesis
gewijd aan regionale kunstenaars en kunstwerken. Telkens was er een
grote vraag naar bibliografische gegevens. Thans vonden we de tijd om
deze documenten verder te publiceren. Hoewel we ons bewust zijn dat
de meeste van deze Gentse werken door de 16de eeuwse troebelen en
later nog tijdens de Franse omwenteling vernield zijn, mogen we de
hoop niet verliezen dat een fragment of zelfs een volledig werk kan
geïdentificeerd worden met één van de hier vermelde kunstwerken. In
de loop der jaren slaagden we erin om zowel 15de eeuwse schilderijen'
als beeldhouwwerken', die ons bekend waren uit archiefdocumenten,
op te sporen en uit de anonimiteit te redden. We hopen met dit artikel
een gelijkaardig resultaat te kunnen boeken. We denken vooral aan
de beeldhouwkunst. Er zijn immers in het Land van Aalst nog steeds
talrijke retabelfragmenten en losse sculpturen bewaard, die mogelijks
afkomstig kunnen zijn van één van de hierna vermelde kunstwerken.
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R. VAN ELSLANDE, Het Laatste Oordeel van de Meester van Diest met name Lieven van
der elite (en Augustijn de Brune), in: Meer Schoonheid, 33ste jg., 1986, nr. 4, blz. 98- 108;
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De kunstproductie wordt alfabetisch per gemeente gerangschikt, .
Het Land van Aalst wordt hier ruim geïnterpreteerd als het gebied van
het graafschap Vlaanderen ten oosten van de Schelde.

1. Aalst
We merken dat de opdrachten van kunstwerken te Aalst niet alleen aan
Gentse artiesten werden gegeven, maar eveneens aan Aalsterse vermits
er in de 15de eeuw een belangrijke lokale schildersschool bestond.
Ook Brabantse kunstenaars vonden tijdens de laatgotische periode de
weg naar het rijke Aalst, vooral architecten waren er werkzaam.' Het
is wel opvallend dat het artistieke Aalsterse milieu uit de lSde eeuw
iconografisch eerder gericht was op Gent, terwijl in de volgende
eeuw de Brabantse kunstcentra als voorbeeld werden genomen. Door
omstandigheden verloor de Arteveldestad in het begin van de nieuwe
tijd in alle opzichten de glans en het aanzien die ze in de middeleeuwen
bezat. De belangrijkste Gentse renaissancekunstenaars,
zoals Lucas
de Heere en Benjamin Sammeling, werden gevormd in het atelier van
Frans Floris te Antwerpen. Ook de Aalsterse kunstenaars richtten zich
naar Brabant ( Pieter van Aelst, Pieter Coecke van Aalst).
Het valt wel op dat enkele familienamen van Aalsterse kunstenaars ook
in het Gentse St. -Lucasgild aangetroffen worden. Onder de zilversmeden
(in Aalst fungeerden blijkbaar de schilders en beeldhouwers onder het
St.-Elooigild) vermelden we de Aalstenaar Dieric van Lombeke. In
dezelfde periode treffen we te Gent een zeer belangrijke kunstenaar
aan onder de naam Willem van Lombeke, ook vermeldt als Willem de
Ritsere." Deze laatste schilder was o.a. werkzaam voor de hertog Filips
de Goede.' Ook de naam Hase of Haze komt in beide steden onder
de kunstenaars voor. We hebben niet kunnen uitmaken of de Aalsterse
schilder Adriaan de Hase familiale banden had met Hamleken de Hase,
leerling van de Gentse beeldhouwer Tristam Van den Bossche" of met
3
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Cat. tent. , Dirk Martens 1473-1973, Aalst Stedelijk Museum-Oud Hospitaal, 1-9/31·101973, blz. 33.
R. VAN ELSLAt"lDE, Het glasraam van Jan van Heethuyse voor de hertoglijke kapel te
Ninove (1397), in: Het land van AaJst,45ste jg., 1993, nr. 3, blz. 210-211; R. VAN ELSLANDE, De van Eyck's te Gent v: Leerlingen en medewerkers (2e deel), in: Ghendtsche
Tydinghen, 14de jg. 1985, nr. I, blz. 33; R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse Gentse
kunst in de Vier Ambachten, in: Over den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 1015.
R. VAN ELS LANDE, Hertog Filips de Goede liet het Gentse Prinsenhof rijkelijk opsmukken, in: Ghendtsche Tijdinghen, 25ste jg., dl. I, blz. 51-52,54.
Gent, Stadsarchief Jaarregister 1434-1435, f" 65vo.
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Barbara de Hase, de vrouw van de schilder Marc van Ghestele.? Wat de
relatie was tussen de zilversmid Gillis de Meyere en de gelijknamige
Gentse kunstenaarsfamilie (zie verder onder Massemen) is niet te
achterhalen." Een veelvoorkomende naam in Vlaanderen is De Vos.
We treffen hem zowel bij Aalsterse kunstenaars, zoals Boudewijn
De Vos, als bij Gentse gildenbroeders, met name Nicolas", Heinric 10,
Jan, zijn broer Michiel!' , alsook Pieter, zoon van Andries, die ook nog
goudslager was." Uit de documenten weten we dat de belangrijkste
gotische kunstenaar te Aalst, de drukker Dirk Martens, zijn vak leerde
te Venetië bij de Gentenaar Gerardus de Lisa."
Niet alleen documenten, maar vooral de anonieme werken uit die
periode te Aalst wijzen op een iconografische verwantschap met Gentse
werken uit de lSde eeuw.

Christus op weg naar de calvarie (Aalst, Oud-Hospitaal)
7
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Gent, Stadsarchief Jaarregister 1445-1446, f" 4. Deze naam treffen in de 15'" eeuw ook aan
onder de Geraardbergse tapijtwevers; cfr. G.-IMBO, Jan de Hase, ca. 1410-1472 ... , in: Gerardimontium, 1994-1995, nrs. 129-132.
R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 1013-1026.
R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Cornelis Boone in opdracht van de mecenas Nikolaas
van der Ziekelen en de kerkmeesters voor de kerk van Nazaret, in: Scheldeveld, jb. XX,
1990, blz. 40.
R. VAN ELSLANDE, Jan Eebins (± 1345-1412), metselaar, beeldhouwer, architect en landmeter, in: Ghendtsche Tydinghen, 20ste jg., mei 1991, or.3, blz. 157, noot 26.
Gent, Stadsarchief. Jaarregister 1448-1449, f 196, JaanegisterI449-1450,
f" 105vo
Gent, Stadsarehief, Jaarregister 1473-1474, f" 126; Gent, Stadsarehief, Jaarregister 15061507, f
Cat. tent. , Dirk Martens o.c., blz. 35; Cat. tent. Dirk Martens Drukker-Humanist, Aalst Belfort-Oud Schepenhuis 6-7/9-9-1990, blz. 4.

zov.
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Christus op weg naar de calvarie (Aalst, Oud-Hospitaal)
In 1959 ontdekte men tijdens de restauratiewerken aan de trapzaal een
muurschildering in tempera uitgevoerd, voorstellende' Christus op weg
naar de Calvarie' .14 Deze schildering dateert uit het laatste kwart van
de l5de eeuwen is waarschijnlijk uitgevoerd door een lokale kunstenaar.
Christus is gehuld in een wit kleed, lopend op een plantrijke ondergrond
en afgetekend voor een rode achtergrond met gestilleerde donkerrode
lelies, aangebracht door middel van sjablonentechniek.P Het spijkerblok
tussen de benen is een middeleeuws foltertuig. Een iconografische
verwijzing naar de Gentse kunst is de tau-vormige kruisbalk met INRI
waarvan de lange onderbalk naar voren is gericht. Een gelijkaardige
weergave van deze afwijkende manier van de Kruisdraging treffen
we o.m. aan in een muurschildering en op passieluiken beide in de
Gentse hoofdkerk.l'' Ook in de Gentse miniatuurkunst treffen we een
gelijkaardige iconografie aan. Hoewel deze voorstelling iconografisch
naar Gent verwijst, treffen we deze manier van dragen ook aan in
Brugge (zie verder onder Ronse).

Passie van Christus (Aalst, klooster van de hospitaalzusters
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16

"Ten Rozen")

M. BUYLE, Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, Brussel, 1994, blz. 76-77.
Cat. tent. , Dirk Martens 1473-1973, Aalst Stedelijk Museum-Oud Hospitaal, 1-9/31-101973, blz.39-40, nr. 14.
M. GOOSSENS, De Middeleeuse Muurschilderkunst, in: Cat. tent. Gent 1000 jaar kunst en
cultuur, dl.I, Gent Museum voor Schone Kunsten, 19-4/29-6-1975, blz. 76,195-196, ill. 10;
J.P. DE BRUYN, II De Schilderkunst van de l5d' eeuw tot de 17d' eeuw, in: Idem, blz.195196, nr. 39-40.
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Passie van Christus (Aalst, klooster van de hospitaalzusters "Ten
Rozen")
Een gelijkaardige Kruisdraging vinden we ook terug op een
schilderij voorstellende 'Passie van Christus' (Aalst, klooster van de
hospitaalzusters "Ten Rozen"), geschilderd door een lokale meester. 17
Deze predella stelt de volgende scènes voor: "De tuin van Olijven (1),
de Gevangenerning (2), Christus voor Pilatus (3), de Geseling (4), de
Kruisdraging (S), de Kruisiging (6), de Kruisafname (7), de Graflegging
(8) en de Verrijzenis (9)". Naast de Kruisdraging bemerken we duidelijk
een verwijzing naar de Gentse iconografie in het tafereel van de
Kruisiging, waarbij de armen van de moordenaars over de korte balk
gebonden zijn (cfr. Gentse Calvarietriptiek, Gent, St.-Baafskathedraal).
Die iconografische verwantschap kan ook tot stand zijn gekomen onder
invloed van de hooggotische Frans-Vlaamse kunst te Parijs. De schilder
van het Aalsters werk greep zowel wat zijn gemaniëreerde stijl betreft
als zijn composities ( 2, 3, 4, 7, 8) terug naar de Parijse stijl van de
Gebroeders van Limborg en van Jacquemart de Hesdin. De Kruisdraging
en de Kruisiging vormen hierop geen uitzondering. Een gelijkaardige
iconografie van beide taferelen treffen we aan op het Parement van
Narbonne (Parijs, Louvre). Deze Frans-Vlaamse stijl vond zijn ingang
in het begin van de ISde eeuw in Vlaanderen (zie onder Ronse). Voor
het Gethsemane-tafereel inspireerde hij zich op de eyckiaanse traditie
(Turijn-Milanees getijdenboek) en voor de Verrijzenis op de stijl
van de Meester van Flemalle (Seilern triptiek). De kunstenaar grijpt
zowel wat techniek, iconografie en compositie betreft terug naar een
gemakkelijkere archaïsche vormentaal. Het werk sluit nog volkomen
aan bij de internationale stijl van vóór Van Eyck: gemaniëreerde figuren
met smalle schouders, open werking van de gevel van een gebouw
waarachter de taferelen plaatsvinden, de beperkte dieptegang, enz. 18 Aan
de hand van de kledij (puntige halskragen van de maliënkolders, helm,
schoeisel, hoofddoek van de linkse vrouw op de Aalsterse Kruisiging)
mogen we het schilderij dateren in het derde kwart van de 15de eeuw.
De manier waarop de moordenaars gekruisigd zijn, nl. met hun armen
over het kruis, verwijst eveneens naar de Gentse iconografie
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Cat. tent. ,Dirk Martens 1473-1973, O.C., blz. 69-70, ill. 108.
Cat. tent. Vlaamse miniaturen voor van Eyck (ca. 1380-1420) Leuven Cultureel centrum
Romaanse poort, 7-917-11-1993, blz. 24-31.
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Laatste Oordeel (Aalst, Sint-Martinuskerk)
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Laatste Oordeel (Aalst, Sint-Martin uskerk)
Een ander voorbeeld van de invloed van de Gentse iconografie is
het Laatste Oordeel in de kapittelzaal van de Aalsterse hoofdkerk
geschilderd op het einde van de 15de eeuw. Dit Laatste Oordeel kan
mogelijk in verband gebracht worden met de vestiging in 1495 in deze
kerk van het kapittel van Haaltert, daar er een aantal kanunniken worden
afgebeeld op deze voorstelling." Het is kenmerkend voor de Gentse
kunst dat de aartsengel niet als rechter met een weegschaal wordt
afgebeeld, maar als verdeler van gelukzaligen en verdoemden. Ook de
Christusfiguur met rood scharlaken kleed, dat direct verwijst naar Ecce
Homovoorstellingen, waarbij Hij zijn wonden toont, is kenmerkend
voor de Gentse kunst. De anthropo- of zoömorfische monsters sluiten
aan bij Gentse voorbeelden." De compositorische opstelling van dit
werk verwijst reeds naar de Brabantse invloed."

Meesterteken van Pieter Haeckman
In de catalogus van de tentoonstelling Dirk Martens 1473-1973 haalt
dhr. Karel Baert enige kunstenaars aan die werkzaam waren te Aalst
tussen 1450 en 1550. Als laatste in de rij vermeldt hij Pieter Haeckman.
Deze naam treffen we ook aan op de 14 geelkoperen platen van de
nering van de goud- en zilversmeden te Gent." Bij de opname in
het Gentse Sint-Elooiambacht moest de meester op deze platen zijn
persoonlijk merkteken inslaan naast zijn naam. Pieter Haechman wordt
als zesde vermeld op deze plaat, die aanvangt met de meesters die
ingeschreven werden in 1484. De naam Haeckman was bekend bij de
Gentse zilversmeden. Op de hoger vermelde platen treffen we tussen
1454 en 1484 de namen van Bertram Hackman en Pieter Hagheman
aan.P
19
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L. ROBIJNS, De Sint-Martmuskerk te Aalst, lnventaris van het kunstpatrimonium van OostVlaanderen, dl. XIV, Gent, 1980, blz. 18-22, 11I. IS.
R. VAN ELS LANDE, Het Laatste Oordeel van de Meester van Diest met name Lieven van
der elite (en Augustijn de Brune), in: Meer Schoonheid, 33ste jg., 1986, nr. 4, blz. 98-108; R.
VAN ELSLANDE, Een Verrijzenis van Raphaël van Coxie, in: Dronghine, jb. 1990, blz.119133.
HARBISON c., The last Judgement in Sixteenth Centery Northen Europa A study of the
relation between art and the Reformation, New- York-Londen, 1976
Deze platen, die bewaard worden in het Bijlokemuseum te Gent, werden gepubliceerd door
1. CASIER, Les orfevres flamands et leur poinçons XVe-XVllle siècles, Reproduetion des
plaques originales conservées au musée d'archéologie de Gand, 14 planches avec notice,
1914. In deze studie treffen we wel enige onnauwkeurigheden
aan en het namenregister is
niet volledig.
R. STUYCK, Belgische zilvermerken, Antwerpen-Weesp, z.d, , blz.195.
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Dhr. Karel Baert deelde me vriendelijk mee dat hij tijdens
zijn navorsingen over de familie van Dirk Martens de namen van
kunstenaars genoteerd had in de Aalsterse Wetelijke Passeringen tussen
1450 en 1550. Hierbij trof hij ook de naam Pieter Haeckman aan. Hij
zei verder dat hij de bedoeling had om in de toekomst deze documenten
te publiceren. Hoewel we van mening zijn dat deze zilversmid eerder
onder te brengen is in de Gentse school, zullen de Aalsterse archieven
mogelijks kunnen uitmaken tot welke school deze zilversmid, werkzaam
in Aalst, behoord heeft.
We hebben hem niet aangetroffen als buitenpoorter van Gent in de
periode tussen 1477 en 149l. 24 De familienaam Haechman treft men wel
reeds vanaf het begin van de 15de eeuw aan in de Gentse archieven."
In de periode dat Pieter Haeghman werkzaam was, treffen we te Gent
zowel de naam Haeckmarr" als Haeghman-? aan.
Vander Haegen vermeldt zonder bronverwijzing dat in 1499 pastoor
Zegher van Inghem van Aalst een grafsteen bestelde in het atelier van de
familie Dedelinc te Gent. Gezien de datum mogen we aanvaarden dat de
opdracht gegeven werd aan Jan Dedelinc die volgens de auteur vermeld
werd tot 1499 of aan zijn zoon Willem, die het levenslicht zag in 1460,
en voor de laatste maal vermeld werd in een akte van 4 juli 1528. De
zonen van Willem kunnen onmogelijk in aanmerking komen voor het
auteurschap, daar Willem II geboren werd in 1494 en zijn andere zoon
Philippe pas in 1502 het levenslicht zag. Over de werkzaamheden van
deze beeldhouwers vermeldt de auteur verder "ces monuments sont le
plus sou vent ornés d'effigies de personnages, de bias ons et accessoires,
de cuivre gravé".28 Of de grafzerk van de Aalsterse pastoor voorzien
was van latoenen versieringen is een open vraag. Zegher van Hingene
was vanaf 1490 pastoor van de St-Maartenkerk. Zijn opvolger Roeland
Boccaert wordt in 1505 vermeld als pastoor van deze kerk. Zegher van
Hingene stichtte in 1498 de kapelanie van het zaterdagse lof ter ere van

24
25
26
27
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J. De Cavele, o.c ..
Gent, Stadsarchief, Jaarregisters 1403-1404, f' 57vo; idem, 1406-1407, f' 41; idem 14071408, f' 30yO; idem 1408-1409, f'81 yO-82 (het gaat hier o.m. over goederen in Aalst); idem
1409-1410, f' 51 VOo
Gent, Stadsarchief, Staten van Goed 1508-1509, f'37.
Gent, Stadsarchief Staten van Goed 1508-1509, f' 102; idem 1509-1510, f' 118, 176vo;
idem 151O-1511,f" 210 v? (in deze akte worden er verschillende Pieter Haechmans vermeId); idem 1511-1512, I" 337 v".
V. VANDER HAEGHEN, Enquête sur les dalles, larnes de cuivre et autres monuments funéraires provenant d'ateliers de tombiers gantois XIV-XVe siècle, - D'après les documents
d'archives, in: Annalen van het XXIIIe Congres van het Oudheid- en Geschiedkundig Verbond van België, Gent, 1914, bJz.39.
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O.-L.- Vrouw. 29 Hij was een lid van een belangrijke Aalsterse familie."

Imago Pietaiis (Aalst, klooster van de hospitaalzusters

"Ten Rozen")

Imago Pietatis (Aalst, klooster van de hospitaalzusters "Ten Rozen")
De Hospitaalzusters te Aalst bezitten een Imago Pietatis van een
anoniem kunstenaar daterende uit de 2de helft van de 16de eeuw. Maria
en Johannes ondersteunen het dode lichaam van Christus gezeten op de
dekplaat van een sarcofage. De duif, symbool van de H. Geest, in een
stralenkrans boven het hoofd van de Heiland herinnert ons aan de duif
op het midden paneel van het Lam Godsretabel.
29
30

F. DE POTTER - J. BROECKAERT, Geschiedenis der stad Aalst voorgegaan van eene historische schets van 't voormalige Land van Aalst, dl. lIl, Gent, 1875, blz. 263, 300.
In 1424-25 was een Zegber van Ingbene schepen van Aalst,Aalst, Stadsarchief, Schepenboek
van Aalst 1424-1425, f' 28vo.
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In de tentoonstelling Van Dirk Martens tot Pieter Coecke van Aelst"
werd dit werk geëxposeerd als een kopie naar Hugo van der Goes. De
catalogus vermeldt: "In 1586 werd door Hans Luyck een gravure van
Hieronymus Wiericx uitgestoken naar een verdwenen schilderij van
Hugo van der Goes. Tussen de gravure en het schilderij zijn er slechts
kleine verschillen". In het oeuvre van van der Goes en zijn epigonen
hebben we geen enkele voorstelling aangetroffen, die in verband kan
gebracht worden met dit het paneel. Dit werk (voorgesteld door Wiericx)
heeft geen directe invloed gehad op de Vlaamse kunst. Het vertoont
duidelijk verwantschap met Piëta's van Giovanni Bellini (Milaan,
Brera; Bergamo, Accadernia Carrara; Rome, Pinacoteca Vaticana;
grisaille in het Uffici te Florence), die pas in de 16de eeuw een invloed
hebben gehad op de Vlaamse kunst. Verder kan er ook geen verband
aangetoond worden tussen Bellini en van der Goes.F Uit ervaring weten
we dat Wiericx het niet steeds bij het rechte eind heeft wat betreft de
inventors van zijn gravures.

Madonna met kind
(Aalst, hospitaal van de zusters
Augustinessen)
31
32

Cat., tent., van Dirk Martens tot Pieter Coecke van Aelst, o.c., blz. 41, nr. 18.
L. CASTELFRANCHI VEGAS, Vlaanderen en Italië, 1984, blz. 155-160.
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Madonna met kind (Aalst, hospitaal van de zusters Augustinessen)
Het Hospitaal van de Zusters Augustinessen te Aalst bewaart een
prachtig ivoren beeldje voorstellende een staande Madonna met kind.
Dit beeld sluit aan bij de kunst van de Internationale Stijl van het einde
van de 14de - begin 15de eeuw in de Nederlanden, die verwant is met
de Parijse en Duitse stijl." Kenmerkend voor deze groepering zijn de
verfijnde geïdealiseerde gezichten. We mogen deze staande Madonna
met kind dateren op het einde van de 14de eeuw.
Het werk vertoont gelijkenis met het realisme van de H. Katharina
van André Beauneveu (Kortrijk, O.-L.-Vrouwekerk). De haartooi van de
Maagd (de gevlochten strengen gecentreerd door een halfronde haarlok
op het voorhoofd) treffen we aan in de Brugse beeldhouwkunst." De
schuine gekruiste "kraagplooien" van de bovenmantel en de opgerolde
randen met "schortplooien" tonen verwantschap met de kunst van Jacob
de Baerze (cf. Dendermonde) en Pieter van Berenvelt." Steyaert"
brengt deze staande Madonna met kind onder in de Brugse of Gentse
school. Door de relatie met Jacob de Baerze sluiten we de mogelijkheid
niet uit dat de herkomst van dit beeld gezocht moet worden in de school
van Dendermonde.
Als laatste vermelden we de kaart in 1506 vervaardigd door de Gentse
schilder Jan van Kriekenborch die de grenzen diende vast te leggen
tussen Frankrijk en het keizerrijk. Dit was het gevolg van een proces
voor het parlement van Parijs waar de rechten van hertog Filips de
Schone werden vastgesteld door de officiers van de Franse koning
Karel VIII. Op deze kaart moesten duidelijk het Land van Waas, de Vier
Ambachten en het Land van Aalst (bijlage 1) worden aangeduid.
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2. Deftinge
Reeds in 1990 hebben we het retabel te Deftinge (1439) uitvoerig
besproken." Op 22 december 1439 kochten de kerkmeesters van
Deftinge bij Willem Brandius een houten retabel voor hun kerk. Daar
we over Willem Brandius als kunstenaar geen verdere gegevens hebben
kunnen terug vinden, willen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat
Brandius niet de auteur is van het retabel, maar eerder de kunsthandelaar.
Bij verder onderzoek bleek dat er in het Land van Aalst in die periode
een actieve kunsthandel bestond, waarbij kunsthandelaars optraden als
tussenpersoon bij de verkoop van retabels vervaardigd door Gentse
kunstenaars"
Door zijn schoonzoon, de schilder Jan de Stoevere,
moet hij contact hebben gehad met houtsculpteurs. Misschien had hij
ook familiale banden met steenkappers." In deze optiek kunnen we
veronderstellen dat Willem Brandius niet de maker is van dit retabel. We
merkten eerder op: "Zeer merkwaardig is het ontbreken van o.a. elke
melding van het onderwerp, als de keuring van het retabel, de levering
of de leveringstermijn. Ook worden de borgen van de kunstenaar niet
vermeld. Om die redenen zijn we van mening dat het hier niet gaat om
een retabel dat Willem Brandius in opdracht heeft uitgevoerd, maar om
een werk dat hij reeds vervaardigd had en tijdens een plaatselijke markt
te Gent verkocht aan de kerkmeesters". Gezien de nieuwe gegevens
lijkt het totaal niet uitgesloten dat Willem Brandius geen beeldhouwer
is, maar een koopman.

3. Dendermonde
Dendermonde
moet tijdens de middeleeuwen
een belangrijk
kunstcentrum geweest zijn. De lotgevallen van het stedelijke archief
tijdens de eerste wereldoorlog maken het moeilijk om de productie van
die stad te kunnen achterhalen. Te oordelen aan de lokale gewrochten, die
bewaard zijn gebleven, mogen we stellen dat de bekende zilversmeden
en de beeldhouwer Jacob de Baerze niet de enige kunstenaars in die
stad geweest zijn."
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Jacob de Baerze, Sint-Joris verslaat de draak (Dijon Champmol, Musée
des Beaux-Arts)
We merken op dat er een wisselwerking moet zijn geweest tussen Gent en
Dendermonde. De wereldberoemde beeldhouwer Jacob de Baerze was
eveneens werkzaam te Gent. De retabels in het Museum voor Schone
Kunsten te Dijon, gebeeldhouwd door de Dendermondenaar, werden
gemaakt voor hertog Filips de Stoute. Het moesten replieken zijn van
retabels die in het prinsenhof te Dendermonde en de Bijlokeabdij te
Gent bewaard werden.
Op 20 mei 1399 sloot Jacob de Baerze met de abt van de Sint.Pietersabdij een contract af voor het vervaardigen van het koorgestoelte
bestaande uit 20 koorstoelen. Hij moest dit vervaardigen naar een
ontwerp dat de abt hem ter beschikking stelde (bijlage 2). Mogelijks
was dit ontwerp van de hand van Jan Eebins, de architect/aannemer
die eerder het koor opgericht had." Voor dit omvangrijke werk werd
Jacob de Baerze bijgestaan door helpers. Langs de zijkanten van
het koor moesten tweemaal zes stoelen worden opgesteld. Op het
verhoogde koor achteraan moesten er 5 stoelen komen. De overige
drie koorstoelen stonden vrij en moesten vooraan in het koor geplaatst
41
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worden. Het gewelf van de viering werd reeds in 1400 voltooid." Het
koorgestoelde werd pas volledig voltooid in 1409 door Jan Bulteel."
De houtsnijkunst van de Baerze vertoont verwantschap met de Gentse
beeldhouwkunst."
De Onze- Lieve- Vrouwekerk te Dendermonde bewaart een Piëta, die
afkomstig is uit de kapel in de Bogaerdstraat van deze stad." Op basis
van summiere stijlkenmerken schrijft men dit beeld toe aan de Gentse
school. Als datering stelt Didier-Steyaert 1450-1460 ofwel begin van de
l6de eeuw voorop. Als reden voor deze uiteenlopende dateringen geven
ze aan dat "dit beeld knoopt aan bij een stroming waar het lineaire
het haalt op het plastische, vandaar een stillistische dubbelzinnigheid
die dateringsproblemen meebrengt". Verder verwijzen ze naar de
schilderkunst waarbij het aangezicht van de Christusfiguur aanleunt bij
de schilderwerken van de Meester van Flémalle. Een weerklank van
deze Flémalle-stijl treft men aan bij de beeldhouwer de Meester van
Rimini, die een invloed zou gehad hebben op de Gentse school. Aan de
hand van deze stelling schrijven deze auteurs enkele retabelfragmenten
uit het Schütgen-Museum te Keulen en het Amsterdams Rijksmuseum
toe aan Gent. Deze werken vertonen volgens dezelfde kunsthistorici
invloeden van Jacob de Baerze (Dendermonde), van Jan van Eyck
(Brugge) en de Doornikse schilders. Om die reden lijkt volgens hen
"een hypothetische toeschrijving aan een Gents atelier meer dan
waarschijnlijk"." Volgens onze opninie kan de toeschrijving aan een
Gents atelier slechts bevestigd na een grondige studie van de Gentse
beeldhouwkunst.
Hugo van der Goes (kopie naar) Grote Kruisafname (Dendermonde,
O.-L..- Vrouwkerk)
Als uitgangspunt voor de bestudering van de Gentse middeleeuwse
beeldhouwkunst neemt men maar al te graag de retabels van Jacob de
Baerze. In vergelijking met de andere plastische kunsten stellen we
vast dat de school van Dendermonde raakpunten vertoont met deze van
Gent, maar de Dendermondse kunstwerken vertonen duidelijk ook een
42
43
44
45
46

VAN DRIESSCHE R., De Sint-Pietrsabdij te Gent, Archeologische en kunsthistorische studie, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Gent, 1980, blz. 19,38-41,
Gent, Stadsarchief 1408-1409, F 50vo.
R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 1024.
E. DHANENS, lventaris van het Kunstpatrimonium van 005t- Vlaanderen dl. IV, Gent 1961,
blz. 101, nr. 141.
R. DlDlER - J. STEYAERT, De beeldhouwkunst der middeleeuwen, in: Cat. tent. Gent 1000
jaar kunst en cultuur, dl.I, Gent Museum voor Schone Kunsten, 19-4/29-6-1975, blz. 464·6465,468.

9S
eigenheid. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de schilderkunst, die we
kennen dankzij de muurrdecoraties in de Onze-Lieve-Vrouwekerk."
Hieruit blijkt dat op het einde van de middeleeuwen ook schilders
vertoefden in Dendermonde.

Hugo van del' Goes (kopie naar) Grote Kruisafname
(Dendermonde, O.-L..- Vrouwkerk)

De O.-L.-Vrouwkerk van Dendermonde bewaart een kopie naar
de verloren geraakte Grote Kruisafname van de Gentse grootmeester
Hugo van der Goes. In vergelijking met de ISde eeuwse kopieën van dit
werk vertoont deze romanistische kopie een meer esthetiserend uitzicht
gebaseerd op de Italiaanse mode, die in de 16de eeuw ingang vond in
Vlaanderen. Van der Goes' gedramatiseerde werkmansfiguren moesten
plaats maken voor een meer zoeterige en gracieuze vormgeving. De
rondere gezichten op het Dendermondse werk werden mooier gemaakt
naar het voorbeeld van de verwaterde Vlaamse renaissancevormen en
hun blikken en houdingen werden sentimenteler. De figuren komen
47
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daardoor geïsoleerder te staan. Het gemaniëreerde lichaam van Christus
is fijner en langer dan op het authentieke werk. Christus' lendendoek
is met rondere curven weergegeven. De kunstenaar schenkt hier ook
meer aandacht aan de gezochte effecten. Een eigen toevoeging aan dit
tafereel zijn de aureolen en de stralennimbussen rond het hoofd van
de heiligen. De kledij werd rijkelijker weergegeven en de toevoeging
van romanistische voorliefde voor lilapaarse en blauwen kenmerken dit
werk. We mogen deze kopie te Dendermonde dateren in de tweede helft
van de 16de eeuw.
De kopie van Dendermonde is zoals de talrijke replieken uit de 16de
en 17de eeuw een stille getuigenis, dat zowel de realistische afbeelding
(o.a. lijkkleur), de anatomie (gespierde lichaam van Christus) en de
humanistische ondertoon (dramatiek der figuren), een grote invloed
hadden op de renaissancistische kunstenaar, die het individu voorop
stelde. Doordat dit werk de gewone mens van bij ons centraal stelde,
heeft het zelfs een invloed gehad op Pieter Bruegel de oude die er
mogelijks een getekende kopie naar maakte."
Grafsteen Hendrick van Eyck
De O.-L.- Vrouwekerk van Dendermonde bewaarde
grafsteen van Hendrick van Eyck met als opschrift:

eertijds

een

Hier licht begraven Henriek van Eicke
Sparewannier ( = sperwenier), raed en caemerlinck ons
gheduchts heeren shertoghen van Bourgoigne (= Filips de Goede)
grave van Vlaenderen ende zynen hoochbailliu
van (de) stede en (de) lande van Dendermonde
die star! op Ste Martensdach 1466
Ende daer licht by Jan van Eycke, Fs. Hendricx
Die stmj1523 den 10 van den wedemaent
Ende Mr. Jan Pieters, Heindricx van Eickens
Behuwde zone, die star! 1488 de 13de Junii,
En(de) Joncvr(auw) Isabeau Sallai erids, Hendricx van
Eickens wyf, die star! 1505 op Ste Martendach.
Daerby licht Jonckvr. Cathelyne van Eicke,
Fa Hendricx, die stmj1512 den 25 Decenbtris)
En Jonvr(auw) Isabelle Pieters huusvrtauwe] van
Jacob de Rantere, sta/j1529

den 5 octobris.ï'

We vermelden hier Hendrick van Eyck, hoewel hij geen schilder was.
We vinden, gezien de mogelijke relatie met de schilders Hubert en Jan
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van Eyck, het verantwoord om deze Dendermondse baljuw op te nemen
in dit overzicht. Wie was deze Hendrick van Eyck?
Net zoals Jan van Eyck was Hendrick eerst werkzaam als valkenier
bij Jan van Beieren, toen deze nog prins-bisschop van Luik was.
Misschien was ook Jan reeds in die periode werkzaam in deze Waalse
stad. Op zijn Madonna in de kerk (Berlijn, Staatlichen Museen) treffen
we in het koor engelen aan, die mogelijks in verband kunnen gebracht
worden met de verschijning aan het graf van St-Lambertus in de
verdwenen Luikse hoofdkerk." Later toen "meyster Jan den Maelre"(=
van Eyck) o.a. muurdecoraties aanbracht in het paleis van Den Haag
voor Jan van Beieren als graaf van Holland, was Heyn daar werkzaam
als "jaghermeester"?' Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
verliet Jan van Eyck Holland en vestigde hij zich bij zijn broer Hubert
in Vlaanderen.F Hubert was samen met zijn zuster op dat ogenblik
werkzaam te Gent." Hubert van Eyck had een groot schildersatelier in
de Arteveldestad."
Op 19 mei 1425 werd Jan van Eyck hofschilder bij Filips de Goede,
hertog van Bourgondië.P Hendrick volgde hem en werd op 24 december
1426 vermeld op de lijst van het huispersoneel van de hertog. In hetzelfde
jaar overleed Hubert van Eyck. Hij liet het Lam Godsretabel (Gent, St.Baafskathedraal) onafgewerkt achter." Dit werk zal pas op verzoek van
Joos Vydt" voltooid worden door Jan van Eyck in 1432.
In 1436 werd Hendrick voor de eerste maal vermeld als "valet
d'ëpervier du duc de Bourgogne'P
Net zoals Jan van Eyck werd
ook hij gelast met geheime opdrachten voor de hertog" pour aller en
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aueuns lieux secret; ou iee lui Seigneur I' envoya dont il ne veult autre
déclaration estre faicte". 59 Na jarenlang samen te hebben doorgebracht
komt er een scheiding tussen Jan, die zich in Brugge vestigde waar hij
huwde en een groot atelier had'", en Hendrick die in 1444 in het huwelijk
trad met Lisabeth, de dochter van Louis Sallaert. Samen hadden ze twee
kinderen, de latere geestelijke Jan Ct 1523) en Cathelijne Ct 1512), die
in 1472 in het huwelijk trad met ridder Jan Pieters Ct 1488). Hun dochter
Isabella Pieters Ct 1529) trad in het huwelijk met Jacob de Rantere. Loys
SalJaert was reeds in 1426 valkenier en vanaf 1436 meester valkenier
aan het Bougondische hof. 61 Hij heeft zijn opleiding genoten aan de
hooggewaardeerde Arendonkse school voor valkeniers.
Hendrick vestigde zich in 1452 te Dendermonde en bewoonde er
een steen aan de Grote Markt.F In 1461 werd hij vermeld als "ballie
van den toren en het grondgebied van Dendermonde". Hij trad daarmee
in de voetsporen van zijn schoonvader, die nadien ook nog hoogbaljuw
van Gent werd. Mogelijks kennen beide valkeniers elkaar reeds vroeger
door hun opleiding te Arendonk. De grafsteen van Hendrick is voorzien
van een valk volgens het gebruik van valkeniers te Arendonk. Een
verblijf van Hendrick aldaar is zeker en vast niet ondenkbaar. Aan de
hand van kwartierstaten van Jan van Eyck, waarvan het van Eyckblazoen
verwijst naar Postel en Taxandrië, hebben we kunnen veronderstellen
dat de familienaam afgeleid is van Bergeik, dat voor 1500 de naam droeg
van Eyckelberg. Bergeik is een naburig dorp van Postel en Arendonk.
Er was dus een familiale band tussen deze schilders uit Maaseik en
de van Eycks uit de Kempen." De gelijklopende levensweg van Jan
en Hendrick laat ons veronderstellen dat er wel degelijk tussen beide
een familiale band was.64 Hendrick van Eyck overleed op 11 november
1466, hij werd begraven in het koor van de Dendermondse O.-L.Vrouwkerk.
Op het einde van de middeleeuwen blijkt er in Dendermonde een
belangrijke activiteit van zilversmidsmeden te zijn. Een wisselwerking
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tussen deze stad en de Arteveldestad is niet ondenkbaar.f Daarnaast
mogen we aanvaarden dat in die periode ook enkele glazeniers
werkzaam waren in deze stad. In 1477-1478 vervaardigde Gillis de
Doorwaerdere een glasraam voor het stadhuis." Voor de kapel van dit
raadshuis vervaardigde Inghelen de glaesmakere in 1519 eveneens een
glasraam." Op de tentoonstelling van het Gulden Vlies te Brugge in
1907 werd een fragment van een 15de eeuws glasraam voorstellende een
personage tentoongesteld. Het bevond zich toen in de verzameling van
ridder Oscar Schellekens te Dendermonde."
Als laatste element vermelden we dat de zuster van de Gentse schilder
Lieven de Stoevere, Margaretha genaamd, in 1468 als non opgenomen
werd in het pas opgerichte Dendermondse Brigittinnenklooster."

4. Dikkelvenne
Jan van Eyck, Madonna bij defontein (Antwerpen, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten)
In] 996 publiceerden we een artikel in dit tijdschrift waaruit bleek dat Jan
van Eyck's "Madonna bij de fontein" (Antwerpen, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten) afkomstig was uit Dikkelvenne." Er werd toen
geopperd dat er een atelierkopie bestond die een duidelijke invloed had
op de laatgotische productie te Brugge. Een gelijkaardige kopie bevond
zich destijds in de verzameling Margaretha van Oostenrijk, die men tot
dan toe beschouwd had als het origineel van Jan van Eyck.
Onze theorie werd gestaafd toen men onlangs een repliek van deze
"Madonna bij de fontein" (Den Haag, Mauritshuis, bruikleen Noortman
BV Maastricht) ontdekte, dat een atelierwerk van Jan van Eyck bleek
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te zijn 71. Deze ontdekking gaf tevens aanleiding tot een vernieuwende
kijk op de eigen productie en de atelierwerken die bestemd waren
voor de kunsthandel." Reeds in 1991 hadden we aangetoond dat er in
Vlaanderen een kunsthandel bestond zoals in Italië."

Jan van Eyck, Madonna bij de fontein
(Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten)
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5. Gavere
Lieven van den Bossche was een lid van een belangrijke Gentse
kunstenaars familie." Deze kunstenaar was vooral werkzaam voor
decoratiewerken, o.m. voor het huwelijk van Karel de Stoute met
Margaretha van York te Brugge in 1468 en naar aanleiding van de doop
van keizer Karel in 1500 (n.s.) te Gent." Naast zijn werkzaamheden als
schilder oefende hij ook enkele officiële functies uit, o.m. vinder van de
St-Niklaasparochie."
Op 12 juli 1481 werd er een regeling getroffen waarbij gesteld werd
dat de onderbaljuw Cornelis Wante van Gavere aan Jan de Stoevere als
deken van het Gentse schildersambacht zes pond groten zou betalen
en dit als afbetaling op het altaarschilderij dat Lieven vanden Bossche
zou vervaardigen voor de kerk van Gavere. Dit schilderij zou voorzien
zijn van schenkerportretten. De onderbaljuw betaalde als borg van de
kerkmeesters het schilderij. We mogen aanvaarden dat Cornelis Wante
het op prijs stelde dat dit kunstwerk vervaardigd werd voor de kerk.
Mogelijks kan gedacht worden dat hij een deel van de kosten voor
zich heeft genomen. Hoewel we de voorstelling van dit werk niet meer
kunnen achterhalen, mogen we veronderstellen dat Cornelis Wante
mogelijks vergezeld door de kerkmeesters werd afgebeeld op werk.
Om de kwaliteit te vrijwaren moest het kunstwerk gekeurd worden
door het gild. Bij gebreke werd de overeengekomen som in vermindering
gebracht. De kunstenaar moest het schilderij ter plaatse leveren
(bijlage 3).

6. Geraardsbergen
Een derde kunstcentrum in Rijksvlaanderen blijkt Geraardsbergen
zijn. Ook hier sluit de kunstproductie aan bij de Gentse school.
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Brevier van de Abdij van St.-Adriaan te Geraardsbergen (Maredsous,
Abdijbibliotheek)
We vangen aan met de vermelding van de Geraardsbergse schrijver
Guillebert de Mets die tussen 1407 en 1419 in Parijs verbleef. Na de
moord op Jan zonder Vrees vestigde hij zich te Geraardsbergen, waar
hij in 1420, 1422, 1425, 1427 en 1434 schepen was. In 1430-1431 was
hij gedelegeerde en stadsontvanger van Geraardsbergen. Zijn naam
zal in de miniatuurkunst verbonden blijven met de Decamerone van
Boccacio, nl geschreven in opdracht van de Bourgondische hertogen.
Dit handschrift (verder vermeld als de Guillebert de Mets) was de Franse
bewerking die Laurent de Premierfait op verzoek van de hertog van
Berry had gemaakt op basis van een Latijnse vertaling van Boccaccio's
meesterwerk. Op het einde van de inhoudsopgave van dit handschrift is
vermeld dat de kopiist Guillebert de Mets "hoste del Escu de France à
Grammont", m.a.w. hij verbleef in die periode te Geraardsbergen.
Naast de miniaturen van de Mansel-meester was in dit handschrift een
ander belangrijke verluchter werkzaam. Tot nog toe heeft men de naam
van deze kunstenaar niet kunnen achterhalen. Men heeft deze anoniem
een noodnaam gegeven naar de schrijver van het hoger vermeld werk
"De Meester van Guillebert de Mets", Omwille van een aantal Gentse
handschriften, die door deze Meester van Guillebert de Mets werden
verlucht, wil men deze miniaturist onderbrengen in de Gentse school."
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We merken daarbij direct op dat ook miniaturen van handschriften op
zijn naam staan, die in Rijsel, in Brugge en mogelijks ook in Doornik
verlucht zijn." Wij moeten dan ook' de Meester van Guillebert de Mets'
eerder benaderen als een groepering van verluchters die in dezelfde stijl
werkten, dan als één rrtiniaturist. Uit verder onderzoek blijkt dat een
deel van deze handschriften niet alleen geschreven, maar ook verlucht
werden te Geraardsbergen.
Het Brevier van de Abdij van St.-Adriaan te Geraardsbergen
(Maredsous, Abdijbibliotheek), bestaande uit vier delen, werd uitvoerig
besproken door Geert Van Bockstaele." De laatste drie delen zijn
voorzien van de naam van de schrijver Wilhelm a Predio (van Acker?),
een kopiist die nog enkele andere boeken op zijn actief heeft. De kopiist
vermelde hij in deel III de datum 1449. Deel IV voltooide hij in 1450.
Daar zijn naam ontbreekt in het eerste deel is het mogelijk dat dit door
een andere kopiist geschreven werd. Op basis van foute dateringen werd
tot voor kort aanvaard dat dit benedictijner brevier geschreven was in
opdracht van Adriaen Kimpe, die abt was van de Geraardbergse abdij
vanaf 1440 tot 1447.80 Van Bockstaele heeft aangetoond aan de hand
van de feestkalender en het sanctorale, waarin een speciale aandacht
besteed wordt aan de feestdag van de H. Adriaan en zijn echtgenote,
de H. Nathalie, alsook aan het feest van de H. Nicasius, dat het brevier
geschreven werd in opdracht van Nicasius de Frasne, die abt was van
1447 tot 1461. Deze data stemmen overeen met deze die men aantreft
in het brevier.
De versiering bestaat uit talrijke initialen, omlijstingen met rankwerk,
bloemen, wilde aardbeien, en die op verscheidene plaatsen worden
aangevuld met musicerende engelen, zwaardvechters, grappenmakers,
jachtscènes, enz. Tussen het rankwerk zijn vaak taferelen uit het leven
van Christus en heiligen in medaillonvorm aangebracht. Door hun
kleurenpracht vallen de miniaturen op.
Aan dit handschrift werkten verschillende miniaturisten. Naast de
verluchtingen in de stijl van de Meester van Guillebert de Mets en de
Meester van Koning Modus treft men miniaturen aan in de trant van
de Meester van de Girart de Rouissillon. De randversieringen kan men
tevens onderbrengen in de groeperingen van de Guillebert de Metsmeester en de Girart de Roussillon-meester, Deze laatste groepering van
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randdecoraties met lange smalle akantbladeren treft men o.m. aan in het
Eerste Privilegeboek van de St.-Pietersabdij te Gent (Gent, Rijksarchief)
en in het Graduale van Johannes Doeeken (Gent, St.-Jacobskerk). Net
zoals bij Johannes Doeckens Graduale treffen we ook in dit brevier
medaillons aan met kleine miniaturen. Om die redenen wil men dit boek
een Gentse oorsprong geven." Het brevier te Maredsous is ook verlucht
met miniaturen, die eerder vooruitstrevend te noemen zijn in de trant
van de Meester met de Vederwolken.F Opvallend zijn de drolerieën
in zwarte of rode inkt. Naast dieren (konijnen, vogels, een aapje) treft
men legendarische en fantastische wezens aan. Ook bemerkt men in de
marges taferelen uit Reynaert de Vos en voorstellingen ontleend aan de
deugden. Sommige motieven werden ontleend aan gegraveerde Duitse
speelkaarten (1430-1440).
Het brevier werd in 1912 door graaf Paul de Hemptinne te Gent
geschonken aan zijn broer, dom Hildebrand, die toen abt van Maredsous
was.
Stilistisch aansluitend bij dit brevier vermelden we een bijna
onbekend en luxueus getijdenboek'", dat merkwaardig genoeg ook een
gebed tot de H. Adrianus bevat. 84 Of dit handschrift behoorde tot de
rijke bibliotheek van de Geraardsbergse abdij zal blijken uit een verder
onderzoek. Blijkbaar bezat de abdij nog andere handschriften die
handelden over het leven, het werk en de mirakelen van de H. Adriaan.
Patoul Gilson vermeldt dat hij als bron voor zijn "Vie de Saint-Adrien
(f" 15vO) (zie verder) een ander handschrift gebruikte "véritablement et
diligamment gardé en I'abbeie à grammont. .. lequel livre est de grande
escripture'ï P
Meester van Guillebert de Mets, Biddende en zingende figuren rondom
een altaar met een groot retabel (Rome, Bibliotheca Apostolica
Vaticana)
Het Vaticaan bewaart een getijdenboek= van omstreeks 1440 dat in
Geraardsbergen werd vervaardigd mogelijks voor de abdij of alleszins
in opdracht van een monnik of een abt." De eerste verluchting stelt de
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H. Adriaan voor en de volgende de H. Nicasius." De kalender in dit
handschrift vangt niet aan met de feestdag van de Geboorte van O.-L.Vrouw, maar met die van de H.Adriaan, in de Christelijke liturgie een
"lagere" heilige. Merkwaardig is dat op 14 december de naam staat
van de heilige Nicasius, ook die naam is eerder uitzonderlijk ... maar
niet voor de St.-Adriaansabdij, waar Nicasius de Frasne abt was van
1447-1461. Deze abt was ook de opdrachtgever van het brevier van
Maredsous.

Meester van Guillebert de Mets, Biddende en zingende figuren rondom een altaar met
een groot retabel (Rome, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Ottob. Lat. 2919, t" 34vO)

Het is opvallend dat ook in dit handschrift verluchtingen aangebracht
werden, die we moeten onderbrengen in de groepering van de Meester
van Guillebert de Mets. Dit gegeven is zeer belangrijk, daar de
veronderstelling dat de werkzaamheden van de Guillebert de Metsmeester tot stand kwamen te Gent herzien moet worden. Hieruit blijkt
dat er naast Dendermonde en Aalst ook te Geraardsbergen in het
midden van de ISde eeuw een aantal belangrijke kunstenaars werkzaam
waren. Niet alleen uit de stijlkenmerken, de iconografie, maar ook uit
documenten (zie verder) blijkt dat Geraardsbergen duidelijke relaties
onderhield met de schildersschool van de Arteveldestad. Dit gegeven is
belangrijk voor het hierna besproken handschrift.
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Meester
van het oudere gebedenboek
van Maximiliaan
I,
Schenkerminiatuur,
Vîe de Saint-Adrien (Wenen, Österreichische
Nationalbibliothek)
Een andere codex waarvan deze abdij aan de grondslag ligt en waarvan
de verluchtingen eveneens naar Gent verwijzen is de ''Vie de SaintAdrien"89, die vóór 1483 vervaardigd werd in opdracht van de Franse
koning Lodewijk XI. De zwaar zieke vorst kwam tot tweemaal toe de
relieken van de H. Adriaan in de abdij vereren. Men riep de heilige
speciaal aan tegen de plotse dood en tegen besmettelijke ziekten. De
koning is op het frontispice afgebeeld met zijn tweede echtgenote
Charlotte van Savoie voor een altaar. Beiden worden in knielende
houding bijgestaan door hun engelbewaarder. Op het altaar staan
een gebeeldhouwd retabel met deuren. In het midden herkennen we
de H. Adriaan met zwaard en aambeeld, staande op een leeuw. In de
linkernis herkennen we St.-Jan-Baptist met het Lam Gods en rechts
de H. Lodewijk als koning van Frankrijk. Van Bockstaele meent dat
dit retabel mogelijks een reële weergave van het St-Adriaansaltaar uit
de Geraardsbergse abdijkerk is.'? De opstelling van dit retabel met in
89
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het midden drie grote alleennstaande beelden behoort tot het oudere
type van altaarstukken. Uitzonderlijk bij dit type is dat de midden travee
is verhoogd. In tegenstelling tot de Duitse en Scandinavische landen
schijnt dit retabeltype in onze gewesten minder succes te hebben gekend.
In onze gewesten gaf men eerder de voorkeur aan het narratieve type
(cfr. Dendermonde)." Onverklaarbaar is de aanwezigheid van St-Jande-Doper. De aanwezigheid van de H. Lodewijk verwijst eerder naar
de opdrachtgever dan naar de abdij. We kunnen moeilijk de mening
bijtreden dat het hier zou gaan om een afbeelding van het retabel in de
abdijkerk.
Smeyers en Van der Stockt schrijven dit schenkers miniatuur met het
Franse vorstenpaar toe aan de Meester van het oudere gebedenboek van
Maximiliaan 192, die werkzaam was te Gent in het laatste kwart van de
15de eeuwen in het eerste kwart van de 16de eeuw.
Op de volgende bladzijden van dit handschrift werden in de drie
medaillons - omgeven door randversieringen - taferelen afgebeeld
uit het leven van de H. Adrianus. Te oordelen aan de uitvoering werd
voor deze verluchtingen beroep gedaan op het atelier van de Meester
van het oudere gebedenboek van Maximiliaan I. De randversieringen
rond de medaillons behoren tot de meer realistische stijl met dieren
en bloemen op een gekleurde achtergrond die verwijzen naar de GentBrugse school." Deze randversieringen treffen we ook aan in andere
handschriften, die door de Maximiliaan-Meester
verlucht werden,
waardoor we ze mogen toeschrijven aan zijn atelier."
Het handschrift heeft nog een andere soort van randversiering met 19
drolerieën, grappige kleine tafereeltjes die spreekwoorden uitbeelden,
in een archaïsche vormgeving met bloemen en ranken in de zgn. Gentse
stijl.
Op het laatste folio treffen we de naam van de kopiist aan
Patoul&( A)Gilson. Patoul Gilson" was een Geraardsbergenaar die
naast kopiist ook verluchter was. Een zeldzaamheid was dit voor die
periode niet. We mogen stellen dat de scriptor tevens instond voor
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de vervaardiging van het handschrift, zoals bij andere kopiïstenverluchters." Mogen we aanvaarden dat hij naast de tekst ook instond
voor een deel van de verluchtingen?
Wie was deze scriptor? Bij enige Geraardsbergse stadsrekeningen
tussen 1477 en 1516 treffen we narrenkoppen aan tussen linten of in
banderollen, die regelmatig voorzien zijn met de signatuur Patoulet
Gilson, Patoul a Gilso, Patoul Gilson scripsit en ook Gilson Patoul,
mater Dei memine" Gilson Patoul was scribent bij de klerk van
de ontvanger tot in 1516.98 Verder weten we dat de taak had als
stadsbode. Op 23 december 1482 bracht hij het blijde nieuws van
de vrede van Atrecht over aan de Geraardsbergse magistraat, die
een einde bracht aan het geschil tussen keizer Maximiliaan en de
Franse koning Lodewijk XI, voor wie dit handschrift gemaakt werd.
In vergelijking met de narrenversieringen van de Geraardsbergse
rekeningen mogen we aanvaarden dat Patoul Gilson de auteur is van de
archaïsche randversieringen met drolerieën in het Weense handschrift.
Deze grappige afbeeldingen sluiten aan bij de randversieringen in
de Geraardsbergse werken van Guillebert de Mets, o.m. in het hoger
vermeld brevier van Maredsous. We kunnen hier spreken van een
regionale traditie. Blijkbaar onderhield Patoul Gilson contacten met het
atelier van de Maxirniliaan-meester, waar iemand werkte die bekend
was met Geraardsbergen."

°

In 1836 schreef Van Lokeren 100 dat tijdens de Gentse halfvastenfoor op
27 maart 1463 de kunstenaar Willem Goestelinck uit Geraardsbergen
een altaartafel voorstellende "De Geboorte van Christus", die opgesteld
stond in de Gentse St.- Niklaaskerk, verkocht aan Jan Ganshoore. Van der
Haeghen'?' die het document opnieuw onderzocht, komt tot vaststelling
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dat de kunstenaar niet als Goestelinc, maar als Veelic vermeld wordt
(bijlage 4). Deze auteur is van mening dat dit een ligatuur is van de
naam Westveelic. Ondanks het feit dat in het document werd vermeld
dat de kunstenaar te Brussel geboren werd, nam Van der Haeghen aan dat
deze naam verwees naar Westfalen (Duitsland). Ter staving verwees hij
naar een document van 1330, waarin de naam van Herman Westvaling
duidelijk verwees naar de plaats en niet zo zeer naar de familienaam. 102
Ongewoon was dit niet voor die periode. Toen Joos van Wassenhove in
Urbino verbleef, kreeg hij daar de naam van Justus van Gent.
Ondertussen had Jean Baptiste Delbecq het gildenboek van de Gentse
St.-Lucasgilde vervalst en Willem Goestelinck opgenomen in deze
falsificatie. Volgens deze vervalser was Willem Goestelinck de zoon
van de schilder Willem. Hij werd meester in 1444, gezworene in 1466
en deken in 1471. Kort voor de eeuwwisseling kon men de vervalser
ontmaskeren'?', maar inmiddels waren zijn falsificaties opgenomen in
andere publicaties. Tot op vandaag bemerken we de invloed van deze
vervalsing.
Het retabel van Willem Westveelinc was tijdens de periode van
de vrije markt, waar vreemde (= niet Gentse) kunstenaars hun werk
mochten verkopen, verkocht voor veertien pond groten. Bij het
afsluiten van dit contract kreeg de kunstenaar drie pond groten. Voor
het resterende bedrag beloofde Jan Ganshoore onmiddellijk een borg te
zoeken en deze onmiddellijk te laten registreren voor de schepenen van
Geraardsbergen. Indien de koper na drie maanden het volledige bedrag
niet zou betaald hebben, werd het voorschot niet terugbetaald en kreeg
de kunstenaar het retabel terug. Ondertussen bleef het retabel staan in
de Gentse St.-Niklaaskerk tot dat de verkoop som volledig was betaald.
Adriaans Moreels - Pieter van Boven, Laatste Oordeel (1520-1526)
(Geraardsbergen, Stadhuis)
De naam Willem Westvelinc treffen we inderdaad als kunstenaar te
Geraardsbergen aan. In 1456 voltooide deze schilder een Laatste
Oordeel in opdracht van de schepenen van Geraardsbergen. Dit
schilderij is verloren gegaan. Volgens sommige auteurs is het Laatste
Oordeel in het stadhuis te Geraardsbergen een kopie naar dit verloren
geraakte werk. 104
Dit omvangrijke schilderij (1.62 x 1.78 m.) werd voor de eerste
102 Gent, Stadsarchief, Jaarregister 1329-1330, f" 252.
103 V. VANDER HAEGI-IEN, O.C., 1898, blz. 143.
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maal vermeld in 1898.105 Het bevond zich toen in de oude raadszaal
van het stadhuis. In 1911 werd het daar dan ook opgenomen in de
inventaris. 106

Adriaans Moreels - Pieter van Boven, Laatste Oordeel (1520-] 526)
(Geraardsbergen, Stadhuis)

Dit schilderij werd in 1951 voor de eerste maal beschreven door Paul
Eeckhout, die vermelde dat het schilderij stamde uit een particuliere
verzameling. Daar werd het verkeerdelijk gehouden voor een werk van
105 G. DEVOS, Notices sur les monurnents, Edingen 1898, blz. 2-3.
106 A. De Ceuleneer, Geeraardsbergen, in: Oudheidkundige Inventaris van Oost-Vlaanderen,
dl.ll, Gent, 1911, blz. 2.
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Dürer; en dat het misschien een kopie betrof. Eeckhout vermeld verder
zonder verdere bespreking dat het typische eigenschappen vertoont van
de Duitse school, maar dat het hem ook wel deed denken aan de Vlaamse
school, zelfs geïnspireerd door van Eyck.107 Tijdens de tentoonstelling
"Het Land van Aalst, een historische evokatie" in 1978 werd het Laatste
Oordeel toegeshreven aan een onbekende meester uit de 15de begin 16de
eeuw. Ook in de catalogus van de tentoonstelling wordt "vermoed ...
dat de schilder Dürer het zou gepenseeld hebben". Opvallend is de
vermelding: "Blijkbaar zou dit kunstwerk brandschade of andere hebben
opgelopen zodat het onderste gedeelte werd gerestaureerd, echter niet
helemaal in de harmonie van het oorspronkelijke werk." 108
In 1981 trok dhr. Flament (Geraardsbergen) onze aandacht op dit
Laatste Oordeel. Toen hing naast dit schilderij een opschrift dat dit
werk een kopie was naar het gerechtigheidtafereel van Westvelinc,
geschilderd in 1456, maar dat dit werk vernield was geworden. Deze
kopie werd in 1525 begonnen door Adriaen Moreels en voltooid door
Pieter van Boven.
Wie de opsteller was van dit bijschrift konden we niet achterhalen,
maar het is duidelijk dat hij zich gebaseerd heeft op oude documenten.
Deze verklaring was voor ons een belangrijk gegeven voor het
auteurschap van het eerder vreemd aandoend schilderij. In 1985 wijdde
Vander Heyde een grondige studie aan dit werk.'?" In 1987 werd het
schilderij overgebracht naar het abtenhuis. In 2003 restaureerde dhr.
Bart Verbeke het Laatste Oordeel en werd het opnieuw opgehangen in
het Geraardsbergse stadhuis."?
Noch iconografisch, noch compositorisch sluit dit werk aan bij
Vlaamse voorbeelden.'!' Het vertoont ook geen verwantschap met de
toenmalige gangbare iconografie in het Land van Aalst (cfr. Aalst).
Verwijzend naar het apocalyptische visioen van St. -J an-de- Evangelist
troont Christus bovenaan op een regenboog. Naast Zijn hoofd treffen
we rechts het zwaard, symbool van Zijn gerechtigheid aan, en links de
bloeiende lelietak, attribuut van Zijn barmhartigheid. Gehuld in de rode
passiemantel maakt Hij het zegende gebaar: Komt tot mij gezegenden,
107 EECKHOUT P.. in: Cat. tent. Religieuze kunst in Oostvlaanderen, Gent Bijlokemuseum voor
Oudheiclkunde.15-9/
14-10-1951. blz. 109-110. nr. 418.
108 Cat. tent., Het land van Aalst, een historische evokatie, Geraardsbergen Sint-Adriaansabdij,
3-6/30-7-1978, blz. 38, nr. 80.
109 L. VANDER HEYDE, Kun tpatrimonium Geraardsbergen, schilderijen, abdij, hospitaal,
stadhuis, Geraardsbergen, 1985, blz. 86-91
IlO . J.-COPPENS - F. DE CHOU, Geraardsbergs 'Laatste Oordeel' gerestaureerd. in: Gerardimontium, 2004, nr. 184, blz. 35-38.
111 DE RIDDER J., Gerechtigheidtaferelen
voor schepen huizen in de Zuidelijke
ederlanden in
de 14de• lSd<en 16'" eeuw. in: Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Schone Kunsten. 1989, blz. 74-79.
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ga weg van mij verdoemden. Met de zegende rechterhand maakt Hij
ons duidelijk dat hij de Verlosser en de Rechter is. Zijn voeten rusten op
een T-vormige globe. Zijn gelaat met het haar, in het midden gescheiden
en vanaf de ogen gekruld, is gebaseerd op de apocriefe beschrijving van
Pontius Lentius, wat later een 14de eeuwse falsificatie bleek te zijn.!'?
Vreemd voor onze gewesten is dat Maria en Johannes-de-Doper niet
als bemiddelaars aan het einde van de regenboog knielen, maar naast de
Heiland. Onderaan de regenboog treffen we vier engelen met bazuinen
aan, die schallen in de richting van de vier windstreken. Merkwaardig is
dat naast hem een gevleugeld duivels wezen vliegt. In een nimbus boven
Hem werden elf engelen met blaasinstrumenten afgebeeld. Achter Hem
werden in de cumuluswolken ten halven lijve de heiligen weergegeven,
gegroepeerd in een drieledig register. Achter Christus treffen we de
apostelen aan die zullen oordelen over de twaalf volkeren van Juda.
Opnieuw hebben we hier een iconografische afwijking daar we slechts
elfleerlingen aantreffen. Na het verraad van Judas werd door Petrus een
nieuwe apostel aangeduid na de Hemelvaart. De keuze viel op Matthias,
een trouwe volgeling van Jezus. Naast hen staan heiligen: van links
naar rechts o.m. St.-Sebastiaan met boog en pijl, de geharnaste St.Joris met vaandel en zwaard, St.-Kristoffel steunende op een bloeiende
staf, en rechts de vier grote kerkvaders: Gregorius de Grote met tiara
en stafkruis met drie gelijke dwarsarrnen, Ambrosius voorgesteld als
prefect en niet als bisschop, bisschop Aurelius Augustinus met het hart
in zijn handen en de kerkvader Hiëronyrnus.
Op het tweede register treffen we links de belijders aan aangevoerd
door paus Cornelius met de hoorn (hij was patroon van het vee) en rechts
de martelaren en de profeten met vooraan Mozes met de wetstafelen
naast Adam met de appel en Eva. Bovenaan worden de vrouwelijke
heiligen weergegeven. De attributen van de andere heiligen zijn te
weinig expliciet weergegeven om de heiligen te kunnen identificeren.
Onderaan worden de uitverkorenen van de zondaars gescheiden,
hoewel de nadruk ligt op deze laatste groep. Links achteraan bemerken
we nog een groepje uitverkorenen, dat begeleid worden door enkele
engelen. Het oordeel zelf had reeds plaats gevonden. Vreemd voor
onze streken is het ontbreken van de aartsengel, die de zielen weegt
(= Brabant) of verdeelt (= Vlaanderen). Voor de wallen staan tussen de
grillige kale rotsen verdoemden uit het graf op. Ze worden door duivelen
met een leidketting naar de doem stad gesleurd. Met open klauwen staat
112 R. VAN ELSLANDE, Het Laatste Oordeel van de Meester van Diest met name Lieven van
der elite (en Augustijn de Brune), in: Meer Schoonheid, 33ste jg., 1986, nr. 4, blz. 98-108.
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Satan hen al op te wachten op de toegangspoort. Achter hem bemerken
we op de donjon een wipgalg waaraan enkele zondaars bengelen boven
een hellegloed alvorens ze voor de eeuwigheid zullen branden in het
vuur. Dit laatste gegeven doet ons denken aan de brandende steden en
de wipgalgen bij Jeroen Bosch.!" De andere zeer typische iconografie
van Bosch ontbreekt verder in dit werk.
Vooraan op het werk wordt duidelijk weergegeven watde verdoemden
te wachten staat. We hebben hier een voorstelling van de bestraffing van
de Zeven Hoofdzonden. Onderaan links herkennen we de "Accidia", de
traagheid, waarbij een vrouw op een stenen dekplaat door de knieën van
een duivel platgedrukt wordt. Zij zijn het deksel van twee mannen die
tussen twee stenen geplet worden. Een tweekoppig geschubde duivel
met stekelige vleugels kruipt tussen het gebladerte naar deze gestraften
toe. Daarachter bemerken we hoe de "Avaricia", de gierigheid, bestraft
wordt. Een vrek ligt op zijn rug. Hij wordt vastgehouden door een
paar hellebroeders, die hem een zak geldstukken in de mond filteren.
Naast een grijnzende ezel wordt zijn vrouw gedwongen om naar het
tafereel te kijken. Links vooraan in het midden wordt de "Superbia", de
hovaardigheid, gehekeld. Een man en een vrouw zitten naast elkaar en
weigeren in de bolle spiegel te kijken die een duivel hen voor houdt. Een
monster met een monnikskap op spoort hen aan om er naar te kijken.
Voor de hovaardigen bloeien enkele composietbloemen, die attribuut
staan voor de vergankelijkheid van alle schoonheid. De weergave van
planten in de hel is een unicum voor onze gewesten. Deze planten
behoren tot de tweezaadlobbigen, waarvan men dacht dat ze dienden
als spijs voor duivel en heksengebroed. De "Invidia", nijdigheid, wordt
bestraft zoals de middeleeuwse valsmunterij, nl. gekookt in een grote
ketel. Helse honden houden een deksel op deze pot. Een monster met
een pijl door zijn punthoofd verbrandt zondaars onder de ketel. Een
andere satansknecht komt links aandraven met een nieuw slachtoffer,
dat zich duidelijk verzet. Het geheel speelt zich af voor een baldakijntent
waarbinnen de "Luxuria", de onkuisheid, bestraft wordt. Terwijl de
minnaar weggesleurd wordt door een satansknecht, vergrijpt zich een
geharnaste helledienaar aan zijn naakte geliefde. Onderaan rechts
wordt de "Ira", de gramschap, afgebeeld. Twistzieke ruziemakers
worden door een hellesoldaat met een lans naar de hellemond gedreven.
Vraatzuchtige monsters staan hen al op te wachten. Daarachter zien we
113 Het rechterluik van de Hooiwagen (Madrid, Prado); het rechterluik van De tuin der lusten
(Madrid Pado); het middenluik van De Verzoeking van St.-Antonius (Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga) en het middenluik van hel Laatste Oordeel (Wenen, Akademie der
bilden de Künste).
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in een gedrapeerd vertrek de bestraffing van de "Gula", de gulzigheid.
Onder trompetgeschal wordt een gulzigaard door duivels volgegoten
met walgelijke drank. De bestraffing van de Zeven Hoofdzonden
wordt door andere Vlaamse meesters op een gelijkaardige manier
weergegeven. 114
De stijl van dit werk is op zijn minst archaïsch te noemen. De horror
vacui en het stralen aureool rond het hoofd van Christus herinneren
nog aan de pre-Eyckiaanse kunst. De tulbanden van de maagden en
de trippen van sommige duivels gaan terug op de Vlaamse mode uit
het derde kwart van de lSde eeuw. De rijkelijke hoofddeksels van de
maagden en de baretten van de heiligen vinden we terug op portretten
uit de eerste helft van de lSde eeuw. De rotsen achteraan gaan duidelijk
terug op de kunst van Patenier. De harde plasticiteit, de algemene
samenstelling, de koude en brutale kleuren, de ruwheid van sommige
gezichten en de karikaturale trant van hellevoorstellingen verwijzen
naar de Duitse kunst. liS Ook de manier waarop de heiligen rond Christus
worden afgebeeld herinneren aan de Duitse kunst: links de wereldse
vertegenwoordigers van de kerk en rechts de geestelijkheid.!" Op die
manier werd tijdens de late middeleeuwen de kerk afgebeeld op Duitse
schilderijen. Bij ons werd de kerk voorgesteld als een vrouw met een
lanskruis en een kelk met hostie.
De techniek is al even merkwaardig te noemen. De zeven zware
eiken latten verbonden door pin-en-gatverbindingen doen denken aan
de pre-Eyckiaanse kunst. Dhr Bart Verbeke deelde ons vriendelijk mee
dat deze drager en ook de dunne preparatielaag aangetroffen worden
bij laatgotische schilderijen uit Zuid-Duitsland. De schilderstechniek
kan niet voor 1480 gedateerd worden, daar de kleur van het glacis soms
verschillend is van de onderliggende temperalaag.
Gebaseerd op de techniek, stijl en bekende gegevens kunnen we
besluiten, dat de schilder van het Laatste Oordeel bekend is met de
Duitse kunst. Niet alleen de techniek verwijst hier naar, maar ook de
stijl.
De eerste vraag die zich opdringt is, hebben we hier te maken met het
hoger vermeld werk van Westveelinc uit 1456, dat sterk gerestaureerd
tot ons is gekomen? De techniek van het werk laat ons toe het schilderij
niet te dateren vóór 1480. Waarschijnlijk werd het schilderij van
114 Cfr. Jeroen Bosch, Zeven Hoofdzonden en Vier Uitersten, Madrid, Prado; Jean Bellegambe,
Laatste Oordeel, Berlijn, Staatliche Museen.
115 Cat. tent. ,Dirk Martens 1473-1973, Aalst Stedelijk Museum-Oud Hospitaal, 1-9/31-101973, blz. 40, nr. 15.
116 R. VAN ELSLANDE, De van Eyck's en het Prinsenhof te Gent, in; Ghendtsche Tydinghen,
l30e jg.,1984, blz. 186.
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Westveelinc (gedeeltelijk) vernield tijdens de branden die het stadhuis
te Geraardsbergen teisterden in 1485 en 1492. Tijdens de laatste
restauratie bleek het werk geen brandsporen of sterke beschadigingen
van dien aard te vertonen, waardoor we de hoger vermelde opninie, dat
het werk brandschade had geleden mogen verlaten. Dit betekent ook dat
dit schilderij niet het gerestaureerde Laatste' Oordeel var} Westveelinc
kan zijn. Het werk vertoont ook niet de kwaliteiten die we aantreffen in
het werk van Albrecht Dürer.
Mogen we dit werk vereenzelvigen met het Laatste Oordeel dat
door Moreels begonnen is en voltooid werd door van Boven? Dhr. Van
Bockstaele was zo vriendelijk de stadsrekeningen van Geraardsbergen
van 1520 tot 1525 na te kijken in verband met betalingen van het Laatste
Oordeel. In 1520 kreeg de schrijnwerker Willem Stamelaert de opdracht
van de Geraardsbergse magistraat om een paneel te maken van dikke
planken om er een schilderij "De wijze van de oorloge" op aan te brengen,
dat bestemd was voor de schepenkamer van deze stad."? Met de wijze
van de oorloge bedoelde men wellicht gerechtigheid. Tijdens het Ancien
Régime was het gebruikelijk dat men in de schepenzaal, die fungeerde
als raadszaal, een of meerdere gerechtigheidstaferelen aanbracht. De
schepenen traden ook op als rechters en deze voorstellingen moesten
hen er aan herinneren dat ook zij oOÜeens zouden beoordeeld worden
door de opperste rechter. Rogier van der Weyden schilderde in 1439 "De
Gerechtigheid van Traianus" en "De Gerechtigheid van Herkenbald"
voor het Brusselse stadhuis. Beide panelen werden vernield in 1695Ys
Dirk Bouts schilderde tussen 1473 en 1475 voor het nieuwe raadshuis
te Leuven de panelen voorstellende "De gerechtigheid van keizer Otto
Ill" (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België),
die na zijn dood door een ander schilder voltooid werden."? Voor de
raadszaal van het stadhuis te Brugge schilderde Gerard David in 1498
het "Oordeel van Cambyses" (Brugge Groeningemuseum)."? Meestal
sierden meerdere gerechtigheidtaferelen de 16de eeuwse raadszaal in het
stadhuis. Een geliefd thema voor dergelijke taferelen was het Laatste
Oordeel. Een aantal bevindt zich nog steeds op hun oorspronkelijke
117 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, nr. 35.332, Stadsrekeningen van Geraardsbergen (1519-1520), f' 48vO)
118 1.0. VAN OELDER, Enige kantekeningen bij de Oerechrigheidtaferelen
van Rogier van der
Weyden, in: Rogier van der Weyden en zijn tijd Internationaal Colloquium 11-12 juni 1964,
Brussel, 1974, blz. 119-142.
119 H. SMEYERS, De Gerechtigheid van Keizer Otto, in: Dirk Bouts en zijn tijd, cat. tent Leuven, 12-9/3-11-1975, blz. 272; C. Périer-D'Ieteren,
Dirk Bouts, Brussel, 2005, blz. 45-59,
298.
120 D. DE VOS, Stedelijke Musea Brugge Catalogus schilderijen 15d' en 16d' eeuw, Brugge,
1979, blz. 121-124.
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plaats, zoals dat van Gaspard Heuvinck te Oudenaarde. 121
Na de hoger vermelde akte volgt in dezelfde stadsrekeningen
de opdracht om 16 pond te betalen aan "Her Adriaen Moreels" als
voorschot om een schilderij te maken "van de voornoemde wijze" (=
volgens het "beweerp"?), dat verder in het contract onderschreven
wordt als "schilderije van de voornoemde ordeele". Het jaar nadien
deed de magistraat van Geraardsbergen een beroep op "Diric scilder
die ten verzoeke van schepenen gevisiteerd heeft de schilderije van de
orlog wijze die her Adriaen Moreels gemaakt heeft". 122 Deze schilder
ontving hiervoor 12 schellingen. Wie deze Diric was hebben we niet
meer kunnen achterhalen. Dat een stad een beroep deed op een vreemde
schilder om de kwaliteit van dit werk te garanderen was zeker geen
unicum!", doch mogen we deze keuring eerder in verband brengen met
het feit dat er in Geraardsbergen geen schilders ambacht was.
Na deze keuring ontving Moreels nogmaals 12 pond "over zijn
payementvan de schilderije van de altaartafel op de schepenkamer''?',
Het volgende jaar ontving Moreels opnieuw 12 pond groten "over de
tafele en de schilderije vande oordele up de schepenkamer". 125 In 1523
treffen we opnieuw in de Geraardsbergse stadsrekeningen een betaling
aan van 12 pond "betaalt Adriaen Moreels ter eausen. van de tafele ende
schilderije van de oordeele op schepenkamer". 126 In de stadsrekeningen
van 1524 wordt vermeld dat "Her Adriaen Moreels" is "betaelt mits
dat hij de tafele van de oordeele niet vulmaect noch ghelevert en heeft
gelijk mijn heren de commissarissen bij de letste rekening]" 65 (= 1523)
ghelast hebben ende mits dat de selven het Adriaen dit jaer overleden
is". J27 Dit document leert ons dat Adriaen Moreels overleden is en dat
het Laatste Oordeel onvoltooid was bij zijn dood. Kort nadien heeft men
de schilder Pieter van Boven opgedragen het onvoltooide schilderij af
te werken. In de stadsrekeningen van 1526 lezen we "betaalt Pieter van
Boven, schilder in mindernisse dan dat hem kwam van scilderen van
de oordeele dat hij genomen hadde te vodoen daert h. Adriaen Moreels
ghelaeten heeft 6 poncf'.128Te oordelen aan het bedrag was het Laatste
Oordeel bij de dood van Moreels in een ver gevorderd stadium. De
121 Cat. Stedelijk Museum Oudenaarde I. Schilderijen, Oudenaarde, 1983, blz.20-21.
122 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, nr. 35.333 (1520 - 1521), f' SI
123 R. VAN ELSLANDE, Een Verrijzenis van Raphael van Coxie; in: Dronghine, jb. 1990, blz.
121-122.
124 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, nr. 35.333, Stadsrekeningen van Geraardsbergen (1520-1521), f' 68vo.
125 Idem, nr. 35.334, (1521-1522), f' 65.
126 Idem, nr. 35.335, (1522-1523), f' 65.
127 Idem, nr. 35.336, (1523-1524), f' 59.
128 Idem, nr. 35.338, (1525-26), f' 6Svo.
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inbreng van Pieter van Boven is eerder gering te noemen.
We mogen aanvaarden dat Pieter van Boven, met oog op de
uitbetaling van de erfgenamen van Adriaen Moreels, waarschijnlijk
het onafgewerkte schilderij geschat heeft. Na de betaling aan Pieter
van Boven lezen we in de stadsrekeningen: " Betaald Willem van der
Eecken als hoyr van wijlen h. Adr. Moreels over de vulle betalinghe
vanden voors. scilderije van de oordeele 14 pond". In de marge naast
het document heeft men later bijgeschreven" le jugement peint par deux
artistesïP"
In 1527 kreeg Willem vander Eecken als erfgenaam van Adriaen
Moreels de laatste betaling voor het Laatste Oordeel van de stad:
"Betaalt WiLlem vander Eecken als ho ir van wijlen het Adriaen Moreels,
dewelke in zijnen ... in voorworde hadde te scilderen het oordeel hier
op de scepenkamer en de mits dat hij overleden is, zo is 't zelve doen
volmaeken bij eenen scilder ten laste van de zelve hoirs mits dat de selve
h. Adriaen bijna vul betaelt was, ende scepenen ghesien hebben een
requeste bij deselve Willem overgegheven hebben ... 6 ponel'.I30 Willem
van der Eecken ontving van de stad als erfgenaam van Adriaen Moreels
20 pond voor het onafgewerkte schilderij. Uit een ander document blijkt
dat Willem vander Eecken woonachtig was te Geraardsbergen. 131
Mogen we het Laatste Oordeel dat thans in de schepenzaal van het
Geraardsbergse stadhuis hangt, vereenzelvigen met dat uit de hoger
vermelde documenten, dat geschilderd werd door Adriaen Moreels en
afgewerkt door Pieter van Boven? Om dit te kunnen beantwoorden
moeten we eerst nagaan wat we weten over deze kunstenaars en de
bekende documenten vergelijken met de stijl en de techniek van dit
Laatste Oordeel.
De naam Moreels treffen we niet aan onder de Antwerpse, de
Brusselse, de Gentse en de Brugse schilders in de 16de eeuw. In die
periode treffen we deze naam wel aan te Utrecht: Paulus (1571-1638)
en Johannes Moreelse (ca. 1594-1634). Deze laatste schilders hebben
niets gemeen met Geraardsbergen of het Land van Aalst. We moeten
onze kunstenaar zoeken onder de inwoners van Geraardsbergen. We
treffen de familienaam Moreels in het begin van de 16de eeuw aan te
Geraardsbergen. 132
129
130
131
132

Ibidem.
Idem, nr. 35.339, (1526-1527), f' 66.
Idem, nr. 35.339, (1526-1527), f' esv.
Jan Moreels woonde verbleef in 1520 en later in de "Wildeman". Ter gelegenheid van het bezoek van Maria van Hongarije aan Geraardsbergen hield Jan Moreels gedurende vijf nachten
de wacht; Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamers, nrs. 35.332, f' 6vo; 35.342, f'6,
35346, f' 49.
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Indien men de wijze waarop de drager vervaardigd werd als een
lokaal product zou willen zien, dan moeten we nog steeds een Duitse
invloed vermelden wat betreft de preparatielaag en de stijl. Wij
kunnen dit alleen verklaren als we het bestaan van een atelier van
Westveelinc met leerjongens kunnen aanvaarden. Dit was trouwens
zeer gebruikelijk in die periode. In deze optiek is het aanvaardbaar dat
Adriaen Moreels de leerling was van Willem Westveelinc, waarvan we
stellen dat hij afkomstig was uit Duitsland. Dat hij bij het verlaten van
zijn geboorteland een tijdland verbleven heeft in Brussel (zie hoger) en
pas nadien zich definitief gevestigd heeft in een andere Vlaamse stad
is geen unicum. Een ander voorbeeld hiervan is o.a. de Duitser Hans
Mernling, die een tijd lang vertoefd heeft in het Brusselse atelier van
Rogier van der Weyden alvorens hij zich vestigde te Brugge.
In deze veronderstelling mogen we aanvaarden dat Westveelinc
trouw bleef aan zijn Duitse manier van werken en dit door gaf aan
Adriaen Moreels. Moreels moet het schilderij vervaardigen "van de
voornoemde wijzen" en niet volgens de gebruikelijke "cedulle", Dit
kan er op wijzen dat hij moest werken volgens het "bewerpe" van
Westveelincs Laatste Oordeel, dat nog steeds beruste bij de schepenen,
of volgens atelierschetsen die de leerlingf") mogelijks geërfd had van
zijn leermeester
Bij de dood van Adriaen Moreels was het nog steeds niet af. De
stad Geraardsbergen heeft in 1525-1426 een beroep gedaan op Pieter
van Boven om het schilderij te vervolledigen. Pieter van Boven is een
Antwerps kunstenaar, die in 1485 opgenomen werd in de schildersgilde
van deze Scheldestad. Zijn vader Jan was toen al overleden. In 1494
aanvaardde hij Willekin vande Kerckhove als leerling. In 1500 werd
hij samen met Merten van Dornick tot deken van het Antwerps St.Lucasgild verkozen. We hebben reeds gewezen op een Antwerpse
invloed, nl. het landschap met de rotspartijen. Daar we geen ander werk
van deze schilder kennen, willen wij dit deel toeschrijven aan deze
kunstenaar.
Uit dit onderzoekt blijkt dat Adriaen Moreels en Pieter van Boven de
auteurs zijn van het Laatste Oordeel in het Geraardsbergse stadhuis.
De Priorij van Hunnegem te Geraardsbergen bewaart een eikenhouten
beeld voorstellende een zittende O.-L.- Vrouw met kind. Dit beeld is daar
bekend onder de benaming "Onze-Lieve- Vrouw van Hunneghem". Dit
retabelfragment heeft mogelijks deel gemaakt van een "Aanbidding der
wijzen". Door het triangulatiesysteem van de ingewikkelde drapering
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verkrijgt het beeld een bevalligheid. Dit element en de mollige anatomie
van het kind, alsook de de decoratieve tendensen die zich uiten in de
gebeeldhouwde versieringe op de boorden van de mantel laten toe dit
werk te dateren omstreeks 1520. Het werk vertoont alle kenmerken
van de Brusselse school. Didier-Steyaert (o.c., nr. 551) beschouwt het
door de decoratieve haartooibehandeling als een Gent werk met sterke
Brusselse invloed.
Als laatste vermelden we dat we de familienaam van Wassenhove
in de late-middeleeuwen alleen terugvonden in het Land van Aalst,
o.m. te Geraardsbergen en te Ninove. Een verder onderzoek naar de
verwantschap tussen deze familie en de schilder Joos van Wassenhove,
alias Justus van Gent, van wie we niets weten over zijn geboorteplaats
en zijn opleiding, is zeker niet overbodig.
Zoals in Aalst bemerken we dat in Geraardsbergen tijdens de 16de ook
deze stad meer en meer beroep deed op Brabantse kunstenaars. De
voormalige abdij van St.-Adriaan deed verschillende malen beroep op
Jan Gossaert. Zijn beroemde "Aanbidding der wijzen" (Londen National
Gallery) is afkomstig uit dit Benedictijnenklooster. 133 Daarnaast
schilderde Gossaert een Laatste Oordeel, een Calvarie en nog enkele
andere taferelen voor deze abdij. 134 Mogelijk werd voor deze abdij een
reeks wandtapijten vervaardigd voorstellend de Apocalyps, naar de
ontwerpen van de Brusselse schilder Barend van Orley.!"

7. HaaItert
Door de vermelding van Degels: "Belangrijker was het maken van een
retabel voor april 1492 (door Jan Salaert) voor de kerk van Haaltert
bij Aalst. Gegevens betreffende de omvang en prijs van het werk zijn
niet bewaard gebleven'T", zijn we op zoek gegaan naar het originele
133 G. VAN BOCKSTAELE, Het culturele erfgoed van de St.-Adriaansabdij van Geraardsbergen 1086-2002, Geraardsbergen, 2002, blz. 96-98; M. DAVIES, Early Netherlandish School,
Londen, [955, blz. 47-49.
134 Ronse, Rijksarchief, Fonds St.-Adrianusabdij Geraardsbergen, nr. 34: G. Coucke, Kroniek
van de St.-Adrianusabdij te Geraardsbergen, hs. 1695, f" Ióv"; Leuven, K.U.L.,Univ. Bibl.
Tabulariurn, D.A., XlI, 13, Vervolgh van het derde boeck ende cronycke van de abaije van
Ste Adriaens, hs. XVIIIe eeuw; Cat. tent. Jan Gossaert genaamd Mabuse, Brugge Groeninge,
10-7/31-8-1965, blz. 39-43.
[35 Cat. tent. Jan Gossaert genaamd Mabuse, Brugge Groeninge, 10-7/31-8-1965, blz. 42.
136 C. DEGELS, Salaert Jan beeldhouwer, in: Nationaal Biografisch woordenboek, dl IV, 1970.
kol. 763.
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document, dat aan de basis lag van deze vermelding. Uit dat document
bleek dat Jan Salaert nog 4 lb 7 s 8 d gr. kreeg voor een retabel. Als
vertegenwoordiger van de kerk trad de kerkmeester Jan Sloc op. Het
document vermeld duidelijk dat "Jan Sloc diende als keercmeester van
Aelter" (bijlage 5). Archiefonderzoek i.v.m. de kerken van Haaltert en
Aalter lieten ons niet toe te achterhalen wie in beide gemeenten in 1492
kerkmeester was. Wel merkten we op dat in documenten van omstreeks
1500 de gemeente Aalter vermeld werd als (prochie van) Aeltre'ï' en
Haaltert als Aelter.138 Het blijft dus een open vraag of het Haaltert of
Aalter betreft.
Jan Salaert'P, zoon van Jan, was verwant met de Gentse
kunstenaarsfamilie Van der Brugghen."? Cornelis 141 meent dat we
Jan Salaert mogen vereenzelvigen met de naar Spanje uitgeweken
kunstenaar Juan de Flandes, wat we reeds weerlegd hebben. 142 Salaert
was een beeldhouwer, terwijl zijn Spaanse confrater een schilder was.

Kazuifel uit de Si=Adriaansabdi]
van Geraardsbergen
(Haaltert, Sint-Gaugericuskerk}

137 Gent, Stadsarehief, Staten van goed 1509-10, f' 165vo, 150,167; Staten van goed 1510-11,
f' 240vo; Staten van goed 1511-12, f' 340.
138 Gent, Stadsarchief, Staten van goed 1510-11, f' 241vo; Staten van goed 1511-12, f' 333vo,
364.
139 Een homonieme Jan de Cleerc, alias Sallaert, zoon van Jacob, woonde te Aalst inde Zwarte
Leeu en werd in 1481 buitenpoorter van de stad Gent, J. De Cavele, o.c., blz. 79.
140 R. VAN ELS LANDE, Het retabel van Ghyselbrecht van Meerio voor de O.-L.-Vrouw-Hemetvaartkerk te Nieuwerkerken. in; Lineaal, 13de jg., 1989, nr. 1, blz.6-7; R. VAN ELSLANDE, Marcus van Vaernewijck, de beeldhouwer (vader van Marcus, kroniekschrijver),
in: Ghendtsche Tydinghen, 24ste jg., 1995, nr. 1, blz. 25.
141 E. CORNELIS, o.c. XLII, 1988, blz. 132.
142 R. VAN ELSLAt'IDE, JUaJl de Flandes met name Jan van der Straten, in: Brugs Ommeland,
26ste jg., 1986, ms. 1-2, blz. 111-120.
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Kazuifel uit de St.-Adriaansabdij van Geraardsbergen (Haaltert, SintGaugericuskerk}
De Sint-Gaugericuskerk te Haaltert bewaard een gehavende kazuifel
die afkomstig is van de St.-Adriaansabdij van Geraardsbergen. 143
Het werd door een oud-monnik R. de Cri ck geschonken aan de kerk
te Haaltert toen hij er pastoor werd. Op de voorzijde herkennen we
van boven naar onder St.-Jan Baptist, een martelares en waarschijnlijk
St.-Adreas. De achterzijde bemerken we in het midden onder engelen
de Kruisdraging, links St.-Barbara en rechts de H. Maria-Magdalena
en onderaan de Madonna met kind op een maancikkel en St-JanEvangelist. De heiligen zijn voorgesteld in een architectonisch kader
en staan onder een kruisribben- of tongewelf. De kledij van de krijgers,
het schoeisel en de rondbogen laten toe het gewaad te dateren in het
eerste kwart van de 16de eeuw. Opvallend is dat we bij de Kruisdraging
terug de voorstelling aantreffen waarbij de lange balk naar voor wordt
gedragen (cfr. Aalst, Ronse). Deze koormantel werd vervaardigd toen
Johannes de Broedere, alias van Coppenhole, abt (1504-1526) was
van de Geraardsbergse abdij. Daar we vooraan St.-Jan-de- Doper en
achteraan St.-Jan-Evangelist aantreffen mag in beschouwing genomen
worden dat deze abt de opdrachtgever van dit gewaad was.

8. Lede

,

We hebben elders reeds uitvoerig het altaarschilderij van Nabur Martin
besproken, waarvan de opdracht door Ghuije de Schautheete en de
kerkmeesters van Lede dateert van 4 juli 1444.144 De schilder moest
een O.-L.-Vrouwretabel "stofferne ... alghewricht van fijnen gaude".
Als voorbeeld van dit werk werd een altaarstuk uit de (verdwenen)
Gentse O.-L.- Vrouwekerk aan het St.-Pietersplein gesteld. Voor dit
retabel moest de schilder ook altaarvleugels vervaardigen met de
stichterportretten van o.a. de Schoutheete. Het werk moest voor de
levering gekeurd worden door het Gentse schilderambacht. Indien het
niet voltooid was voor 12 april 1445 moest de kunstenaar zes pond
groten betalen ten voordele van de kapel van de Gentse schildersgilde.
Daar er in de akte vermeld wordt dat de voorstelling betrekking heeft

143
144

VAN BOCKSTAELE, O.C., blz. 228-229.
R. VA ELSLANDE, Nabur Martins, de belangrijkste Gentse schilder uit bet midden der
15de eeuw, in: Ghendtsche Tydinghen. 25ste jg., 1996, blz. 192-193, 199 noot 31.
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tot "Onser Vrauwen met iiij inghelen" neemt De Busscher" aan, dat het
retabel als voorstelling had: "De Hernelvaart van Maria", wat later door
verschillende auteurs overgenomen werd.!" De voorstelling van een
Hemelvaart is vrij ongewoon in die periode. We treffen ze meestal aan
in combinatie met "De Dood van Maria". Friedländer is wat te voorbarig
als hij het werk van Petrus Christus met de voorstelling "De dood van
Maria" (ca. 1460-1465), waarvan het bovenregister de Hemelvaart
verbeeldt, de eerste voorstelling met dat thema in de Vlaamse kunst
noemt. 147 We hebben aan de hand van een tekening met een gelijkaardige
voorstelling (Parijs, Louvre, Cabinet des dessins) aangetoond, dat we
deze voorstelling rond 1400 aantreffen in de Vlaamse kunst."" Een
gelijkaardige voorstelling treffen we ook aan in de groepering van de
Meester van Flérnalle. We sluiten dan ook niet uit dat het retabel van
Lede iconografisch aansluit bij deze voorstellingen. Het schilderij te
Lede werd tijdens de brand van de kerk in 1581 vernield. 149
Op 1 oktober 1450 beloofde Nabur Martin om de wijzer van de
torenkerk van hetzelfde oratorium te schilderen. Hij moest 20 jaar
instaan voor de garantie van dit werk (bijlage 6). Deze "hoorloy
(=horloge) met eenen wisere" was in 1448 vervaardigd door de Gentse
smid Jan de Jonghe.'>'

Eloy Everaert, meestertekens
Op 12 februari 1452 (n.s.) beloofde de Gentse beeldsnijder Daneel
Lodewijcx (Lerdewiicx) een tabernakel te vervaardigen voor de kerk
van Lede met als voorstelling O.-L.-Vrouw. Dit beeld moest volledig
gepolychromeerd worden, waarvoor eveneens de kunstenaar zou
instaan. Hij moest ook het tabernakel ter plaatse leveren (bijlage 7).
Deze kunstenaar werd zeer hoog gewaardeerd en was O.m. werkzaam
145 E. DE BUSSCHER, Recherches SUf des peintres gantois des XIVe et XVe siècles, indices
primordiaux de J'emploi de la peinture à l'huile à Gand, Gent, 1859, blz. 60.
146 N. DE PAUW, Les premiers peintres et sculpteurs ganrois, in: Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 7de jg., nr.S, 1939, blz.23 ; DHONT-DE KEYSER, Gent,
Antwerpen, 1947, blz. 267; V. VANDER HAEGHEN, Martins Nabur, in: Biographie Nationale, vol. 14,1894-5, blz. 319.
147 M.l. FRIEDLÄNDER, "The death of the Virgin by Petrus Christus", in: Burlington Magazine, 88'" jg., 1946, blz.159.
148 R. VAN ELSLANDE,
abur Martins, de belangrijkste Gentse schilder uit het midden der
15de eeuw, in: Ghendtsche Tydinghen, 25ste jg., 1996, blz. 192-195.
149 F.-DE POTTER - F. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie 008tVlaanderen,S'" reeks, 4do deel, z.d., blz. 62.
ISO Gent, Stadsarchief.Jaarregister
1447-1448, f' 14.

123

in het Gentse Prinsenhof.'!'
Gebaseerd op Diericx'F, die de beeldhouwer van dit werk te Lede
vermeldde onder de naam Daniel Lerdevlinx, neemt Jean-Baptiste
Delbecq deze kunstenaar op in zijn vals gildeboek van de Gentse
schildersgilde (zie hoger) en laat hem meester worden in 1444. Uit de
documenten blijkt dat Daneel Lodewijcx reeds in 1424 opgenomen was
in het Gentse schilders ambacht. IS3
In 1485 deed het kerkbestuur van Lede opnieuw een beroep op
een Gents kunstenaar. De goudsmid Eloy Everaert maakte voor deze
kerk een reliekkist van Q.-L.- Vrouw van de NoodgodsP' Eloy Everaert
werd kort voor 1484 opgenomen in het Gentse zilversmid ambacht.
Op de Gentse gildeplaten (Gent, Bijlokemuseum) bemerken we als
meesterteken een hond met opgetrokken achterpoten.!" Nadien ruilde
hij dit meesterteken voor een duif. 156
Op 9 mei 1483 sloot de in Gent wonende beeldhouwer Gijsebrecht van
Meerlo een overeenkomst met Lieven de Muenc, alias van Lede en zijn
vrouw Johanna Spelij om Lieven Boogaerts, zoon van Gillis, gedurende
zes jaar het ambacht te leren van beeldensnijder. De leerjongen zal
tijdens deze periode inwonen bij het echtpaar, die de jongen ook moet
voorzien van klederen en voedsel. 157 KOlt voordien op 21 februari had
de beeldhouwer een vierde deel van een huis aan de "Vleeshouwerstraete"(thans: Gruuthusestraat) verkocht aan Jan de Mune, alias van
Lede. Over Lieven Boogaerts hebben we later als beeldhouwer niets
meer kunnen terugvinden.
Piëta (tweede kwart lY' eeuw) (L ede, St.-Martinuskerk)
De St.-Martinuskerk te Lede bewaart een gebeeldhouwde Piëta,welke
behoort tot de eerste voorbeelden in Vlaanderen van een zgn Calvariepiëta.l'" Aansluitend bij de Duitse voorbeelden zit Maria op een
151 R. VAN ELS LANDE, Hertog Filips de Goede liet het Gentse Prinsenhof rijkelijk opsmukken, in: Ghendtsche Tijdinghen, 25ste jg., dl. Il, 1996, blz.145.
152 C.DIERlCX, Mémoires SUf la ville de Gand, dl. II, Gent, 1818, blz. 339.
153 V. VAN DER HAEGHEN, Mémoire SUf des documents faux relatifs aux anciens peintres,
sculpteurs et graveurs flamands, Brussel, 1898, blz. 19.
154 Gent, Stadsarehief, Jaarregister 1485-6, f" Tlv"; Petite revue 2'< jg. 1901 blz.75; F-De Potter
- F Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 5" reeks,
4"" deel, z.d., blz. 62.
155 R. STUYCK, o.c., blz. 50, 195, nr. 2293.
156 Ibidem, blz.50, 196, nr. 2334.
157 R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Ghyselbrecht van Meerio voor de O.-L.-Vrouw-Hernelvaartkerk te Nieuwerkerken, in: Lineaal, 13de jg., 1989, nr. I, blz.II-12, noot 19.
158 J. ZIEGLER, Sculpture of Compassion: The Pieta an the Beguines in the South Low Countries, c. l300-c. 1600, in: Belgisch In tituut te Rome, Studies over Kunstgeschiedenis,
6.0 jg.,
Brussel-Rome, blz. 1992.
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rotspartij.!" Het tafereel speelt zich af op de Golgotha, de schedel
van Adam onder de voeten van Christus verwijst hier tevens naar.
De beeldhouwer toont aan dat Christus de "nieuwe Adam" is, m.a.w.
de verlosser van de mensheid. Hoewel deze compositie aansluit bij
de Internationale Stijl van in het begin van de lSde eeuw mag men
stilistisch dit beeldhouwwerk dateren in de tweede kwart van de lSde
eeuw. De hoekige mantelplooien aan Maria's bovenarmen en vooral
de houding van Christus, waarbij het dode lichaam naar voor gedraaid
is, verwijst hiernaar. Dergelijke houdingen treffen we tevens aan in
Vlaamse schilderkunst uit die periode. 160 Steyaert schrijft deze Piëta op
een losse basis onder voorbehoud toe aan de Gentse school. 161

Piëta (tweede kwart 1Jd' eeuw) (L ede, St.-Martinuskerk)
159 Deze iconografie zal omstreeks 1400 haar intrede kennen in het Maasland en werd kort nadien in heel Vlaanderen overgenomen; A. KURTAL, Les problèmes limitrophes de la sculpture tcheque au tournant de 1400, in: Sbornik Praci Filosofické Fakulty Brnenské University,
19d< jg, 1969, blz. 155-166.
160 Cf. De Bewening (Parijs, Louvre) uit de groepering van Petrus Christus van omstreeks 14451450 en de Piëta in hel Turijn-Milanees Getijdenboek (verbrand), eertijds Turijn, Biblioteca
Univeritaria; M.P.J. Martens, Petrus Christus, New York, 1995, blz. 38-39.
161 J.W.STEYAERT, Laat-gotische beeldhouwkunst
in de Bourgondische Nederlanden, Cat.
tent. Gent Museum voor Schone Kunsten 18-9/27-11-1994. blz. 214-215.
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Het Gasthuis te Lede bewaart een beeld van de H. Barbara (ca. 1480)
die Didier- Steyaert onder voorbehoud toeschrijven aan de Gentse
school. De heilige is gemakkelijk te identificeren aan de hand van haar
attribuut, de toren waarin ze opgesloten werd. Op het hoofd draagt ze
een rijke tulband met edelstenen bezet en houdt een open boek in de
hand. Het werk geeft als kenmerken slanke proporties, het vertikaal
ritme van de drapering, ondanks de lineair verleent de stofbehandeling
er een zekere platiciteit aan. Volgens de hoger vermelde auteurs kan een
hypothese van de toeschrijving aan een Gents atelier verdedigd worden,
daar het niet evident is dat dit beeld behoort tot de Brabantse school.

9. Massemen
Hoewel de plaats zelf weinig of niet in verband kan gebracht worden
met een Gentse productie tijdens de laatgotische periode, hebben we
Massemen wel opgenomen in dit overzicht, daar deze gemeente haar
naam heeft gegeven aan een belangrijke adellijke familie. Deze familie
heeft talrijke opdrachten gegeven aan Gentse en andere kunstenaars.
Haar leden treffen we aan op verschillende locaties in het Land van
Aalst. Voor een een duidelijk overzicht, groeperen we de opdrachten
gegeven door de Masmines.
Meester van Flémalle, Portret van Robert de Masmines (?) (Berlijn,
Staatliche Museen)
Het Staatliches Museen te Berlijn bewaart een portret van een man,
dat algemeen aanvaard toegeschreven wordt aan de Meester van
Flémalle. 162 Anderen beschouwen het als een kopie naar de Meester van
Flémalle'P, Sommigen rangschikken het in vergelijking met een figuur
op "De Kruisafname" (Prado, Madrid) onder de werken van Rogier Van
der Weyden.l"
Het werk vertoont alle kenmerken van de Meester van Flémalle:
het koele en metaalachtige koloriet, de rechterzijde van het gelaat is
veel te breed uitgetekend. Het portret van deze Gulden Vliesridder
treffen we aan in het "Recueil d'Arras" (l6de eeuw) en wordt daar
voorgesteld als Robert de Masmines, heer van Massemen, Westrem,
St-Martens-Lierde,
St.-Marie-Lierde, Parike, Leeuwergem, Elene,
162 F. LYNA - E. RENDERS, Deux découvertes relatives à Van der Weyden, in: Gazettes des
Beaux-Arts, 1933, blz. 129 VVo
163 eh. DE TOLNAY, Le Maître de Flémalle, Brussel, 1938, blz. 60, nr. 10; E. PANOFSKY,
Early Netherlandish Paintings, Cambridge. 1953, blz. 175.
164 L. VAN PUYVELDE, Tbe Flemisb Primitives, Brussel, 1948, blz. 30.
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Beerlegem, Hemelveerdegem en Uitbergen. In 1430 werd deze edelman
opgenomen in de Orde van Gulden Vlies en in hetzelfde jaar sneuvelde
hij te Namen. Te oordelen aan de hoger vermelde heerlijkheden (Lierde,
Hemelveerdegem) kunnen de nazaten van Robert de Masmines een rol
gespeeld hebben bij het tot stand komen van het retabel in de kerk van
Hemelveerdegem (begin 16de eeuw).

Meester van Flémalle, Portret van Robert de Masmines (?)
(Berlijn, Staatliche Museen)
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Robert de Masmines was de zoon van Walrave en Margaretha de
Maerschalk. In 1409 huwde hij met Elisabeth van Leeuwergem, dochter
van de grafelijke baljuw Gilbert en Margaretha van Gistel. Indien we
deze identificatie van de figuur op het hoger vermeld portret met Robert
de Masrnines aanvaarden, mogen we stellen dat het schilderij kort voor
1430 tot stand kwam. Het is merkwaardig is dat dit schilderij herinnert
aan het Vydtportret'P van het Lam Godsretabel en van Eyck's portret
van kardinaal Wocc 010 Albergati.t'" Een tweede versie van dit portret
wordt bewaard in het Museo Thyssen-Bomemisza
te Madrid. Dit
schilderij wordt soms beschouwd als het origineel, daar het afkomstig
is uit een familie die banden heeft met de Masmines. Thans worden
beide werken toegekend aan de Meester van Flémalle.I'"
Te oordelen aan de techniek dateren beide werken uit de 1Sde eeuw.
Een röntgenopname van beide werken laat toe vast te stellen dat we niet
te doen hebben met dezelfde maker. 168 Het is duidelijk dat niet alleen
de samenstelling van de pigmenten anders is, maar ook de manier van
werken verschilt. Het Berlijnse werk laat een vrije expressieve manier
van schilderen met een losse toets zien. Het Madrilleense schilderij
laat een sterk (ingekraste) contour zien en een zeer dunne nauwgezette
aarzelende schilderstechniek. We mogen aanvaarden dat het Berlijnse
werk het origineel is en het andere portret een kopie geschilderd door
een ander schilder/atelier. In vergelijking met de röntgenopnamen van
de "Madonna bij de haard" (Londen, National Gallery) van de Meester
van Flémalle bemerken we dezelfde schildertechniek en ook hetzelfde
pigmentgebruik. We mogen het Berlijnse portret toekennen aan de
Meester van Flémalle.
Dit portret is één van de werken die er op wijzen dat de Flémalle-stijl
zijn ingang vond in de Gentse kunst. Het sluit daarbij aan bij de andere
Gentse voorbeelden: de muurschildering "De Geboorte van Christus"
in het Gent Groot Vleeshuis"" verkeerdelijk toegeschreven aan Nabur
Martin'?", het epitaaf van kanunnik Pieter Van der Meulen van Antoine
165 R. VAN ELSLANDE, Bevernaar Joos Vyt, diplomaat van Filips de Goede, in: Het land van
Beveren, 31stejg., 1988, nr. 3, blz. 106-108.
166 Voor de verwantscbap met bet Flémalleske portret en de afleiding van bet Vydtportret op de
kardinaalsvoorstelling,
cfr. R. VAN ELSLANDE, De van Eyck's te Gent 111:Hun oeuvre, in:
Ghendrsche Tydinghen,13de jg., ] 984, blz. 3] -32.
167 F. WINKLER, Das bildnis Robert de Masmines (7) von Meister von Flérnalle, Berliner
Museen Berichte, VIl jg., 2"0 dl., 1957, blz. 37-41.
168 R.H. MARIJNISSEN, Schilderijen echt-fraude=vals
Moderne onderzoekingsmethode
van
de schilderijenexpertise,
Brussel- Amsterdam, 1985, blz. 147-149.
169 R. VAN ELSLANDE, De geboorte van Christus in bet Groot Vleeshuis, in: Ghendtsche
Tydinghen, llde jg., 1982, blz. 99-108.
170 R. VAN ELSLANDE, Nabur Martins, de belangrijkste Gentse schilder uit het midden der
15de eeuw, in; Ghendtscne Tydinghen, 2Sste jg., 1996, blz. 190-202.
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Cautel (Luik, St.-Pauluskarhedraal)!" en "Tomyris en Cyrus" eertijds
in de Gentse proosdij van St.-Baafs.!" We hebben aangetoond dat
de Meester van Flémalle niet kan geïdentificeerd worden met Robert
Campin. 173Ook een identificatie van deze anonieme schilder met een
Gents meester lijkt ons echter te vergaand.

Röntgenopname van het portret van Robert de Masmines te Berlijn, Staatliche
Museen (links) en te Madrid, Musea Thyssen-Bomemisza (rechts)

Aansluitend bij de familie de Masmines brengen we hier eveneens
de verkeerde vermelding in verband met een verloren geraakt werk
van Hubert van Eyck naar voren. In 1908 vermelde James Weale dat
in 1413 de dochter van Jan de Visch, heer van Axel en Kapellen een
schilderij van Hubert van haar vader elfde. Zij was zuster in het klooster
te Bourbourg. Tijdens de eerste wereldoorlog werd dit document samen
met het afschrift, dat zich bevond in het archief van de Heren van Breda
te Compiègne, vernield. In onze publicatie over Hubert van Eyck'?" en
diens mogelijke relatie met Brugge 175,alsook in onze verhandeling over
-, de Vier Ambachten (Axel)176 steunden wij ons op het hoger vermeld
gegeven.
171 R. VAN ELSLANDE, De geschiedenis van de Vyt-Borluutfundatie en het Lam Gods, in:
Ghendtsche Tydinghen, 15de jg., 1986, nr. 1, blz. 56-58, blz. 110.
172 R. VAN ELSLANDE, De geschiedenis van de Vyt-BorIuutfundatie en het Lam Gods, in:
Ghendtsche Tydinghen, 16"0jg., 1987, nr. 2, blz. 102-103.
173 R. VAN ELS LANDE, Het Weense handschrift van "Die Keure", in; Over den Vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 889.
174 R. VAN ELSLANDE, De van Eyck's te Gent, in; Ghendtsche Tydinghen, 12de jg., 1983, blz.
155.
175 R. VAN ELSLANDE, De Sint-Salvatorskathedraal
als inspiratiebron voor van Eyck, in:
Brugs Ornrneland, 27ste jg., 1987, blz. 174.
176 R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse
Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, blz. 1013.
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Toen we in 1984 de muurschilderingen in de kapel van het kasteel te
Laarne bespraken 177, hadden we al opgemerkt dat de stamboom van de
familie de Masmines, heren van Laarne, enige contradicties en hiaten
vertoont. 178Uit een verdere navorsing bleek dat in het begin van de 1Sde
eeuw Jan van Massemen niet alleen heer van Laarne, maar ook heer van
Axel was. Hij was de oudste zoon van Jan (de oude) en Margriete van
Oudenhove, die in 1400 hertrouwd was met Guy van Gistel. Als tweede
zoon van Gerard erfde Jan van Massemen (de oude) de heerlijkheid
Laarne. Van zijn moeder Margaretha van Axel erfde hij de heerlijkheid
Axel.
Jan van Massemen (de jonge) had geen kinderen. In 1420 schonk
hij de heerlijkheid Axel aan zijn nicht Margaretha de Vos en dit ter
gelegenheid van haar huwelijk met Gwijde van Gistel. De heerlijkheid
Laarne schonk Jan aan Boudewijn de Vos, broer van Margaretha.'?"
Toen we de 1Sde eeuwse mausoleums van de familie van Gistel
in het Axelambacht bespraken, viel ons op dat ook hier enkele
tegenstrijdigheden en onnauwkeurigheden op gebied van genealogisch
onderzoek te bespeuren vielen."?
Uit de hoger aangehaalde genealogische gegevens blijkt dat de
Bruggeling Jan de Visch geen heer was van Axel, maar alleen van
Kapelle nabij Axel, toen hij het werk van Hubert van Eyck schonk aan
het Benedictijnenklooster van Broekburg. Jan de Visch had nog een
dochter Alice (t 9-3-1441), die gehuwd was met Olivier, heer vander
Gracht en van Moorsele Ct 9-10-1418). Alice de Visch wordt enkel
maar vermeld als vrouw van Kapelle en niet van Axe!.181
Hieruit mogen we zeker niet besluiten dat Jan van Massemen geen
kunstliefhebber was. Op 27 juni 1405 trad Pieter van Berenvelt op als
vertegenwoordiger van Jan van Massemen, heer van Axel, voor de
Gentse schepenen van de keure.l" Uit de documenten blijkt dat Pieter
van Berenvelt omstreeks 1400 de belangrijkste Gentse kunstenaar
177 R. VAN ELSLANDE, De gotische muurschilderingen in de kapel van het kasteel te Laarne,
in: Castellum, 1984, blz. 4-6.
178 A. MIRAEUS - FOPPENS, Opera diplomatica et historica, Brussel, 1723; D. UNDANUS,
De Teneraemonda libri III, Antwerpen, 1612; A. DU CHESNE TOURANGEAU, Histoire
génealogique des maisons de Guines d' Ardres, de Gand et de Coucy et de quelques autres
families illustres qui y out été alliées, let out justifié par chartres de diverses églises, tiltres,
histoires anciennes et autre bonnes preuves, Parijs, 163 I .
179 Gent, Stadsarchief Jaarregister l420-142l, f"3.
180 R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse
Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 1020-1024.
181 L. VAN DYCKE., Recueil héraldique avec des notices généalogiques et historiques sur un
grand nornbre de families nobles et patriciennes de la ville et du franconat du Bruges, Brugge, 1851, bl~ 182.
182 Gent, Stadsarchief. Jaarregister 1404-1405, f" 33.
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was. Naast schilder en verluchter was hij ook beeldhouwer.ë" Hij was
werkzaam voor het Bourgondische huis.!" Hij bezat talrijke goederen
en bewoonde een groot huis aan de Vierweegschede (thans: Vogelmarkt)
te Gent. 185
Geschonden mausoleum van Margaretha van Gistel (Gent, St.Baafskathedraal)
In de crypte van de Gentse St.-Baafskathedraal treffen we het mausoleum
aan van Margaretha van Gistel " vrouwe van Calckene, voochdesse van
Wiechele", die -zoals het grafschrift op de afgeschuinde zijde vermeldt
- stierf in 1431. Tijdens de beeldenstorm werd de gigant vernield en
enkele figuren van het mausoleum werden verminkt. Het grafbeeld
kennen we dankzij een kopie daterende uit 1768 naar een zestiende
eeuwse verloren geraakte tekening van Arent van Wijnendaele (Gent,
Stadsarchief, Atlas Goetghebuer).
Het mausoleum vertoont duidelijke verwantschappen met deze van
Gerard van Gistel en Jan van Gistel, waarvan het ligbeeld door ons
werd teruggevonden.!" Oorspronkelijk bevonden zich deze graven in
de kerk van Zuiddorpe. Het ligbeeld van het graf van Jan werd opnieuw
in de kerk geplaatst, maar ondanks al de goede voornemens om het graf
te vervolledigen, bleef de voorsponde ingemetseld in een muur van een
park in Kloosterzande.

183 R. VAN ELSLANDE., Het retabel van Philips Clincke en Jan van der Brugghen voor de kerk
van Mere (1485), in: Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 31 ste jg.,
jan. 1991, nr. I, blz. 6; Idem, Het land van Waas in relatie met de laatgotische Gentse kunst,
in: Annalen van geschied- en oudheidkundige kring van het Waasland (ter perse).
184 R. VAN ELSLANDE., Hertog Filips de Goede liet het Gentse Prinsenhof rijkelijk opsmukken, in: Ghendtsche Tijdinghen, 25ste jg., 1996, dl. I, blz. 20, noot 5; blz. 26, noot 7.
185 R. VAN ELSLANDE., De vijftienöe-eeuwse Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993 blz. 1016.
186 R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 1020-1024, 1026.
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Het Gentse mausoleum is het meest verwant met het vrijstaand graf van
Gerard van Gistel en zijn echtgenote Elisabeth van der Moure in 1424
vervaardigd door Jan de Meyere (de jonge). Volgens de akte moest de
tombe uitgevoerd worden in "goeden Doornicschen steene", waarvan
de "carnacoen (= grafschrift)" in reliëf zou aangebracht worden
langs de afgeschuinde zijkanten van de dekplaat. De giganten werden
levensgroot volplastisch afgebeeld. Het hoofd rust op een kussen onder
een "tabernaecele".De beelden en het architecturale element waren
gebeeldhouwd in "witten steene van Loets ligghende up de blawen
sarc". Langs de zijsponden werden telkens "VIII personen elc verheven
onderhalven dun hoghe vuut den selven steene" gebeeldhouwd. Op
de korte sponde langs het hoofdeinde werd de Kroning van Maria
afgebeeld tussen de opdrachtgevers. Aan het voeteinde werd op de
sponde het Laatste Oordeel weergegeven. Hetzelfde iconografisch
programma treffen we aan in het deels bewaarde muurmausoleum
van Jan van Gistel en zijn vrouw Margaretha Vilain, waardoor er een
zijsponde minder moest vervaardigd worden. Boven het hoofd van
de opdrachtgevers werd het tabernakel vervangen door twee engelen
met de wapenschilden van de opdrachtgevers. De giganten werden
uitgehouwen uit de dikke dekplaat. Onder Jan's voeten lagen een leeuw
en een hond en onder de voeten van zijn echtgenote twee hondjes. Het
graf werd gebeeldhouwd door Jan de Meyere (de jongere), zoon van de
hoger aangehaalde Jan.
Grafmonument van Margaretha van Gistel in de Gentse St.Baafskathedraal. Kopie van 1768 naar Arend van Wijnendaele (l6de
eeuw) (Gent, Stadsarchief)
Het vernielde ligbee1d van het gehavende graf van Margaretha van
Gistel, zuster van de hoger vermelde Jan, roept het in de akte beschreven
ligbeeld van Elisabeth vander Moure op. Langs de zijsponden bemerken
we op de Gentse tombe tweemaal acht pleurants, die reeds herhaaldelijk
in verband werden gebracht met Claus Sluters' praalgraf van Filips de
Stoute te Dijon. Deze pleurants beelden noch - zoals bij Sluter- het
gevolg van de lijkstoet uit, noch de naaste bloedverwanten zoals op het
graf van Lodewijk van Male te Rijsel. Wie beelden deze figuurtjes dan
wel uit?
Om een antwoord hierop te vinden grijpen we terug naar de talrijke
testamenten uit die periode waarin vermeld wordt, dat arme lieden
gehuld in zware kapmantels in de lijkstoet een toorts met de blazoenen
van de overledene droegen. Aan de voet van de Gentse pleurants treffen
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we wapenschilden aan waarop de kwartierstaat van de overledene
werd afgebeeld. Zij staan in gotische nissen waartussen bovenaan in
de zwikken hoofden werden gesculpteerd. De zuudsmalsponde beeldt
in de centrale nis de 'Kroning van Maria' uit met in de zijnissen de
geknielde opdrachtgeefster met St.-Margaretha staande op de draak en
langs de andere zijde een geknielde man (haar echtgenote?) met St.Kristoffel, die het Jezuskind draagt.

Grafmonument van Margaretha van Gistel in de Gentse St.-Baajskathedraal.

Op de andere smalle sponde zien we een iconografisch Gents
Laatste Oordeel, waarbij in de zij nissen Maria en St.-Jan-de-Doper
afgebeeld zijn op de nieuwe aarde. Hoewel de mausoleums te Gent
en te ZuiddorpelKloosterzande
uit hetzelfde atelier komen, kunnen
we beide graven niet aan dezelfde maker toeschrijven. De pleurants
van het Gentse mausoleum zijn veel plastischer dan deze in ZeeuwsVlaanderen, die veel grafischer en in een drogere stijl zijn vervaardigd.
Beide mausoleums zijn door hun lineair karakter veel meer verwant
met de kunst van Jacob de Baerze (cfr, Dendermonde) dan deze van
Sluter.
Na langdurige navorsingen zijn we dan toch nog meer te weten
gekomen over Margaretha van Gistel. Zij was de echtgenote van Daneel
van Masrnine, heer van Kalken, die na 1402187 en voor 1408188 overleed.
187 Op 4 oktober 1402 moest Daneel de Masrnines aan zijn knaap Jan Seghers een schuld betalen
en een belofte nakomen; Gent, Stadsarchief, Jaarregister 1402-1403, f" S.
188 Op 11 februari 1408 verkocht Mergriete van Ghistele, vrouw van Kalken, weduwe van Daniel van Masminne twee paarden aan de Gentse baljuw Danckaert van Oogeerlande; Gent,
Stadsarchief, Jaarregister 1407-1408, f' 36.
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Hij was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van de reeds hoger
vermelde Jan van Massemen met Margaretha van Oudenhove. Hij erfde
van zijn vader de heerlijkheid Kalken. Margaretha van Oudenhove
hertrouwde na de dood van Jan van Massemen met Guy van Gistel. Uit
deze dubbele verwantschappen rezen later tussen Guy en Margaretha
enige problemen i.v.m. goederen.!"
Margaretha van Gistel was een kunstzinnige vrouw die oog had
voor mooie zaken. Op 6 maart 1410 erkent ze een schuld van 200
Franse kronen aan de Brugse zilversmid Jan van Boene voor gouden
juwelen."?

10. Melden
Arend de Keysere, Gent, Rijksuniversiteit,
Cordiale Quattuor
Novissimorum (1481-1482), j. 4vo-5, (Gent, Universiteitsbibliotheek,
Handschriftenkabinet )
Arend de Keysere staat bekend als de eerste drukker die te Gent
werkzaam was. In 1483 drukte hij in de Arteveldestad "Verdrag van
Arras van 23 december 1482". 191 Wat bijna niet geweten is, is dat hij
voordien in 1480 werkzaam was te Oudenaarde. 192
In de Oudenaardse periode mogen we de volgende publicaties van
de Keysere notern:
I)
Hermannus de Petra Sermones quinquaginta super
orationem Dominicam (1480).
II)
Sixtus IV (aflaat ten voordele van de oorlog tegen de
Turken) (na 12-12-1479/ voor 26-3-1480).
lIl)
Herdruk met lichte wijziging voor 22-4-1481.
IV)
Johannes Laet van Borchloen Pronosticaten (einde 1480).
V)
De Historie van Saladine (1480-1481).
VI)
Cordiale Quattuor Novissimorum
(Franse vertaling
Thomas te Roy) (1481-1482).
VII)
Sixtus IV (t afiaat ten voordele van de oorlog tegen de
Turken) (1481-1482 J.
VIII)
Du puis, Mary, La siege de Rodes (1481 18-4-1483).

189 Idem, 1408-1409, f" 70Yo
190 Gent, Stadsarchief, Jaarregister 1409-1410, f" 46vo.
191 H. PIRENNE, Histoire de Belgique, III, 1912, blz. 32; Eo-PICOT - H. STEIN, Recueil de
pièces historique imprimées sous le règne de Louis XI reproduites en fac-similé avec des
commentaires historigues et bibliographigues, Parijs, 1923, blz. 269-299.
192 MAHIELS J., Meester Arend de Keysere 1480-1490, Gent, 1973.
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Na de dood van Arend de Keysere werd op 27 april 1490 een staat van
goed opgemaakt. Hieruit is af te leiden dat deze drukker waarschijnlijk
afkomstig was uit Melden (bijlage 8). Waarschijnlijk was hij al voor
zijn vertrek naar Gent getrouwd met jonkvrouw Beatryce van Orroir.

11. Mere
Op 26 september 1485 verkochten Philips Clincke, beeldhouwer, en
Jan van der Brugghen, schilder, een gepolychromeerd retabel aan Jan
Coppens'?", die optrad als kerkmeester van Mere. Als borg stelde zich
Jan van Erpe, heer van Mere, die mogelijks een deel van de kosten
droeg. Waarschijnlijk ging het hier om een reeds vervaardigd retabel,
dat in het atelier van één van deze Gentse kunstenaars stond. Beide
kunstenaars hadden familiale banden.
We hebben elders dit altaarstuk uitvoerig besproken en onderzocht of
we van één van deze artiesten nog werk konden terugvinden. 194 Hoewel
men Jan van der Brugghen tracht te identificeren met de zgn. Meester
van de Familie van de H. Anna en Philips Clincke wil aanduiden als
de maker van één van de gebeeldhouwde keizer Karelborstbeelden
193 Het gaat hier niet om de hedendaagse pastoor van Mere Jan Coppens, maar zijn 1500 eeuwse
naamgenoot.

194 R, VA ELSLANDE, Het retabel van Philips Clincke en Jan van der Brugghen voor de kerk
van Mere (1485), in; Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 31 ste jg.,
jan. 1991, nr. I, blz. 5-12.
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(Brugge, Gruuthuse; Gent, Museum voor Schone Kunsten; Middelburg,
Gemeentelijk Museum, vernield tijdens de tweede wereldoorlog) zijn er
te weinig argumenten aanwezig, die dit kunnen staven. De toeschrijving
van dit borstbeeld aan Conrad Meit (ca. 1480-1551) mag zonder meer
verworpen worden. De stijl is afwijkend van de levendige virtuoze
portretten van deze Duitse beeldhouwer. De gronding van het Brugse
exemplaar verwijst eerder naar Vlaanderen. De naad in het beeld kan er
mogelijks op wijzen dat het portret gemaakt werd door middel van een
mal, en dit kan misschien verklaren waarom verschillende gelijkaardige
exemplaren tot ons gekomen zijn.

12. Nederbrakel
Op 12juli 1457 sloot Pieter Schietcatte, als kerkmeester van Nederbrakel
een contract af met de beeldhouwer Jan Clincke en de schilder
Boudewijn van Wytevelde voor de vervaardiging van een retabel voor
het O.-L.-Vrouwaltaar in het koor van de kerk. Een deel van de kosten
was al betaald, waarschijnlijk op het ogenblik dat de kerkmeester en
zijn gezellen de "cedule (cfr. St-Denijs-Boekel)"
op februari 1456
hadden vastgelegd. Als borgen voor de kunstenaars traden Jan van
Muschezele en Pas schier de Wale op. Voor Pieter Schietcatte stelden
zich Jan van Machtelghen en Aceaudt de Ruddre, twee parochianen van
Nederbrakel, zich borg (bijlage 9).
Hoewel er geen melding wordt gemaakt van het onderwerp van
dit retabel mogen we aanvaarden dat het een Mariale thematiek bezat.
Waarschijnlijk ging het hier om een gepolychromeerd retabel al dan
niet voorzien van geschilderde luiken.
De beeldhouwer Jan Clincke is de vader van de hoger vermelde
Philips (cfr. Mere). Hij was getrouwd met Barbara de Pape.195 In de
periode dat hij dit altaar vervaardigde stelde hij zich samen met zijn broer
Pieter borg voor Cornelis Boone.!" Ondanks het feit dat we niet meer
kunnen achterhalen wanneer Jan Clincke is opgenomen in de Gentse
St.-Lucasgilde mogen we aanvaarden dat hij lid was van dit ambacht.
In 1453 werd hij vermeld als vrijmeester.!" Blijkbaar onderhield hij
goede relaties met personen uit verschillende streken. Op 9 april 1443
195 Ibidem, blz. 7.
196 R. VA ELSLANDE, Het retabel van Cornelis Boone in opdracht van de mecenas Nikolaas
van der Ziekelen en de kerkmeesters voor de kerk van azaret, in: Scheldeveld, jb. XX,
1990, blz. 40.
197 Ibidem, blz. 40.
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kocht hij geslagen goud bij Jan van Wevele van Doornik.l" In 1477
werd zijn woning vermeld als gelegenheidsadres voor Michie1 Vande
Tomme, als buitenpoorter van Gent, die als meester chirurg woonachtig
was te Hulst."?
Reeds in 1442 (cfr. St.-Maria-Horebeke) en in 1443 (cfr. St.-DenijsBoekel) was deze kunstenaar Boudewijn van Wyteveld werkzaam
geweest voor parochiekerken in de Vlaamse Ardennen.ë" Hij was
een hooggewaardeerde kunstenaar, die werkzaam was voor Filips
de Goede.'?' Hij stelde zich eveneens borg bij de opname van zijn
kunstbroeders in het Gentse St.-Lucasambacht, o.a. voor zijn neef
Klerbout van Wytevelde in 1454202 en voor Jan van der Brugghen in
1458.203

13. Nieuwerkerke
We hebben reeds uitvoerig de verwerving in 1483 van het retabel van
Ghijselbrecht van Meerio door pastoor Joos de Steerek en kerkmeester
Jan de Smet voor de O.-L.- Vrouwhemelvaartkerk te Nieuwerkerken
besproken.ë" Dit gebeeldhouwd retabel werd waarschijnlijk verworven
- gezien het tijdstip van verkoop - tijdens de halfvastenmarkt te Gent.
Deze Delftse kunstenaar, die te Gent verbleef, had waarschijnlijk dit
retabel in zijn atelier staan. Ondanks de eerder geringe kostprijs van zes
pond groten en twee schellingen, duurde het eerder lang alvorens het
altaarstuk afbetaald was.
Reeds vroeger heeft men getracht beeldhouwwerken aan deze
kunstenaar toe te schrijven, o.a. het O.-L.- Vrouwretabel uit de Gentse
St.-Baafskathedraal (Londen, Victoria & Albertmuseum), doch zonder
succes.

198 R. VAN ELSLANDE, Het Weense handschrift van "Die Keure", in: Over den Vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 889.
199 R. VAN ELSLANDE, De vijftiende-eeuwse
Gentse kunst in de Vier Ambachten, in: Over
den vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 1016.
200 R. VAN ELSLANDE, Het altaarschilderij voor de kerk van Sint-Maria-Horebeke (1443), in:
Het land van Aalst, 43ste jg., 1991, nr. 4, blz. 358,
201 R. VAN ELSLANDE, Hertog Filips de Goede liet het Gentse Prinsenhof rijkelijk opsmukken, in: Ghendtsche Tijdinghen, 25ste jg., 1996, dl. I, blz. 51-60; dl. II, blz. 142.
202 R. VAN ELSLANDE, Lieven van Lathem. een onbekende belangrijke kunstenaar uit de 15de
eeuw, in: Scheldeveld. jb. XXI,1992, blz. 162-163, noot 16.
203 R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Philips Clincke en Jan van der Brugghen voor de kerk
van Mere (1485), in: Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 31ste jg.,
jan. 1991, nr. 1, blz. 9, noot 29.
204 R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Ghyselbrecht van Meerlo voor de O.-L.-Vrouw-Hemeivaartkerk te Nieuwerkerken, in: Lineaal, I3de jg., 1989, nr. 1, blz. 3-16.
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14. Ninove
Zoals we reeds vroeger vermeld hebben vervaardigde in 1397 de Gentse
glazenier Jan van Heethuyse voor de grafelijke kapel van de burcht
te Ninove een glasraam in opdracht van de hertogen.ê'" Dit glasraam
stelde een Calvarie voor omringd met de wapenschilden van Filips
de Stoute, zijn gemalin Margaretha van Male en hun zoon de latere
Jan zonder Vrees. Deze glazenier, die een groot atelier bezatë", moest
het raam in inove afleveren.
adien zal deze kunstenaar werkzaam
blijven voor de Bourgondische hertogen Jan zonder Vrees"? en Filips
de Goede.?" Ook buiten Vlaanderen was deze glazenier werkzaam, o.m.
te Doomik.ë" Van de oude glasramen in het Land van Aalst-", vermeld
in documenten, hebben we geen enkel teruggevonden. Waarschijnlijk
werden de meeste vernield tijdens de troebelen van de 16de eeuw.
Met Ninove had deze glazenier nog een andere band. Zijn huis
aan de Kalanderberg te Gent was in de nabijheid gelegen van het
Malreroenssteen, dat in reeds 1366 aangekocht was door de abdij van
Ninove.
Stijl van Gerard Horenbout, Johannes Despauterius
(Ninove,
Stadhuis)
In het Stadhuis van Ninove bewaard men een portret van Jan de
Spouter, die zijn naam latiniseerde tot Johannes Despauterius. Deze
vermaarde latinist, grammaticus en taalpedagoog zag omstreeks 1480
het levenslicht te Ninove. Na zijn opleiding aan de universiteit te
Leuven promoveerde hij in 1501 tot Magister Artium. Als "legens" in
de Lelie doceerde hij retorica te Leuven, verder te 's-Hertogenboscb,
te St.- Winoksbergen en te Komen, waar hij in 1520 overleed. Hij liet
een zeer uitgebreid oeuvre na en zijn faam verbreidde zich over geheel
West-Europa. Gedurende vele eeuwen bleven zijn werken in de Latijnse
scholen in gebruik als klassieke handboeken.ê!'
205 R. VAN ELSLANDE, Het glasraam van Jan van Heethuyse voor de hertogelijke kapel te
Ninove (1397), in: Het land van Aalst,45ste jg., 1993, nr. 3, blz. 207-214.
206 R. VAN ELSLANDE, Het altaarschilderij voor de kerk van Sint-Maria-Horebeke (1443), in:
Het land van Aalst, 43ste jg., 1991, nr. 4, blz. 355-356 noot J 7.
207 R. VAN ELSLANDE, Gentse kunstenaars ten dienste van Jan zonder Vrees en in het Prinsenhof, in: Ghendtsche Tijdinghen. 25ste jg., 1993, blz. 26.
208 R. VAN ELS LANDE, Hertog Filips de Goede liet het Gentse Prinsenhof rijkelijk opsmukken, in: Ghendtsche Tijdinghen, 2Sste jg., 1996, dl. I, blz. 51-52.
209 R. VAN ELSLANDE, Het Weense handschrift van "Die Keure", in: Over den Vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 889.
210 R. VAN ELSLANDE, Het glasraam van Jan van Heethuyse voor de hertogelijke kapel te
inove (1397), in: Het land van Aalst, 45ste jg., 1993, nr. 3, blz. 207-208.
211 Cat. tent. , Dirk Martens 1473-1973, Aalst Stedelijk Museum-Oud Hospitaal, 1-9/31-101973, blz. 42.
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Stijl van Gerard Horenbout. Johannes Despauterius (Ninove, Stadhuis)

Het geschilderde portret geeft Johannes Despauterius ten hal ven lijve en
in driekwart weer tegen een vlakke achtergrond. Hij draagt onder zijn
strakke, van voren iets openstaande buis met mouwen een onderbuis
die aan de hals vastgesnoerd is. In de rechterhand houdt hij als attribuut
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een ganzenveer. Op zijn hoofd draagt hij een kalot met breed opstaande
boord.
Op de afgeschuinde onderkant van de oorspronkelijke lijst bevindt
zich hetopschrift in humanistisch letterbeeld :"IOÊS DESPAVTERIVS".
Te oordelen aan de kledij, het opschrift en de ronde omlijsting mogen
we dit portret dateren in het begin van de 16de eeuw.
De opstelling van het portret en de lijst met het opschrift
herinneren nog volledig aan de kunst van de Brusselse Meester van
de Vorstenportretten."? De stijl echter verwijst naar de kunst van de
Gentenaar Gerard Horenbout: de kleine hersenpan, de afwezige
overpeinzende blik, het lichtjes omhoog geplaatste rechteroog, de
gevleesde onderlip, de zware handen, ... De zachte plasticiteit en de
mindere kwaliteit van het werk, zoals de slecht getekende hand, laten
ons niet toe het schilderij aan Horenbout zelf toe te schrijven, maar aan
een meester die onder zijn directe invloed stond.
Gent-Brugse school, Aankondiging van de geboorte van Christus aan de
herders, Getijdenboek van Roland de Wedergrate (Rijsel, Médiathèque
Municipale Jean Lev)', ms. i58,} 70vO)
Hierbij vermelden we graag het getijdenboek van Roland de Wedergrate
(tiS 18), heer van Voorde."? Deze Gentse burger was baljuw van Ninove.
Het getijdenboek bevat talrijke gebeden in het Middelnederlands. De
verluchtingen met typische randversieringen (cfr. Ronse) laten ons toe
dit werk te dateren in het derde kwart van de 15de eeuwen onder te
brengen in de Gent-Brugse stijl.
Ook te Ninove werden er tijdens de laatgotische periode handschriften
vervaardigd. Het Ninoofse handschrift van Pierre de GOUX21\ begonnen
in Rijsel, werd in 1460 voltooid in deze Oost-Vlaamse stad.?" Het is
een afschrift van de beroemde encyclopedie der middeleeuwse kennis,
het Liber Floridus (1125), samengesteld door kanunnik Lambert van de
collegiale kerk van O.-L.-Vrouw te Sint-Omaars. Reeds vanaf de 12de
eeuw bevond dit veelvuldig gekopiëerd werk zich in de Sint-Baafsabdij
te Gent en wordt thans bewaard in de Universiteitsbibliotheek van de
Arteveldestad.

212 R. VAN ELS LANDE, Het portret van Maria van Bourgondië door de Meester van de Vorsten portretten, in: Het Oude Land van Edingen en Omliggende, llde jg., 1983, nr. 4, blz.
329-337
213 Rijsel, Médiathèque Municipale Jean Levy, ms. 158.
214 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, hs. 72 A 23.
215 R. LIEVE S, Het Ninoofse Handschrift van Pierre de Goux (1460), in: Het Land van Aalst,
44'" jg., 1993, nr.2, blz. 151-152; 45'" jg., 1993, nr. I,blz. 71-74.
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Getijdenboek van Roland de Wedergrate

Dhr. Dirk Van de Perre was zo vriendelijk ons te wijzen op het totaal
onbekende Landboek van Wedergrate (Kortrijk, Rijksarchief), dat in
1468 in opdracht van de Bourgondische kanselier Pierre de GOUX216
werd vervaardigd. De omlijsting van de titelpagina is rijkelijk
versierd in zachte tinten met brede getande acanthusbladeren. Deze
randversieringen hebben we reeds aangetroffen in het hoger vermeld
getijdenboek van Roland de Wedergrate, baljuw van Ninove. Deze
versiering wordt beschouwd als een typisch Gentse decoratie'!', daar
men ze aantreft in talrijke handschriften, daterende uit het tweede en
derde kwart van de 1Sde eeuw, verlucht in de Arteveldestad. Toch willen
we opmerken dat deze decoratie eveneens aangewend werd door de
216 Pierre de Goux was sinds 1458 heer van Wedergrate te Denderwindeke; J. BARTIER, Légistes et gens de finances au XVe sciècle, 1955, blz. 342-360.
217 A. DE SCHRYVER, De miniatuurkunst. in: Cat. tent. Gent 1000 jaar Kunst en Cultuur, dl.
I!., Gent Bijlokemuseum 21-6/31-8-1975, blz. 326-327.
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Meester van Guillebert de Mets, die eerder moet beschouwd worden als
een groepering van schilders die niet alleen in Gent werkzaam waren
(zie Geraardsbergen). Deze randdecoraties treffen we tevens aan rond
de miniaturen van de Brugse school gegroepeerd rond Willem Vrelant
(zie Ronse). We kunnen de miniaturist van deze randversiering zonder
verdere aanwijzingen of onderzoek niet met zekerheid onderbrengen in
de school van de Arteveldestad.

15. Orrar (Orroir)
Na de dood van haar man zette Beatryce van Orroir, de weduwe van
Arend de Keysere, het drukkers bedrijf verder (cfr. Melden). Zij drukte
o.a. het traktaat "Den Paeyste lest ghemaect te Tours (Vrede van Tours)"
die we slechts kennen door de betaling van de stad aan deze weduwe
(bijlage 10). Toen zij opnieuw huwde met Hendrik van den Dale, een
Brugs drukker, werd de drukkerij overgeplaatst naar de Gezellestad.ê"
Heynderic vanden Dale, "printer", was in 1506 ingeschreven in de
Brugse St-Lucasgilde en overleed in deze stad omstreeks 1512. Te
oordelen aan de goederen die Beatryce van Orroir bij haar dood in 1512
naliet te Orroir en omliggende dorpen mogen we aanvaarden dat zij tot
de lokale adel van de Vlaamse Ardennen behoorde

16. Ronse
Uit een privaatverzameling
te Ronse hebben we enige werken
geselecteerd met een Gentse iconografie of met een verwijzing naar Gent
en/of het Land van Aalst. Uit hoger relaas blijkt dat in de laatgotische
periode Gent toonaangevend was voor de Oost-Vlaamse kunst.
Brugge ca.1450, Kruisdraging (Ronse privaatverzameling)
In de verzameling van een particulier te Ronse trok ons een miniatuur
"Christus op weg naar de Calvarie" de aandacht, door de manier waarop
de Verlosser het kruis draagt, nl. een -tau-vormige kruisbalk waarvan de
lange onderbalk naar voren is gericht. Reeds hebben we een dergelijk
voorstelling aangetroffen in Aalst en Gent (cfr. Aalst, Haaltert).
De typische smalle en lange blauwe akantbJaderen van de
randversieringen verwijzen naar de Gent-Brugse school uit het midden
218 R. VAN ELSLANDE,
Annalen

Arend de Keysere & Ronse in Gentse middeleeuwse

van de Geschied-

en Oudheidkundige

Kring

van Ronse (ter perse)

documenten,

in:
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van de 15de eeuw. De stijve niet geïndividualiseerde en expressieloze
gezichten van de figuren, de decorachtige architectuurconstructies, het
overwegende blauwe palet met de ongenuanceerde vlakken laten ons
toe om het miniatuur te plaatsen in de omgeving van Willem Vrelant,
m.a.w. onder te brengen in de Brugse school en te dateren omstreeks
1450.

Brugge ca.1450, Kruisdraging

(Ronse privaatverzameling)

Indien we Gentse kunsthistorici-'? aanhoren, die stellen dat deze
Kruisdraging met lange kruisbalk naar voor een typisch Gentse
iconografie zou zijn, zouden we dit miniatuur moeten onderbrengen in
de school van de Arteveldestad. De vraag blijft, hoe typisch Gents is
deze weergave wel?
Deze manier van de Kruisdraging is geen Vlaams gegeven, maar
is een Italianiserende invloed die tot ons gekomen is. Wij vinden ze
o.m. terug bij de Kruisdraging (Parijs, Louvre) van Simon Martini
(1280-1344). Deze leerling van Duccio (ca.1255-1319 verbleef op
verzoek van de paus samen met andere Siënese schilders aan het hof
219 E. Dhanens, Sint-Baafskathedraal Gent, in: Inventaris van het Kunstpatrimonium van OostVlaanderen, dl. V, Gent, 1985, blz. 168·173.; M. Goosens, O.C., blz. 76, ill.lO; J.-P. De Bruyn,
o.c., blz. 195·196.
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te Avignon, waar hij kunstenaars uit het Noorden in contact bracht met
de Italiaanse kunst. De Italianiserende invloed werd overgenomen in
Parijs, die een internationale ontmoetingsplaats was van kunstenaars.
Talrijke Vlaamse kunstenaars weken in die periode uit naar de Franse
hoofdstad. De weergave van deze manier waarop het kruis gedragen
wordt, werd in de 14de eeuw overgenomen door Vlaamse kunstenaars
die werkzaam waren in Parijs, o.m. door Jacquemart de Hesdin in zijn
Brussels getijdenboek.è" De voorstelling vond een ingang in de kunst
van de gebroeders van Limborg.?"
Reeds in de eerste helft van de 14de eeuw waren er in de Franse
hoofdstad Gentse schilders aanwezig, o.m. een Jehan de Gant. Deze
schilder was werkzaam aan het Franse hof en zijn vermeldingen in
Franse archivalia dateren kort voor dat de miniaturist Jehan Pucelle,
mogelijks een Vlaming, - die een invloed vertoont met Duccio - het
getijdenboek verluchtte voor Jeanne Evreux. In dit boek bemerken we
opnieuw de Kruisdraging waarvan de onderbalk naar voor is gericht.?"
Gerard David (late-navolger), Kruisiging (Ronse privaatbezit)
In het begin van de l5de eeuw bemerken we dat ook in de Gentse
miniatuurkunst de Kruisdraging met de onderbalk naar voor ingang
vond-", o.a. in het Getijdenboek van Jan zonder Vrees.P" De reden
hiervoor was dat miniaturisten - zoals de Guillebert de Mets-meester compositieschema's van de gebroeders van Limborg en de Baucicaultmeester over namen. De weg van deze voorstelling naar de paneel- en
muurschilderkunst lag open (cfr. Aalst). Te Brugge bemerken we een
gelijkaardig verhaal. Ook in de Gezellestad vond deze voorstelling in
het begin van de 15de eeuw een ingang.F' Ook hier namen miniaturisten
uit de Goudrankengroep Parijse voorbeelden over. De Utrechtenaar
Willem Vreland, een navolger van de Meester van Catharina van Kleef,
vestigde zich in het midden van de lSde eeuw te Brugge. Zijn eigen
stijl werd versmolten met deze van de Goudrankengroep. Voor de
compositieschema's greep hij graag terug naar oudere voorstellingen
van de Boucicautt-meester en zelf van Van Eyck. We merken hier
220 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 11.60, f' 6l.
221 Gebroeders van Limborg, Kruisdraging, in: Les très riches heures de duc de Berry, Chantilly,
Musée Condé
222 Getijdenboek van Jeanne d'Evreux, New Vork (ca.1325), f' 6lvo.
223 Getijdenboek van Daniël Rijm (1420-25), Baltimore, Walters Art Gallery, ms. 166; A. DE
SCHRIJVER, o.c. 1975, blz. 356, nr. 584.
224 Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. NOl1v.Acq. lat. 3055; DE SCHRIJVER, o.C., blz. 355, nr.
583.
225 Spieghel der Menscheliker Behoudenisse, Brugge ca. 1410, Londen, Bruisen Library, Add.
Ms. 11.575, f" 52vo.
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terloops op dat ook de Kruisdraging met de onderbalk naar voor zijn
ingang vond in de Eyckiaanse kunst.?"

Gerard David (late-navolger), Kruisiging (Ronse privaatbezin

Zowel te Brugge als te Gent blijft deze voorstelling behouden in de
miniatuurkunst. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het miniatuur uit de
verzameling te Ronse. Nadien treffen we haar ook aan in de paneelkunst
van de West-Vlaamse hoofdstad.?"
226 Kruisdraging (tekening), Wenen Albertina; E. PANOFSKY, Early Netherlandisch painting its
origins and character, dl.Il, New York - Hagerstown - San Francisco - Londen 1971, pl. 169,
ill. 304.
227 O.m. een Passietriptiek van de Meester van de Godelieve-legende (Burgos, kartuizerklooster
van Miraflores), dat een compilatiewerk is van Hugo van der Goes en de Meester van de
Gentse Calvaritriptiek.
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De verspreiding van deze iconografie beperkt zich niet tot België.
We treffen haar aan in de Duitse kunst?", die in het begin van de lSde
eeuw duidelijk werd beïnvloed door Frankrijk.
Een gelijkaardige weergave van de Kruisdraging treffen we eveneens
aan in de Noord-Nederlandse kunst?"
Als besluit mogen we stellen dat de Kruisdraging met de onderbalk
naar voor een indirecte Italianiserende invloed is, die zijn ingang heeft
gevonden heeft in de Vlaamse iconografie en minder in de Brabantse.P?
Men treft ze ook aan in de middeleeuwse schilderkunst van andere
landen rond België.
Een privaatverzameling te Ronse bewaart een kleine Kruisiging
die hier opgenomen wordt, daar waarschijnlijk het iconografische
programma een Gentse oorsprong heeft. Het werk toont een schuin
opgesteld Kruis met Christus voor een dreigende hemel en in de
achtergrond de stad Jeruzalem. Het gespierde lichaam toont een invloed
van Italië.
Het ronde gezicht met de ronde ogen, de armen met zwellingen
onder de ellebogen, de kleine handen die de nagels vastgrijpen, de
deels doorschijnende lendendoek en het mooie lichaam roept ons het
middenpaneel van een Calvarietriptiek in de parochiekerk van Noddebo
voor ogen. De zijluiken met schenkerportretten zijn van de hand
van Jacop van Utrecht. Het middenpaneel werd oorspronkelijk door
Bodenhausenê" toegeschreven aan Adriaan Isenbrandt. Till-Holger
Bochert 232 plaatst dit werk in de omgeving van Isenbrandt. Friedländer
plaatste dit Deens werk op het actief van Ambrosius Benson met een
invloed van Isenbrandt.ê" We weten immers dat beide kunstenaars
modellen aan elkaar uitleenden. Marlier hield het voor een Brugs
kunstenaar die werkzaam was tussen Isenbrandt en Benson.P' Onder
228 JOHA KOERBECKE, CaJvarie, middenJuik van het altaar van Amelsbüren, Münster Landesmuseum. Getijdenboek, Brussel Koninklijke Bibliotheek, ms. 9020-23, f" 65vo.
229 Kruisdraging, Getijdenboek van Catharina van Kleef, New York Morgan Libray; NoordNederlandse school, Kruisdraging, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België
230 De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bewaren twee zijluiken van een
retabel, waarvan het ene luik een Kruisdraging met de onderbalk naar voor en het andere luik
een verrijzenis voorstelt, die teruggaat op Dirk Bouts. Deze luiken worden toegeschreven aan
de Brusselse school. Cat. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Oude kunst,
Inventariscatalogus van de oude schilderkunst, Brussel 1984, blz386, nrs. 8737-8.
231 E. VO BODE HAUSE ,Gerard David und seine Schule, München, 1905, blz. 215, nr.
7\.

232 TJLL-HOLGER BOCHERT, Adriaan Isenbranr ca. 1480 (?)- 1551 Brugge, in: Brugge en de
renaissance 'Van Hans Memling rot Pieter Pourbus' ,IT, car. tent., Brugge MernJingmuseum
- Oud St.-Janshopspitaal, 15-8/6-12-1998. blz. 64-65, nr. 38.
233 M.-J. FRlEDLANDER,
Die Altniederländische
Malerei. Die Antwerpener Manieristen,
Adriaan Isenbrandt, Il, Berlijn, 1933, nr. 249.
234 G. MARLIER, Ambrosius Benson el la peinture à Bruges au ternps de Charles-Quint, Damme, 1957, blz. 213, nr. 180.
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impuls van de stad Brugge werken tal van kunsthistorici en historici
samen om de thans weinig belichte 16de eeuwse kunstproductie uit de
vergetelheid te halen. Uitkijkend naar nieuwe gegevens schrijven Moltke
en Moller in hun Deense inventaris de Calvarie in de parochiekerk van
Noddebo toe aan een Brugs navolger van Gerard David.?" Hoewel
de compositie van dit Deens werk ontleend is aan Isenbrandt, gaat de
beeldinventie terug op Gerard David.

Meester van Louthe, St=Hieronymus

in de wildernis

De nauwe afhankelijkheid van de composities aan Gerard David is ook
kenmerkend voor Isenbrandt. Typisch voor Isenbrandt zijn de zachte
moduleringen waarbij de contouren zorgvuldig vermeden worden, een
kenmerk dat we zowel in het werk te Noddebo, en door stijlevolutie
ook te Ronse aantreffen. Beide werken vertonen dan ook een
geprononceerde sfumato. Aan Isenbrandt herinnert ook de opgezwollen
kuit van Christus' linkerbeen op het werk te Ronse. We mogen dan
ook de Kruisiging van Ronse toeschrijven aan een Brugs schilder, die
zich geïnspireerd heeft op het iconografisch gegeven van de diagonale
opstelling van het Kruis van Gerard David (zie verder). De gebonden
235 E. MOLTKE - E. MOLLER, Danmarks Kirker. Frederiksborg
IT, blz. 1077-1081.

Amt, Kopenhagen,

1967, dl.
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techniek en het warme koloriet wijzen er op dat het werk te Ronse te
dateren valt in de Romanististische periode.
Gerard David, Kruisiging, Berlijn, Staatliche Museen
Meester van Louthe, St=Hieronymus in de wildernis, Hutn Hours,
Londen Britisn Library (ADD. 38.126,.f'227vO)
De schuine opstelling van het Kruis gaat terug op een Calvarie van
Gerard David (Berlijn, Staatliche Museen). We zijn van mening dat
deze vinding niet toebehoort aan David. David's Kruisiging toont een
verwantschap met de kunst van Hugo van der Goes ( scherpe en hard
getekende gezichten, de hoekige plooien val, tulbandachtig hoofddeksel)
en werd geschilderd in een periode toen David een duidelijke invloed
onderging van de Gentse kunst.ê" Van Miegroet (o.c.) merkte reeds op
dat de diagonale plaatsing van het kruis archaïsch is. In deze context
verwijst hij voor de Vlaamse kunst naar een Lamentatie (Berlijn)
van een navolger van Rogier van der Weyden. Wij kunnen hem niet
bijtreden omdat het "lege" kruis van deze piëtavoorstelling dient als
achtergrond. Het Kruis met de Verlosser op het paneel van David, en
ook te Ronse, staat centraal en op het eerste plan. In deze optiek sluit
de voorstelling eerder aan bij een miniatuur (1475-1480) van de Gentse
Meester van Louthe?", die men maar al te graag wil identificeren
met Simon Marmion.ê" Dit miniatuur stelt: "St.-Hieronimus in de
wildernis" voor (Londen, Britisch Library, ADD.38126, fO 227 VO). Het
Kruis met de Verlosser tussen de bomen werd hier eveneens diagonaal
opgesteld. "Marmion's (lees: Meester van Louthe) development of
dense forest views completely enveloping the figure of Saint Jerome
withint hem in the Hunth Hours ... sets a precedent for David's owm
expansion of the idea in panel painting.'?" Ten voordele van Gent pleit
dat de Haarlemmer Geertgen tot St.-Jans de landschap structuur van
de Louthe-meester (die duidelijke verwantschappen vertoont met de
Meester van de Gentse Calvarietriptiekj=" overneemt-" op het moment
dat deze Nederlander tevens talrijke ontleningen doet aan het werk van
Hugo van der Goes.242
236 H.l. VAN MIEGROET, Gerard David, Antwerpen, 1989, blz. 62-63.
237 A. DE SCHRIJVER, O.C., 1975, b1z.331-332; G. DOGAER, Flemish miniature painting in the
15th and 16th centuries, Amsterdam, 1987, blz. 141-143.
238 M. SMEYERS, Vlaamse miniaturen van de 8"· tot et midden van de 16<keeuw, Leuven 1998,
blz. 341.
239 M.W. AlNSWORTH, Gerard David, Purity of Vision in a Age of Transition, Londen-GentAmsterdam 1998, blz. 220.
240 DOGAER, o.C., blz. 141.
241 AINSWORTH, o.c., blz. 220.
242 E WlNKLER, O.C., 1964, blz. 282.
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Gerard David, Kruisiging, Berlijn, Staatliche Museen

Deze ruimtelijke diagonale opstelling blijkt geen vinding te zijn van de
Meester van Louthe, maar moet eerder in verband gebracht worden met
de Meester van de Gentse Calvarietriptiek of met Hugo van der Goes.
Van deze laatste is geen enkele Kruisiging tot ons gekomen, doch uit
archieven weten we dat hij dergelijke voorstellingen heeft geschilderd
- die ten prooi vielen aan de vernielzucht van de Beeldenstormers - O.m.
voor de kerk van Vosselare.?" De oorsprong van deze iconografische
vernieuwing van de plaatsing van het schuine Kruis mogen we eerder
zoeken bij de schilders uit de Arteveldestad, die gekenmerkt worden
door de openbreking van de ruimte.
243 R. VAN ELSLANDE - A. EVRARD, Een Kruisiging van Hugo van der Goes te Vosselare,
in: Het Land van Nevele, 14de jg., t983, nr. 4, blz. 271-305.
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Omgeving Pieter Coecke van Aalst, De Kruisiging van Christus (Aalst,
Stedelijk Museum Oud-Hospitaal)
Net zoals bij de Kruisdraging treffen we ook deze schuine opstelling
van het kruis ook terug in de kunst van Aalst. Het stedelijk museum
Oud-Hospitaal te Aalst bewaart een Kruisiging uit de directe omgeving

Omgeving Pieter Coecke van Aalst, De Kruisiging van Christus

van Pieter Coecke van Aelst, waarbij we een gelijkaardige schuine
plaatsing aantreffen van het kruis van de Heiland. Dit wijst er nogmaals
op hoe dicht de kunst te Gent en te Aalst iconografisch bij elkaar
aansloten.ê"
Antwerps maniërist (1500-25), Epifanie (Ronse privaaiverzameling]
Als laatste bespreken we hier een epifanie uit een verzameling te Ronse.
Het werk vertoont alle kenmerken van de Antwerpse maniëristische
schilders school uit het eerste kwart van de 16de eeuw. Dit maniërisme
is geen stijl maar een manier, die geklemd zit tussen de traditie van
244 H. VAN DE PERRE, Enkele beschouwingen bij het schilderij De Kruisiging van Christus /
Calvarie, in: Cat. tent. ,Dirk Martens 1473-1973, Aalst Stedelijk Museum-Oud Hospitaal,
1-9/31-10-1973, blz. 25-27.
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de Vlaamse primitieven en de oprukkende Italianiserende renaissance.
De aanbidding der koningen was een zeer populair onderwerp en treft
men herhaaldelijk aan bij de maniëristen. Voor het iconografische
programma greep men terug naar het Montforte-altaar van Hugo van
der Goes, waarvan thans enkel het midden paneel tot ons gekomen
is maar bekend is door o.m. een kopie van de Antwerpse maniërist
de Meester van Frankfort (Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten). Ook Jan de Beer, de leidinggevende figuur van deze
groepering greep graag terug naar Van der Goes' altaaf'". Hugo van
der Goes was de eerste die de epifanie niet liet plaatsgrijpen in een stal,
maar in het paleis van Koning David dat bij de geboorte van Christus
een ruïne was geworden. Op het Portinari-altaar weet de Gentenaar
dit iconografisch element te benadrukken door in de gevel van het
paleis een bas-reliëf met een harp af te beelden, attribuut van koning
David. Hiermee benadrukt van der Goes niet alleen dat het paleis van
David in Bethlehem stond, maar vooral dat Maria en haar zoon - de
koning der koningen- een afstammeling was van koning David. Ook
de imaginaire rotspartijen op de schilderijen van de Gentenaar dienden
herhaaldelijk als inspiratiebron voor de Antwerpse meesters. Zij lieten
zich niet leiden door de ruimtelijke opstelling van Van der Goes door de
schuine plaatsing van de architectuur, die benadrukt wordt door schuine
belichtingen, maar grepen terug naar de eenvoudige vormentaal van de
laat-vijftiende eeuwse Brusselse schilders (de Meester van de Barbaralegende, de Meester van St.-Goedele) die kozen voor een evenwijdige
planverdeling parallel met de toeschouwer.
Zoals we bemerken in het werk van Ronse opteerden de Antwerpse
maniëristen voor een open architectuur die de overgang van de
binnenruimten naar het landschap vergemakkelijkten, waarbij het
gebouw herleid werd tot een hybride toneeldecor. Kenmerkend voor
deze school is de rijkelijke decoratieve detaillering, vooral in de
kledij met elegante ritmische vormentaal. Opvallend in dit werk is het
Italianiseerde gelaat van de Madonna. De schilderijen van de Antwerpse
maniëristen werden thans ondergebracht in een paar groeperingen van
schilderateliers, die een verdoken beeld geven van de 217 nieuwe
schilders en 189 leerjongens die de Antwerpse schildersschool tussen
1490 en 1530 telde. Een andere reden waarom wij dit werk hebben
opgenomen is omdat de kunst van Pieter Coecke van Aalst gegroeid
is uit het Antwerps maniërisme. Enkele Antwerpse schilderijen in
245 Cat. tent., Extravagant, Een kwarteeuw Antwerpse schilderkunst herontdekt 1 1500-1530,
Antwerpen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 15-10 131-12-2005, blz. 64-66.
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maniëristische stijl worden nog bewaard in het Land van Aalst.ê"

Antwerps

maniërist,

Epifanie

(Ronse, privaatverrameling)

Wat de Gentse maniëristische schildersschool betreft moeten we
aanhalen dat er nooit onderzoek naar is gedaan. Uit de archieven blijkt
dat er een relatie bestaan heeft tussen Gentse schilders en Antwerpse
maniëristen. In 1516 ging Lieven van Male in leer bij de Antwerpse
schilder Jan de Beer.247 Als borg voor van Male traden de gebroeders
Martin en Miehiel Benin(g)s op. De familie Bening was een belangrijke
schildersfamilie die het Goesiaans atelier in Gent en Brugge verder
zetten. Aan de belangrijke Gentse voegrenaissancisten schrijft men
maar al te graag archaïsche werken toe, terwijl uit hun ontwerpen voor
gravuren blijkt dat ook in de Arteveldestad de nieuwe vormgeving van
246 Aalst, St.-Martinus, middenpaneel van het epitaaf van Gillis Daens; Aalst, Stedelijk Museum
Oud-Hospitaal; Erpe, Kerk, Passietriptiek
247 E. DE BUSSCHER, Recherches sur des peinrres el scupteurs à Gand aux XVle, XVIIe, et
XVIIIe siècle, Gent, 1866, blz. 380.
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de renaissance was doorgedrongen>"

17. Rozebeke
Op 13 juli 1413 klaagden de kerkmeesters van Rozebeke de Gentse
beeldsnijder Robbrecht de Brune aan bij de Gentse schepenen, daar het
retabel die de kunstenaar voor hen gesneden had niet voldeed aan de
voorwaarden. De schepenen hadden het retabel laten keuren door de
deken en de gezworenen van het ambacht (zie ook St.-Denijs-Boekel).
Dit beeldhouwwerk werd afgekeurd door het bestuur van het ambacht en
de uitspaak van de schepenen was dat de betaling door de kerkmeesters
werd geschorst. Wel moesten de kerkmeesters de kosten voor de keuring,
die 13 schellingen groten bedroeg, betalen. Robbrecht Van der Hoyen,
die als borg optrad voor de kunstenaar, moest als vergoeding aan de
kerkmeesters" drien pandt gr. torn. ouds ghelts" betalen?". Robberecht
de Brune verplichte zich er toe om het "ghebrec" te verbeteren. Uit dit
document blijkt tevens dater naastkwaliteitsnormen ook eenheidsprijzen
vastgelegd werden door het ambacht (bijlage 11).
Dhanens-" meent dat bij de verplaatsing van het hoogaltaar in 1643] 644 mogelijks ook het werk van Robbrecht de Brune, dat volgens haar
op het hoogaltaar prijkte, verplaatst werd. Hoewel het opdrachtdocument
niet vermeld dat het retabel van De Brune bestemd was voor het
hoofdaltaar, kunnen we aanvaarden dat dit kunstwerk er mogelijks voor
gemaakt werd. Enkele belangrijke kunstwerken bleken na de voltooiing
gekeurd te worden door de gilde. Toch hebben we bedenkingen bij de
gedachte dat in de 17dc-eeuw het retabel van Robbrecht de Brune nog
in de kerk aanwezig zou geweest zijn. In een uitvoerig onderzoek door
Uytersprot blijkt dat deze kerk tijdens de 16de-eeuwse troebelen zware
schade heeft geleden. De vijf altaren, die in de kerk aanwezig waren
(hoofdaltaar en vier zijaltaren") volledig verwoest.":
De kerk bewaart thans nog een 15de-eeu ws gotisch O. -L. -Vrou wbeeld
dat ten onrechte vereenzelvigd wordt met het Mariabeeld dat in 1164
geschonken werd door de Gentse St.-Pietersabdij aan deze kerk en dat
248 R. VAN ELSLANDE, Het Land van Waes in relatie tot de laatgotische Gentse kunst, in: Annalen van de Geschied- en Historische kring van het Land van Waas, ter perse.
249 Waarschijnlijk gaar het hier om pond groten daar de opsteller van de tekst verder schellingen
gebruikt.
250 DHANENS E., Kanton St-Maria-Horebeke, Provincie Oost-Vlaanderen, Inventaris van het
Kunstpatrimonium. overdruk in de pastorij te Rozebeke.
251 Rozebeke, Pastorie, Kerkarchief, hs. B. UYTERSPROT, Geschiedkundige schets der kerk
van Roozebeke-aan-Zwalrn
getrokken uit het (schaarsch) archief der kerk te Gent en in de
pastorie berustende, Z.d.. Dit handschrift daterende uit het begin van de 20'" eeuw werd later
verder voorzien van aantekeningen.
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aan de oorsprong ligt van de Mariadevotie te Rozebeke. Het gotische
beeld werd in de 17de eeuw herkapt tot een vormloze romp om het
gemakkelijker te kunnen aankleden. Mogelijks gebeurde dit in 1669
toen de troon werd geleverd waarop thans nog steeds het beeld staat.
Het Jezuskind is wellicht heel vernieuwd geworden.
De kerk bezit nog een ander 15de-eeuws Mariabeeld, waarvan het
kind een appel of aardbol vasthoudt en dat herinnert aan een Romaanse
traditie. Daarnaast bewaart dit oratorium nog een 15de-eeuws St.Maartenbeeld. Mogelijks werden deze beelden pas na de 16de-eeuwse
troebelen naar de kerk overgebracht.

18. Sint-Denijs-Boekel
Op 2 juli 1443 werd in een schepenakte vastgelegd dat Boudewijn van
Wytevelde de opdracht kreeg van Gillis den Clerc, zoon van Pieter,
en Arend Vrijman als kerkmeesters van Sint-Denijs-Boekel om een
altaarwerk te schilderen. Een groot deel van dit werk was voorzien van
bladgoud. De kerkmeesters moesten na voltooiing van het schilderij
de kunstenaar de hoge som betalen van 11 pond groten, boven het
voorschot dat de kunstenaar reeds ontvangen had. Als borg voor de
artiest traden zijn broers Jan en Heinric op (bijlage 12). Veel wijst er op
dat de achtergrond van dit omvangrijke werk waarschijnlijk uitgevoerd
was met bladgoud.
Het contract tussen Boudewijn van Wytevelde en de kerkmeesters
van St.-Denijs-Boekel geeft ons een nieuw inzicht in verband met de
werkwijze van de toekenning van een opdracht aan een kunstenaar.
Hieruit blijkt dat bij het afsluiten van een overeenkomst reeds het
ambacht werd ingeschakeld om de kwaliteit van het kunstwerk te
vrijwaren. In het contract gepasseerd voor de Gentse schepenen van de
keure wordt duidelijk verwezen naar "11 cedulen ... gepasseerd voor dekin
ende gheswoorne van den ambochte van den schilders binnen Ghend"
voor het schilderen van het retabel. Verder verbond de kunstenaar zich
er toe om het werk uit te voeren voor Sint-Jansmis, d.i. 24 juni 1444.
We mogen aanvaarden dat in deze "cedulen" de voorwaarden waren
vastgelegd betreffende het gebruikte materiaal, de afwerking, de prijs, de
betaling, de kwaliteit, enz .. Ze werden op twee exemplaren vastgelegd
door het bestuur van de Sint-Lucasgilde te Gent.
Hethoger vermelde relaas i.v.m. het retabel voorde kerk van Rozebeke
(zie aldaar) doet ons veronderstellen dat na voltooiing het ambacht het
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kunstwerk uitvoerig keurde. Soms troffen we naast de "cedule", die de
voorwaarden bepaalde, ook een melding van een ontwerp aan252• Op
dit ogenblik is in dit verband te weinig onderzoek gedaan i.v.m. deze
ontwerptekeningen. De vraag die zich hier opdringt is, zijn er tussen
de gedetailleerde laatgotische tekeningen geen "beweerpen" die thans
beschouwd worden als getekende kopieën door een ander kunstenaar?
Een vergelijking tussen dergelijke tekeningen en de onderliggende
tekening van het schilderij zou hier uitsluitsel kunnen geven. Eigentijdse
documenten waarvan zowel de "cedule" als het "beweerpe" bewaard
bleven kunnen deze veronderstelling bevestigen.ê"
In de akte wordt niet vermeld wanneer de overeenkomst, nl. de
"cedulein]" vastgelegd werd door het ambacht. In verband met het
schilderij voor de kerk van St-Denijs-Boekel kunnen we wel een
veronderstelling naar voor brengen. Het is verstaanbaar dat een
kunstenaar pas het geslagen goud voor een kunstwerk aankoopt nadat
hij een duidelijk omschreven opdracht heeft gekregen. We mogen
aanvaarden dat het voorschot van een kunstwerk in de eerste plaats
diende om een kunstenaar in staat te stellen om materiaal aan te
schaffen. In deze optiek mogen we stellen dat de overeenkomst tussen
de schilder en de kerkmeesters kort voor 9 april 1443 afgesloten werd.
Op die dag werd voor de schepenen van de keure te Gent geregistreerd
dat Boudewijn van Wytevelde voor 2 pond 11 schellingen groten
"ghesleghenen goude" kocht aan Jan van Welden uit Doornik, dat
geleverd zal worden" tanderen tijde".254 We mogen aanvaarden dat dit
bladgoud diende voor het altaarschilderij van Sint-Denijs-Boekel. Net
zoals bij het retabel voor Nederbrakel was er tussen de opdracht en de
registratie er enkele maanden tijd verlopen.
Dit kunstwerk zal waarschijnlijk - zoals vele kunstgewrochten in de
regio - ten prooi gevallen zijn aan de vernielzucht van de beeldenstormers
in de 16de eeuw.ê"

252 R. VAN ELSLANDE, De verbintenis tussen Obrecht van Westkerke en de kerkmeesters van
Nevele inzake het beschilderen van een relikwiekast in 1479, in: Het land van Nevele, 20ste
jg., dec. 1989, nr. 4, blz. 307-308.
253 Het gaat hier om het Kruis ten Schreiboom te Gent door Jan Eebins; R. VAN ELSLANDE,
Jan Eebins (± 1345-1412), metselaar, beeldhouwer, architect en landmeter, in: Ghendtsche
Tydinghen, 20ste jg., mei 1991, nr.3, blz. 149.
254 R. VAN ELSLANDE, Het Weense handschrift van "Die Keure", in: Over den Vier Ambachten, Kloosterzande, 1993, blz. 889.
255 F. DE POTIER- J. BROECKAERT, Geschiedenis van de gemeenten der provincie OostVlaanderen, ISie reeks, Arrondissement Oudenaarde, 2d' reeks, 1'" deel, Gent, 1903, blz. 2627.
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19. Sint-Maria-Horebeke
Ons artikel over het retabel van Sint-Maria-Horebekeê= gaf een totaal
nieuwe kijk op de lSde_ eeuwse kunst. Vernieuwend was dat we voor de
eerste maal duidelijk geconfronteerd werden met het feit dat -net zoals
in Italië- ook bij ons op het einde van de 15de-eeuw een kunstmarkt
bestond. Recent onderzoek heeft dit trouwens bevestigd.?"
Op 8 oktober 1443 kocht de kerkmeester Barthelemeus de Cupere
voor de kerk te St.-Maria-Horebeke een altaarstuk voor het hoge bedrag
van 8 pond en 10 schellingen. Het ontbreken in de verkoopsakte van
een onderwerp, keuring door de gilde, de borgstelling van de verkoper,
enz. kan er mogelijks op wijzen, dat het hier ging om de verkoop van
een bestaand schilderij. De naam Arend van Boxtale als kunstenaar
treffen we in geen enkel ander document aan. Wel treffen we hem aan
als koopman. Uit documenten blijkt dat hij een goede relatie onderhield
met kunstenaars.ê"
Uit een akte van 17 november 1442 weten we dat Arend van Boxtale
en Jan Oeterman een altaartafel kochten bij de Gentse schilder Boudewijn
van Wytevelde. Gezien de korte tijdsduur tussen beide hoger vermelde
akten mogen we aanvaarden dat het schilderij van Van Wytevelde later
prijkte in de kerk van St-Maria-Horebeke.

20. Sint-Maria-Latem
De kerkmeesters Christiaen Mergaert, Jan van Dickele en Gheerard
Ghesellis van "Onser Vrauwen Lathem" waren op 12 april 1483 tien
pond en tien schellingen groten schuldig aan de schilder Jan van der
Brugghen, zoon van Justaes "van schuldenen die hij in de zelve keerke
ghedaen heeft".259Waarschijnlijk gaat het hier om een altaarschilderij,
die de kunstenaar reeds aan de kerk geleverd had (cfr. Haaltert, Mere).

256 R. VA ELS LANDE, Het altaarschilderij voor de kerk van Sint-Maria-Horebeke (1443), in:
Het land van Aalst, 43ste jg., 1991, nr. 4, blz. 353-360.
257 Cat, tent. De eeuw van Van Eyck De Vlaamse primitieven en het Zuiden 1430-1530, Brugge
Groeningernuseum, 15-3/30-6-2002, blz. 255-256.
258 R. VAN ELS LANDE, Daneel De Rycke, De Gentse schilder (ca. 1415-1474), in: Gbendtsche
Tydinghen, 1997, nr. 3, blz. 140-15l.
259 R. VA ELSLANDE, Het retabel van Philips Clincke en Jan van der Brugghen voor de kerk
van Mere (1485), in: Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 31ste jg.,
jan. 1991, nr. 1, blz. 10.
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21. Smetlede
Op 4 oktober 1448 werd Jacob Gheero1f opgenomen als meester in het
Gentse St.-Lucasambacht. We hebben niet kunnen uitmaken of het hier
gaat om de verder vermelde glazenier of zijn vader die dezelfde naam
droeg. We weten wel dat hij in 1453 vermeld werd als vrijmeester.ë"
Jacob Gheerolf was tussen 1455 en 1490 één van de belangrijkste
glazeniers te Gent. Hij was dan ook herhaaldelijk werkzaam voor het
Gentse prinsenhof, het Gravensteen en het stadhuis.'?' In 1476 was
Jacob Gheerolf eigenaar van een erf gelegen in Smetlede, dat eertijds
toebehoorde aan Thomas van Huusse.ë" Gheerolfs had nog andere
inkomsten dan deze uit zijn werkzaamheden als glazenier. Reeds in
1467 bemerken we inkomsten uit fruitteelt.ë?

22. Wetteren
Met oog op de herdenking van de 500sIO verjaardag in 1982 van de dood
van de belangrijkste Gentse schilder Hugo van der Goes onderzochten
we de schilderijen in België, die op de naam stonden van deze
wereldberoemde schilder. Eén van deze werken bevindt zich in de St.Gertrudiskerk te Wetteren en stelt de mis van de H. Gregorius voor.
Uit onze uitvorige publicatie'?', die pas in 1985 verscheen, bleek dat
de toeschrijving gebaseerd was op de herkomst van het schilderij, nl. uit
Oudergem waar Hugo van der Goes verbleef vanaf 1478 tot 1482. Het
werk was echter niet afkomstig uit het Rood Klooster, waar de schilder
opgenomen werd als lekenbroeder, maar uit de dominicanessen priorij
van Hertoginnendal. Het schilderij bleek dan ook niet van de hand te
zijn van Van der Goes, maar van een anoniem Brussels meester, die
het vervaardigde in de eerste kwart van de 16de eeuw. Het werd niet
voor Hertoginnendal geschilderd, maar voor een benedictijnerklooster.
Hoogstwaarschijnlijk
werd het vervaardigd voor de abdij van
Affligem.
260 R. VAN ELSLANDE, Het retabel van Cornelis Boone in opdracht van de mecenas Nikolaas
van der Ziekelen en de kerkmeesters voor de kerk van Nazaret, in: Scheldeveld, jb. XX,
1990, blz. 40.
261 R. VAN ELSLANDE, Hertog Filips de Goede liet het Gentse Prinsenhof rijkelijk opsmukken, in: Ghendtsche Tijdinghen, 25ste jg., dl. IT, blz. 142,143.
262 Elslande R., Het retabel van Willem Brandlus voor de kerk van Deftinge (1439), in: Het land
van Aalst, 42ste jg., 1990, nrs. 5-6, blz. 249.
263 R. VAN ELSLANDE, Daneel De Rycke, De Gentse schilder (ca. 1415-1474), in: Ghendtsche
Tydinghen, 1997, nr. 3, blz. 140-151.
264 R. VAN ELSLANDE - A. EVRARD, Kritisch onderzoek van de "Mirakuleuze mis van de
H. Gregorius" in de Sint- Gertrudiskerk te Wetteren, in: Tijdschrift voor Heemkunde en Geschiedenis Wetteren, 32ste jg. 1985, nr. J, blz. 9-16; Ibidem, nr. 2, blz 13-16; Ibidem, nr. 3,
blz.4-IO
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Naschrift
Dit artikel sluit aan bij onze publicatie over de ISde eeuwse Gentse
kunst in de Vier Ambachten (Noord-Oost- Vlaanderen & ZeeuwsVlaanderen) dat zal aangevuld worden met de Gentse kunst tijdens de
laatgotische periode in het Waasland.ê" Deze publicaties geven samen
een beter inzicht op de Gentse productie ten oosten van de Schelde
en ten noorden van de provincie. Deze publicaties kennen een vervolg
met ons artikel over "De familie Horenbaut: renaissance kunstenaars
te Gent"266die werkzaam waren te Gent, in het Land van Aalst, in het
Waasland en in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast stonden ze in dienst van
verschillende Europese vorsten.
Maar deze publicatie was zeker en vast niet mogelijk geweest
zonder welwillende hulp en mijn dank gaat dan ook uit naar dhr Karel
Baert (Aalst), dhr. Marc Rogge (Oudenaarde), Mevr. Adinda Coolens
(Mariakerke), maar vooral naar dhr. Geert Van Bockstaele (Zottegem),
die ons steeds met raad en daad bijstond.

Hoofddocent antiekhandelopleiding

Rudy van Elslande
Zandekenstraat IS
9030 Gent
Syntra Aalst en Sint-Niklaas

265 Idem, Het land van Waas in relatie met de laatgotische Gentse kunst, in: Annalen van ge·
schied- en oudheidkundige kring van het Waasland (ter perse).
266 Idem, De familie Horenbaut: renaissance kunstenaars te Gent, in: Jaarboek van de oudheidkundige kring "De Vier Ambachten", (ter perse).
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Bijlagen
J
Jehan van Crikembourg, pairure. demorant à Gand pour la fachon d'un figure par lui faicte faisant
sëparacion des limites de Franche et de l'Empire mesmement des quartiel' du pays de Waes, de
Quatre-Mestiers et d'Alost, pour icellefigure produre en certain procès que monseigneur le roy de
Castille (= Filips de Schone) avoit pour ceste cause en parlement de Paris à l' entreconte des gend
du roy de Fransche (= Karel VliJ), pour ce par ordonnance du VJ e de mars Xve cincq .
Brussel, Rijksarchief, Rekenkamer, Archives du royaume register m 2/.456,} IIlJxx[J v",
2
voerwaerde ghemaectjegens
meester Jacob van den Baerse voor 20 zetelen in den coer.
Een zekere voerwaerde es ghemaect tusschen minenen heere van Ste-Pieters bij Ghend an d'een
zijde ende meester Jacob van den Baerse beeldensnidere an d'ander zijde van 20 zetelen vormen
of stoelen in den choer t' Sint Peeters vors. Alzo goed als die re nu staen ofbetere: te makene al nu
stappans beghitwende in den cloester ende der hute niet sceedene VOl'dat vors. Werc al vuldaen
zal zijn in der manieren dat hier naer volg het.
Dats te wetene: in elk zide 6 stoele in 'rechte ende 5 boven ende drie benden keerende ghelijc zij
ghecostumeerd zijn te keerne in alle andere kerken. Ende om dit vors. Werc wel ende ghetruwelicke
ende in der manieren dat boven gheseit es te doene ende metten vloerwerke vuldaen ende vulseit
te leverene zal de vors. Meester Jacob hebben boven dat hem mijn heere vors. Alle de stoffen van
haute ende van ijsere doen leveren zal den tijd dat hij se maken sal een vierendeel wijns ende een
groet broed s' daeghs ende der boven van eiken stoele of vormen drie noblen ende voerd 't verscoenen naer dat hire hem wel ende haestelike in quijdt van den prioer van St=Pieters voers. Ende
Pieteren ser Symoens. Dit was ghedaen den 20n dach van Meye en 't jaer 1399 present den voers.
Prior Pietren ser Symoens ende den heer Janne van Rode.
Gent, Rijksarchief, Fonds van de Siru-Pietersabdij, 1 reeks.cartularium nr.9,} 152 v", }160
Generalen ontfanck (1- J 0- 1400/

j - JO-

140 1)

erst ghecocht jeghen den lang hen Backere bij meester Laureinse van der Leyen ende meester Jacop van den Baerse350 voeten planken die verhuurbuert waren an den setellen in den choer ende
up den torre van den coovente met de versolderen 12 lb. 12 sc.
Item meester Jacob van den Baerse betaelt in viller betalinghen bij der hand van sineti cnapen die
Jacop vors. Hier sende dwerc te wuldoene van den vors. Seteten te stellen ende te makene alsoe
de voerworde verc/aert omme 60 nobelen waer af comt te betaelne ten bevelene van onser heere
den abt den vors ontfanghere 30 nobelen qui valent in ponden par. 108 lb. par waer af de vors
ontfangher beweide den vors. Jacop in de rekeninghe voer dese 59 lb. 2 sc. Par. Ende te desen
rekeningen ghelijc bij letteren van quitancien al betaelt 48 lb. 18 sc.
Gent, Rijksarchief, Fonds va" de Sint-Pietersabdij, 1 reeks, nr. 2287,!, 21,23, 24vo
3

Cornelis Wante onderbaillu van Gavere kende inde naeme van Lieven vanden Bossche te betalene
Jan de Stoevere als dek in van den scilders ter neerynghe behouf VI lb. gr.. Ill. lb. gr. te alfougste
ofte emmer. XlIIIten. dernier onbegrepen dat de voorseide Lieven belooft heeft den voornoemde
baillu te leverne de tafele van portraturen ende stofferynghe ende dandre lil lb. gr. talfougste
LXXXII (1482) twelke de sellv)e baillu als borghe over de kercmeesters versekert etc. ende dit in
recompensatien van meerdere somme der de voornoemde Lieven ter neeringhe profite in ghelast
stond naer sckere vonnesse ten soldere bij den dekenen ghewijst welke vonnesse in vigiere blijft
den voorseide baillu in ghebreke sijnde ten wel verstane ghevielt dal de voorseide Lievennaer de
conditie vander voorwerde in ghebreke ware vander voorseide tafele te makene ende te leverne
dat ghuend dat hij weerelieden hem daer omme verstaende gheordineert sal worden te ghevene
het sij bij dekene ghesworne ofte andre den baillu afslach doen sal ten leste paymente, ACTUM
XJI juiy aO LXXXi
Gent Stadsarchief. Jaarregister 1480-1481,!, 128vo.
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4
Kenlic dal alse van eender autar tafele van der gheborte van Onser Heere, ghesneden ende vergult, de welcke ten tooghe ende ter venten ghestaen heeft in Sente Nicolas kerke binnen Ghend,
so es commen voor schepenen van der kuere Willen veelinc gheboren van Brussel, nu Ier tydt
woenachtich. te Geersberghe; kende ende Iyde dat hy de selve aytartafel vercocht heeft Janne
Ganshoorre, diese insgelikx kende ghecocht t' hebbene jegen den selven Wil/em omme de somme
van XIV pt groote, etc Actum XXVII maerte 1463.
Gent, Stadsarehief, Jaarregister 1463-1464,.f' 70.
5
Jan S/oc diende als keeremeester van Aelter bekent tachter ende sculdig tynde Jan Salaert de
somme van llll/b. VII s. VlTI d. gr. reste van meerdere somme Ier causer van eender tafie die hij
der zelver kercke ghemaect heeft ende wele onder hem es te betaelne, de voorseide somme te ziere
ghelieften zonder langher deloy of uitstel. verseken up hem ende up al 'tzyne Actum Ve aprillis
anno XCI voor Paeschen
Gent, Stadsarchief. Jaarregister 1491-2,.f' 49vo,
6
Kenlic etc., dat a/ze van eenen wysere die Nabuer Martins ghestoffeert, ghemaecht ende ghelevert
heeft der kerken van Lede, staende an den torrete Lede, so eyst dat de vorseide Nabuer commen
es, ere. ende heeft belooft over hem ende zijn naercommers tvorseide weerc te houden staende
ende waandeerne den termin van XX jaeren lanc duerende, als wel ende dueghdelic ghedaen zijnde ende bevonde men dat tselve weere binnen den varnoemden termine faelgierde bij fauten van
svorseids Nabuers handghedade ende goed doen sal ter ordonnantiën van goede lieden daer an
ghevroedende. Actum prima octobr. Anno L
Gent, Stadsarchief. Jaarregister1450-1451,.f'
24vo.
7
(zij) dat Daneet Lerdewiicx beeldesniedere, commen es, etc., ende heeft beloeft de tabernacle metten ymagie van de moeder Gods van Lede by hem ghemaeckt uuten laste van de kerckmeesters van Lede ter selver kerken behouf te leverne al ghesneden alsoc behort tallen tiiden dat se
hemlieden te doen verscildene ende dat te sinen coste ende vort als dat vulscilt zal wesen werden
te vergaderne ende te leveme in de kerke te Lede ende dat ten kerken coste verseken etc. ende
ditte meds dien dat hij betalt es van den ghelde dat sy hem van den telven werken beloft hadde
te ghevene, daer af hij den se/ven kercmeester quite ghescolden heeft mids dien alsoet behoort.
ACUlm XIfe die febr. a" LI
Gent, Stadsarchief. Jaarregister 1451-1452,.f' tilv".
Kenlic

8
Kenlc zij etc. dat dit es den Staet van goede toebehorende Hannekine ende Tannekine Heermijnkine ende Joossinkin Skeysers meesters Arends kinderen die hy hadde by joncvrauwe Beatryce
Van Oroir zyner wive was} de selve weesen toecammen verschenen ende verstorven bydes overIyden vande vorsyden meester Arend! haerlieder vadere was, welc goed Pieter Uuterscault als
deelvooght upbrincht VOl' onse heeren scepenen den uppervoogden also hy daue jeghen der voorsyden weesen moedere vander versterfte van haerlieder vornoemde vadere vriendelic verpaect
verscheeden ende verdeelt heeft ter presencie van ghemeenea maghen ende vrienden te wetene
Loys ende Jan van Oroir ghebroeders ooms Colaert ende claeys de Backere maghen ende vrienden ten meesten orbuere ende proffyte vanden selven weesen. Eervachtichede ende erfelyke rente
den vorsyden weesen toecommerule, verscheenen ende verstorven bydes overlyden vanden vorsyden weesen vadere was ende van zynder zyde Gommende ligghende inde prochie van. Meldene.
Eerst hebben de vorsyden weesen eene onbehuusde hof Slede metten lande ende meerschen daer
an. ligghende groet met den vorsyden meersschelkine ende met een sticxen lants daeran ligghende
omtrent V dachwanden.Ltem drie dochwanden lants ligghende up de eautere van Meldene. Iten in
de Sceldemeersch by Peteghem noch een dachwant meersch. dat de wedue van Gillis de Keysere
in pachte houdt. Item noch drie dachwanden lants ligghende up der selve plaetsse verpacht Jan
Coppeloen. Item voort noch drie dochwanden meersschen ligghende in de meersch by Kerchoven
ende met eenen sticxkine lants daer inne begrepen, elcx vanden vorenghenoomten
parchielen van

160
ervachtichede onbegrepen van der groote alsomme dat bevinden sal belast met zulcker rente .. .Ac·
turn XXVIlen in april naer paesschen anno XC .
Gent, Stadsarchierf, Staat van Goed, /489·/490,j155vo.

9
Kenlic zij etc. dal Pieter Schietcaue kercmeester van nederbrakel over hem ende over rinen me·
degezellen over een zijde, Jan Clincke ende Boudin van Wiitevelde vande andre, ghesaemdelic
commen, kende also van eenre autaer tafele die de selve Jan met Boudin ghevoorwaert ende ghenomen hebben te makene jeghen de voors. Kercmeesters ten autaere van onser vrauwen inde koor
inde selve kercke ende vanden somme van penning hen die de kercmeesters der voren. gheven ende
betalen zullen alo ver de maniere ende uutwusene van eenre cedulle in payie tussen hemlieden
ghemaect die de gheete voorwaerde tss he partie an beede zuden inne gheexpiut staet in date) de
selve cedulle van den lesten daghe van spoorde int jaer xiiij56 dat zij an beede aijde belooft hebben ende belovende de selvene voorwaerde ende belooft wel ende duechdelic te doene leverne betaelne ende vulcommene ten dag hen ende inde manieren ende uutwusene van der selver bewerpe
alt welke de voorssiijde) partien an beede zijder zlc in alse, welke alst het ancleeft hebben belooft,
beliet ende verseleert etc. ende Jan Clincke ende Boudin van Wiitvelde vanaal elc andren ende vort
zin borg hen over hemlieden ende elc over al Jan van Musschezele ende Paesschier de Wale ende
over Pietren Scietcaue zin borg hen Jan van Machtelghen ende Aceaudt de Ruddre
Actum xii juli lvii
Gent, Stadsarchief, Jaarregister 1456·1457,j
123.
JO
Item betaelt, der weduwe van meester Arend De Keysere printre was, haer tegheleyt voor tprinten
van drie honden copien vanden paeuse les ghemaect, te tours, bij haer vut laste van scepen gheprint ende ghedistribueert, te zinne den insetene van deser stede te iij ge. Voor elke copie, comt naer
tverclaers vander cedulle vanden xxiiiije in Hoymaent Xc.
Gent, Stadsarchief. Jaarregister 1490·J491,j
231vo.
11
... scepenen wijsden Robbrechte van der Hoyen dat hij als borg he also hij seyde voer Robbrechte
de Brune instaen ende ghemaeck doen sal Janne Casins ende Willemme van Burseghem als kerckmeesters van o. v.kerke van Roesbeke int land van Scorise van drie pondt groten t ouds ghelts ende
dat over tgheerec dat bevonden es en dmaken van eene autartaeffien die de vorn. Robbrecht de
Brune ghenome adde te makene jeghen de kerckmi eester) in dien tijden der selver kercken ende
dwelck ghebrec overbrocht word ende ghegroet bij den deken, ghezworene ende andere goede
weerelieden van der ambachte van den scilders in de vors( eide} stede van Ghend, huute la
ste van secpenen vors. Ende alse van den scilders in de vors( eide) stede van Ghend, huute loste
van scepenen vors. Ende alse van den verscoenne dal Robbrechi van der Hoger hiesch. volghende
den voerweerden der af ghemaect so wijsden scepenen den kerckmeesters an Roesbeke quite ende
ontslagen ghenen tghebrec van der vors( eide) taeffien. Ende als van den costen ghedaen bij den
deken, ghezworene ende andere goede wercklieden van den ambachte van den sc. Omme de vorn
taeffie toversiene ende tghebrec der an wesende naer de voerwaerde te grootene de welkr coste
draughen 15 s. g/'. so termeneerden secpenen dat kerckmeesters vornioemd) die betalen souden.
zonder den cast van Robbrecht de Brunen. Actum 13die jul)' anno xiiijc xii] ..
Gent, Stadsarchief. Jaarregister 1412·1413,j85vo.
12
Kenlic zij etc. dal Boudin van wuevelde cammen es voor de scepenen vande kuere in Ghend, ende
heeft belooft Gillis den Clerc, fs. Pieters, ende Arend vrijman. als kercmeesters vander kercken
van Ste Denijs-Boukele, te leverne, ghewrocht ende vulmaect, alsulke een autaer taffie als hij ieshen hemlieden. ghenomen heeft te verguldene ende te werkene. naer tinhouden van IJ eeduien dire
af zijn ghepasseert voor dekin ende gheswoorne van den ambochte vanden scilders binnen Ghend,
ende dit onthier ende Ste Jansmesse anno XXXXJlIJ eerstcommende.
Versekert up hel ende up al tzijne, ende voort zijn borg hen, ende elc over al, an van Wdevelde ende
Heil/Tic van Wittevelde zijn broeders, ende als hij de voorseide tafie gheleverr heeft, dan sullen
hem de kercmeesters zeker doen vande rest somme van XJ lb. gr., die hij daraf hebben sal, naer
tinhouden vander selver cedule. Actum ii juli] 1443.
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