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13 februari 1822
- Poëzy. — Een lofdicht op den beroemden schilder Jan
van Eijck, algemeen onder den naam van Jan van Brugge bekend. Het dichtstuk zal ten
minste 150, en ten hoogste 400, regels moeten hebben.
February 13, 1822 - Poezy. — An ode to the famous painter Jan van Eijck, commonly
known as Jan van Brugge. The closing piece will have to have at least 150, and at
most 400, lines.
16 september 1822 GENT den 11 September. Heden, ten één ure, nademiddag,
ontdekte men brand in het dak van het hooge gedeelte van de Domkerk van St. Bavo; de
vlammen verspreiden zich en bleven op het verschrikkelste te woeden tot half drie
ure. De vlam is op verscheiden plaatsen door het gepleisterde gewelf geslagen; de
Wapenborden van de Ridders van het Gulden Vlies, die in het Choor hangen, zijn door
de vlammen bereikt. De kostbaarste stukken, onder anderen de Apocalypsis, door Jan
van Eyk; de Kindertjes, welke het Graf van den Bisschop van Triest versieren, de vier
Kandelaren, de Outer-sieraden, zijn gered. Het meerendeel der overige Marmeren
stukken; de Predikstoel, het Doopvat, de Apostelen, dit alles heeft men in stand
gelaten, dewijl men hoop had, den brand meester te worden.
Ten 3 ure. De wind is veranderd en heeft eene gunstige rigting genomen voor het
gebouw der Kerk. Men heeft aanmerkelijke verhakkingen in het dak gemaakt, en men
vleit zich, het ligchaam van de Kerk en zelfs het Choor te zullen redden.
Ten half 4 ure. Alles duid aan, dat men eindelijk den brand meester is.
Men schrijft tot dus verre de oorzaak van den brand aan de achteloosheid van een
Loodgieter toe.
September 16, 1822 GHENT the 11 September. Today, at one o'clock, in the afternoon,
fire was discovered in the roof of the high part of the Dom Church of St. Bavo; the
flames spread and continued to rage at their worst until half past two o'clock. The
flame has struck through the plastered vault in several places; the Coat of Arms of
the Knights of the Golden Fleece, hanging in the Choor, have been reached by the
flames. The most precious pieces, including the Apocalypsis, by Jan van Eyk; the
Infants who adorn the Tomb of the Bishop of Triest, the four Candlesticks, the Outer
Jewels, are saved. The majority of the remaining Marble pieces; the pulpit, the
baptismal vessel, the apostles, all these have been left in place, because they hoped
to master the fire.
at 3 o'clock. The wind has changed and has taken a favorable direction for the
building of the Church. Significant cuts have been made in the roof, and they flatter
themselves that they will save the body of the Church and even the Chorus.
At half past four o'clock. Everything indicates that the fire is finally under
control.
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The cause of the fire has thus far been attributed to the carelessness of a Plumber.
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12 december 1822 [...] Wat aanbelangt de tien versen ter eere
van Jan van Eijck, bijgenaamd Jan van Bruggen, en uitvinder van het schilderen met
olieverf, is de gouden eerepenning toegewezen aan den heer van Someren en de zilveren
aan den heer van Harderwijk, beide van Rotterdam.
December 12, 1822 ... What Matters the Ten Verses in Honor van Jan van Eijck,
nicknamed Jan van Bruggen, and inventor of oil painting, the gold medal was awarded
to Mr van Someren and the silver to Mr van Harderwijk, both of Rotterdam.
29 juli 1835 (10358) Verkooping van Schilderijen, TE LONDEN.
Op ZATURDAG 1 AUGUSTUS e. k., zal te Londen, door den Makelaar ED. FORSTER EN ZOON,
openijk verkocht worden: De Beroemde Verzameling van SCHILDERIJEN, van den Heer C.
Aders. Dezelve is inzonderheid rijk aan Meesterstukken der eerste klasse, uit de
oudere Nederlandsche, Duitsche en Italiaansche Scholen; onder anderen bevat zij de
beroemde Schilderij »de Aanbidding van het Lam,» door Huberten van Eyck, welke
vroeger een sieraad van het Stadhuis te Gent was; eene »Heilige Familie,» door
Margaretha van Eyck; onderscheidene voortreffelijke stukken van Hemling, van der
Eeyden, Martinus Schoen, Fiescole, Lorenzo diCredi, Perugiao, Albrecht Duhrer,
Canaletti en anderen.
Over deze uitstekende Verzameling zegt het Londensche Athenaeum, in deszelfs N°. van
27 Junij ll. het volgende: «Als waarschuwers van beroep, zullen wij ten minste de
aandacht onzer lezers op deze heerlijke Kunstwerken vestigen. In de Verzameling
bevinden zich eenige der schoonste van Eycks en Memlings, welke men kent. Zelfs als
spekulatie behoorde onze National Gallery die te koopen; want wat zoude Beijeren niet
geven, om dezelve in het volgende jaar in deszelfs Boisseréesche Verzameling in de
nieuw opgerigte Pinakotheek te zien! Wij voegen daarbij dat wij, zoo men weet, niet
in elken verroesten potdeksel een Romeinsch schild zien; maar deze Schilderijen zijn
bewonderenswaardig in weerwil en niet uit hoofde van derzelver oudheid. — Onze
tegenwoordige Ministers, die ten opzichte van verstandelijke opwekking veel weder
goed te maken hebben, vinden hier eene gelegenheid, om aan de gansche Natie eene
weldaad te bewijzen, door namelijk een zoodanigen schat in het land te behouden.»
July 29, 1835 (10358) Sale of Paintings, IN LONDON.
On SATURDAY 1 AUGUST e. k., will be in London, by the Broker ED. FORSTER AND SON, to
be sold openly: The Famous Collection of PAINTINGS, of Mr. C. Aders. It is especially
rich in Masterpieces of the first class, from the older Dutch, German and Italian
Schools; among others it contains the famous painting “The Adoration of the Lamb,” by
Huberten van Eyck, which used to be an ornament of the City Hall in Ghent; a "Holy
Family," by Margaretha van Eyck; several outstanding pieces by Hemling, van der
Eeyden, Martinus Schoen, Fiescole, Lorenzo diCredi, Perugiao, Albrecht Duhrer,
Canaletti and others.
Re this
the London Athenaeum, in its No. of 27 June writes the following: «As
warners by trade, we shall at least draw the attention of our readers to these
glorious Works of Art. In the Collection are some of the most beautiful van Eycks and
Memlings known. Even in speculation, our National Gallery ought to buy it; because
what would Beijeren not give to see it in the Boisseréesche Collection in the newly
established Pinakothek the following year! We add that, as we know, we do not see a
Roman shield in every rusted pot lid; but these Paintings are admirable in spite of
and not by reason of their antiquity. "Our present Ministers, who have much to make
up for in intellectual revival, find here an opportunity to do a favor to the whole
Nation, by preserving such a treasure in the country."
14 december 1837 — Dezer dagen is alhier [Parijs] in de gehoorzaal
van de eerste Kamer van het Koninklijke Hof, de beeldtenis van Christus, die daaruit,
na de omwenteling van 1830, was weggenomen, weder geplaatst geworden. Deze schoone
schilderij wordt toegeschreven aan van Eijck, bijgenaamd Jan van Brugge, die in de
14° eeuw geleefd heeft.
December 14, 1837 — These days is in the auditorium here [Paris] of the first
Chamber of the Royal Court, the image of Christ, which had been removed from it after
the revolution of 1830, had been placed again. This beautiful painting is attributed
to van Eijck, nicknamed Jan van Brugge, who lived in the 14th century.
19 juli 1838 IETS OVER JAN VAN EYK, GEZEGD VAN BRUGGE.
JAN VAN EYK, anders ook genaamd JAN VAN BRUGGE, werd geboren uit burger ouders, in
het vlek of stedeke Maas-Eyk, in de zoogenaamde Kempen aan de rivier de Maas, niet
ver van Venlo, volgens sommigen, in het laatst der veertiende, volgens anderen, in
het begin der vijftiende eeuw. Zijn vader was, naar alle waarschijnlijkheid, een
schilder van beroep. Zeker is het, dat geheel het gezin als door den Genius der
schilderkunst schijnt bezield te zijn geweest. Immers, zijn, naar gissing, in of
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omtrent het jaar 1366 mede aldaar geboren, en dus veel oudere broeder HUIBERT werd in
dien tijd voor eenen zeer kunstbekwamen schilder gehouden; terwijl hunne zuster
MARGARETHA, welke, uit zucht tot deze schoone kunst en hare onafgebroken beoefening
dezelve, bij verkiezing, tot aan haren dood toe ongehuwd bleef, als eene zeer
roemwaardige schildersse befaamd stond. Men vindt aangeteekend, dat niemand uit deze
edele kunstrij ergens anders, buiten hun ruw, arm en slechts door eenvoudige
landlieden en veekoopers bewoonde geboortevlek, in het onbeschaafde Kempenland - van
ouds nog Nederlands Beotië - heeft ter schole gegaan, en dat zij alleen door hun
eigen genie, zonder eenige, toen ten tijde en vooral ten hunnent, zoo schaarsche,
goede voorbeelden, van lieverlede in kunstvermogen ontwikkeld en geklommen zijn.
Florence en Venetië, destijds de eenige kweekscholen der aan de middeleeuwsche
barbaarschheid nog maar pas ontrezen schilderkunst, waren dus ook door onzen JOHAN
onbezocht gelaten; en het is vooral deze echt Nederlandsche oorspronkelijkheid, welke
deze familie in het algemeen, en onzen schilder in het bijzonder, te hooger in onze
schatting en hewondering doet rijzen.
JAN, die reeds in zijne vroegste jeugd vele blijken van eenen zeer vluggen geest
gegeven had, overtrof al spoedig zijnen ouderen broeder en leermeester, in vinding en
uitvoerigheid; en gelijk de schoone kunsten - de dichtkunst alleen uitgezonderd, bij beschaving, rijkdom en weelde het beste tieren en het mildst beloond worden,
zettede hij zich, (in welk jaar weet men niet) met zijnen broeder en zuster, in het
destijds zoo sterk bevolkte, handeldrijvend en rijke Brugge met der woon neder. Hier,
al ras in zijne waarde gekend en van alle zijden aangemoedigd, maakte hij in zijne
roemrijke loopbaan zulke snelle vorderingen, en stegen zijne heerlijke gaven tot zulk
eene hoogte, dat niet alleen zijn eigen vaderland, maar Italië, ja geheel Europa,
met hoogen lof van hem gewaagde.
Maar hoe schitterend toen reeds de verdiensten van dezen kunstenaar uitblonken, de
kunst zelve was, vooral wat het werktuigelijke harer beoefening aangaat, nog geheel
in hare kindscheid, en miste, bij de spoedige verschieting en vergankelijkheid der
werven, alle bestendigheid en duurzaamheid. De oude Grieksche en Romeinsche
schilders, welke op doek of in Fresco, of natte kalk, schilderden, bctreurden, bij al
hunne schoone Tyrische verwen, dezelfde vergankelijkheid; en daar de schilders der
middeleeuwen, die geheel verloren geraakte, heerlijke kleuren derfden, deelden zij in
der ouden gemis, zonder iets van derzelver schoonheid te bezitten. Het is waar, de
manier, waarop oudtijds APELLES, ZEUXIS, PARRHASIUS en anderen, hunne verwen met
water, lijm of eiwit bereidden, was door zekeren CIMABUE te Florence, in de laatste
helft der 13 eeuw, eenigermate hervonden, en van daar naderhand in de Nederlanden
overgebragt; maar voor een genie, als dat van JAN VAN EIK, hetwelk in deze, hoe ook
nog door hem volmaakte, verfbereiding, eenen hatelijken slagboom zag, welke zijn
voortstreven naar het voor zijne vurige verbeelding gioeijender tintelend coloriet
belemmerde, en de bestendigheid van zooveel arbeids vernietigen zou, voor zulk een
genie was het bewaard, dien slagboom te verbreken, en aan de scheppingen van zijn
penseel die schoonheid en duurzaamheid te bezorgen, welke alleen dezelve in zijne
oogen waarde kon geven. Onafgebroken, en met dat onvermoeid geduld, hetwelk alleen
groote geesten bezitten, beproefde hij alle middelen, om zijn doel te bereiken;
daartoe leerde en doorvorschte hij alle natuurkundige wetenschappen, de scheikunde
inzonderheid, ten einde, tot in de kleinste bestanddeelen, den innerlijken aard der
verwen en derzelver onderlinge verwantschap te leeren kennen; vermengde dezelve op
allerlei wijzen dooreen; vond daardoor vele nieuwe, zeer levendige tusschentinten
uit, en bovenal, zag zich, als het gelukkigst gevolg van zijn rusteloos onderzoek,
bekroond met de vond van het geschilderde, nadat het droog was, met een zeker kunstig
vernis te overdekken. Dat vernis, waarnaar de ouden en de nieuwe Italiaansehe
schilders zoolang te vergeefs hadden gezocht, door hem uit eenige gezuiverde en
kunstig bereidde olieën zamengesteld, zette aan zijne meesterstukken eenen ongemeenen
glans en luister bij, en verhief dezelve daardoor in schoonheid daardoor alle andere
van dien tijd.
Maar, hoezeer deze nieuwe manier, zoodra zij door de kenners gezien werd, hen allen,
als het toppunt van kanstvolmaking, verrukte, den uitvinder zelven behaagde zij het
allerminst; omdat deze, als echt genie, geene palen kende voor zijne kunstvlugt en
altijd meer de gebreken dan de schoonheden zijner uitvinding in het oog hield.
Eens, namelijk, eene met zijn nieuw gevonden vernis ovcrstreken schilderij in de zon
geplaatst hebbende, om de anders te langzame drooging te verhaasten, ontwaarde bij,
tot zijn innig leedwezen, dat het vernis barstte, de eiwit- en lijmkleuren
verschoten, en zijne schilderij geheel bedorven was. Vol spijt over deze
teleurstelling, sloeg hij op nieuw de handen aan het werk, en peinsde voortdurend ie
ontdekking eener andere, betere manier, welke zijne kunstgewrochten voor alle
toevallen zou kunnen beveiligen; en, gelijk teleurstelling, wel de middelmatige
vernuften ter nederslaat, maar de ware en echte geniën te meerder aanvuurt, om het
eindelijk doel van hun streven volkomen te bereiken, zoo was het ook juist deze
teleurstelling, welke onze VAN EYK het groote geheim deed uitvinden, waardoor de
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schilderkunst nog heden ten dage de wellust is der beschaafde wereld, en de
vernielende hand des tijds trotseren kan. Waarin nu eigenlijk deze belangrijke vond
beslaan hebbe, is thans aan iederen schilder, aan elk beschaafd persoon bekend:
gekookte noten- ot lijnolie, namelijk, met de verwen zelve te venmengen, in plaats vn
de eiwit-, lijm- of waterverwen uit ongekookte olievernissen ln overstrijken. Ziedaar
het eenvoudige, maar groote geheim: want van achteren beschouwd, zijn verre de meeste
uitvindingen, hoe nuttig en gewigtig ook, zeer eenvoudig - maar, van voren, dezelve
te bedenken, uit te vinden, daartoe behoort niet alleen diepzinnig onderzoek en
vlijtige nasporing, maar is, gelijk ook bij JAN VAN EYK het geval was, niet zelden de
vrucht van duizend mislukte proefnemingen. De uitvinding van JAN VAN EYK althans, was
geenszins het gevolg an een dus te noemen blind toeval, waaraan wij anders wel de
nuttigste ontdekkingen te danken hebben, maar van onvermoeide nasporing en van
beschouwend en oudervinding kunstvermogen.
Vele zijn de meesterstukken zijner hand, die zoo schitterend voor het genie en de
studie des makers getuigen: de enkele dezelve, die nog aanwezig zijn, zouden
voorzeker elk afzonderlijk eene volledige beschrijving verdienen. Wij moeten ons
echter, om voor dit bestek niet te uitvoerig te worden, bepalen tot het geven eener
korte schets van dat heerlijk stuk, hetwelk de vroeger aan St. Jan gewijde Gentsche
Hoofdkerk versiert, en waarin de kunstenaar, met mede-hulp van zijnen broeder
HUIBERT, al de schatten van zijn genie op het schitterendst heeft doen uitblinken.
Dit stuk, op last van PHILIPS, Hertog van BOURGONDIë, grave van Vlaanderen, en later
ook van Holland, Zeeland en andere Nederlandsche gewesten, vervaardigd, is een groot
paneel, met twee deuren gesloten, op eene van welke het afbeeldsel van dien graaf, te
paard gezeten, gezien wordt. Op de andere deur ziet men de afbeeldsels der beide
broeders JAN en HUIBERT: stand, tronie en kostuum, het bont van des laatsten muts
vooral, zijn voortreffelijk. Boven aan de regterdeur staat de geschiedenis van den
zondenval gemaald; den ADAM ligt kennelijke angst, wegens het overtreden van het
Goddelijk gebod, op het ontsteld gelaat. De verboden vrucht is er niet een appel,
maar eene vijg, volgens het gevoelen van den kerkvader AUGUSTINUS en andere
Godgeleerden, — eene bijzonderheid, welke — dit zij in het voorbijgaan aangemerkt —
van de groote belezenheid van onzen schilder, ook in de gewijde oudheid, getuigt. —
Het onderwerp tot het midden- of binnenstuk is ontleend uit het boek der Openbaring
van JOANNES, en stelt voor de vier-en-twintig Ouderlingen voor het Lam nederknielende
en hetzelve aanbiddende. Van de drie honderd dertig aangezigten, die het geheele stuk
bevat, vindt men er geene twee, welke aan elkander gelijk zijn; verschillende
gemoedsaandoeningen staan op dezelve allerkrachtigst geteekend; het groen van het
landschap op den voorgrond is zoo juist, zoo zindelijk en net, dat men onderscheiden
kruiden duidelijk onderkent; het haar van menschen en paarden is zoo dun uitgewerkt,
dat het bijkans telbaar schijnt; — in één woord, het geheel is, ten aanzien van
teekening, vinding, schikking, uitvoerigheid, levendigheid en koloriet, volkomen
uitmuntend, en, de tijd, waarin het geschilderd werd, in aanmerking genomen,
inderdaad hoogst verbazingwekkend. Van dit origineel, hetwelk nog heden den luister
van St. Bavo's kunstschat uitmaakt, werd, op last van PHILIPS II, door MICHEL COXY of
CORCIE, een schilder van Mechelen voor dien Koning eene schoone kopij vervaardigd; en
wij zijn het der onpartijdigheid verschuldigd, hier niet te verzwijgen, dat deze,
anders uit dweepzucht zoo wreede PHILIPS, zich met de kopij behielp, om zijne
Gentenaren het van het origineel te berooven; eene matiging van willekeur, welke door
eenen lateren dwingeland nimmer werd in acht genomen en waarin deze dus bij den
Spaanschen Monarch verre achterstond, daar hij voor vele Belgische Heiligdommen
slechte kopijen liet schilderen voor de meesterstukken, welke hij naar zijne
hoofdstad deed vervoeren.
Doch, voor ons bestek, genoeg van het schilderstuk: nog dit weinige van den schilder.
Koningen en Vorsten, waaronder de hertog VAN URBINO, FREDERIK II, LAURENS DE MEDICIS,
ALPHONSUS I, Koning van Napels, en meer andere wereldgrooten, benijdden elkander
zijne stukken, en boden hem schatten, om dezelve van hem in eigendom te ontvangen,
terwijl zij hem met hoogen rang en eeretitels beschonken. De toenmaals grootste
schilders van Europa snelden van alle zijden aan, om zijne onschatbare uitvinding van
naderbij te beschouwen, en den alom beroemden meester in persoon te ontmoeten; schoon
het dit heer van honderdöogige bespieders nooit mogt te beurt vallen zijn geheim te
ontdekken. Slechts aan zekeren ANTONELLO, uit Sicilië overgekomen, om VAN EYK te
zien, mogt het gelukken, door denzelven tot tweeden leerling te worden aangenomen, en
daardoor de deelgenoot te worden van dit geheim, waarin tot dus verre alleen des
uitvinders broeder HUIBERT, zijne zuster MARGARETHA, en zekere leerling, ROGIER
genaamd, waren ingewijd. Door ANTONELLO werd hetzelfde naar Italië overgebracht,
echter niet dan langen tijd daarna, en met de toestemming zijns reeds bejaarden
meesters.
Ingetogen en deugdzaam van leven, genoot onze van EYK steeds eere en achting; vele
schatten had hem zijn kunsttalent aangebragt, maar men kan niet zeggen, dat dezelve
hem ten valstrik zijn geworden. In hoogen ouderdom overleed hij te Brugge, en werd
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ook aldaar met vele eerbewijzing begraven. Aan een' der pijlers van de kerk is nog
zijn grafschrift te lezen, in een tiental latijnsche versregels, waarbij men echter
den dag en het jaartal van zijn verscheiden niet heeft uitgedrukt. Van dit
grafschrift wordt door VAN MANDER, in zijne Levensbeschrijving der beroemde
Nederlandsche Schilders, de volgende Nederduitsche vertaling gegeven:
"Hieronder rust JOHAN, wiens keurig kunstvermogen
Bij kenners achting won, door zijne deugd beroemd;
Wiens kunst ons 't levenslooze als levend stelt voor oogen
En leven geeft aan kruid en veld en hofgebloemt.
Bij hem moet PHIDIAS, bij hem APPELES dalen,
Bij hem is 't billijk, dat ook POLYCLETUS zwicht.
Wij mogen thans wat op de schikgodinnen smalen,
Die zulken braven man ontrukten ons gezigt,
Geen tranen helpen hier - 't is 't onverbidlijk lot Bid, dat zijn ziel in vreugd moog' leven bij zijn God!"
Wij besluiten deze mededeeling met de opmerking, dat de nagedachtenis van den grooten
Kunstenaar waardiglijk is gehuldigd geworden door den Dichter VAN SOMEREN, wiens
Lofdicht op denzelven, in 1824, met het Gouden Eermetaal werd bekroond; mitsgaders
door den Dichter VAN HARDERWIJK, wien een Accessit werd toegewezen.
July 19, 1838 SOMETHING ABOUT JAN VAN EYK, SAYING VAN BRUGES.
JAN VAN EYK, otherwise also called JAN VAN BRUGGE, was born of citizen parents, in
the speck or village Maas-Eyk, in the so-called Kempen on the river Maas, not far
from Venlo, according to some, in the latter of the fourteenth century, according to
others, in the early fifteenth century. His father was, in all probability, a painter
by trade. It is certain that the whole family seems to have been inspired by the
genius of painting. After all, it is believed that in or about the year 1366 they
were also born there, and thus much older brother HUIBERT was considered to be a very
skilled painter at that time; while their sister MARGARETHA, who, out of lust for
this beautiful art and her constant practice of it, remained unmarried by election
until her death, was renowned as a most illustrious painter. It is noted that no one
from this noble line of art has gone to school anywhere else, apart from their rough,
poor, and only inhabited by simple peasants and cattle merchants, in the uncivilized
Kempenland - traditionally still Dutch Beotia - and that they only went to school
through their own genius, without any, when at the time, and especially for them, so
scarce, good examples, have gradually developed and climbed in artistic ability.
Florence and Venice, at that time the only training schools for painting that had
only just emerged from medieval barbarity, were therefore also left unvisited by our
JOHAN; and it is above all this genuine Dutch originality that this family in
general, and our painter in particular, have the higher in our estimation and raises
wonder.
JAN, who had already given many manifestations of a very quick mind in his earliest
youth, soon surpassed his older brother and teacher in invention and detail; and just
as the fine arts—with the exception of poetry alone—with civilization, wealth, and
luxury thrive best and are most leniently rewarded, he (in what year we do not know)
settled with his brother and sister, in the then so strongly populated, trading rich
Bruges. Here, already known in his worth and encouraged on all sides, he made such
rapid progress in his glorious career, and his glorious gifts rose to such heights
that not only his own country, but Italy, nay, all Europe, was held in high esteem.
took praise from him.
But how brilliant, when the merits of this artist already excelled, art itself,
especially as regards the mechanical part of its practice, was still entirely in its
infancy, and lacked, in the rapid fade and transience of the yards, all stability and
permanence. The ancient Greek and Roman painters, who painted on canvas, or in
fresco, or wet lime, grieved, in all their beautiful Tyrian indulgence, the same
transience; and as the painters of the Middle Ages, lacking those wholly lost,
glorious colors, shared in the old's lack, without possessing any of the same beauty.
It is true, the manner in which ancient APELLES, ZEUXIS, PARRHASIUS, and others
prepared their indulgences with water, glue, or egg white, had been somewhat
rediscovered by a certain CIMABUE at Florence, in the latter half of the thirteenth
century, and from there afterwards in transferred to the Netherlands; but for a
genius like that of JAN VAN EIK, who saw in this paint preparation, however perfect
by him, a hateful barrier, which hindered his pursuit of the brighter, tingling color
to his fiery imagination, and the permanence of so much labor would destroy, for such
a genius it was reserved to break that barrier, and give to the creations of his
brush that beauty and permanence which alone could give value in his eyes.
Unceasingly, and with that unwearied patience which only great minds possess, he
tried every means to reach his end; to this end he learned and studied all the
physical sciences, especially chemistry, in order to get to know, down to the tiniest
parts, the inner nature of indulgence and their mutual kinship; mixed them in various
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ways; thus invented many new, very lively intermediate shades, and above all, as the
happiest result of his restless research, saw himself crowned with the find of the
painted, after it had dried, to be covered with a certain artistic varnish. That
varnish for which the old and new Italian painters had so long searched in vain,
composed by him from a few refined and artfully prepared oils, gave his masterpieces
an extraordinary brilliance and magnificence, and thereby elevated them in beauty to
all others time.
But how much this new way, as soon as it is introduced by the connoisseurs, was seen,
all of them, as the pinnacle of opportunity perfection, delighted, she did not please
the inventor himself in the least; because he, as a true genius, knew no limits to
his skill, and always kept more eye on the flaws than the beauties of his invention.
Once, namely, having placed a painting covered with its new-found varnish in the sun
to hasten its otherwise too slow drying, he saw, to his deep regret, that the varnish
cracked, the protein and glue colors had faded, and his painting was completely
spoiled. Full of regret at this disappointment, he again set his hands to work, and
contemplated constantly the discovery of another and better way which might safeguard
his works of art from all chance; and, just as disappointment thwarts mediocre
ingenuity, but encourages the true and genuine geniuses the more to achieve the
ultimate goal of their endeavor, it was precisely this disappointment which made our
Van EYK invent the great secret. by which painting is still today the lust of the
civilized world, and can defy the destructive hand of time. What this important
invention actually contained is now known to every painter, to every civilized
person: boiled nut or linseed oil, namely, to mix with the treat itself, instead of
the protein, glue or water pampering from uncooked oil varnishes. In crossing. Behold
the simple, but great secret: for, viewed from behind, most inventions, however
useful and important, are by far very simple—but, from the front, to conceive them,
to invent them, does not only involve deep research and diligent investigation. ,
but, as was also the case with JAN VAN EYK, is often the result of a thousand failed
experiments. The invention of JAN VAN EYK, at any rate, was by no means the result of
a so-called blind accident, to which we otherwise owe the most useful discoveries,
but of tireless research and of contemplative and parent-inventive art.
Many are the masterpieces of his hand, which testify so brilliantly to the genius and
study of the maker: the few of these, which still exist, would certainly deserve a
full description of each individually. However, in order not to become too exhaustive
for the purposes of this specification, we must confine ourselves to giving a brief
sketch of that glorious piece which adorns the Ghent Main Church, formerly dedicated
to St. John, in which the artist, with the help of his brother HUIBERT, has made all
the treasures of his genius shine in the most brilliant way. This piece, commissioned
by PHILIPS, Duke of BURGUNDY, Count of Flanders, and later also of Holland, Zeeland
and other Dutch provinces, is a large panel, with two doors closed, on one of which
the image of that Count, seated on horseback, is seen. On the other door are the
images of the two brothers JAN and HUIBERT: standing, face and costume, especially
the fur of the last cap, are excellent. At the top of the right door is the story of
the Fall; to the ADAM, manifest fear, because of the transgression of the divine
commandment, lies on the startled face. The forbidden fruit is not an apple, but a
fig, according to the opinion of the Church Father Augustine and other theologians—a
peculiarity which, let it be noted in passing, is of the great knowledge of our
painter, even in sacred antiquity, testifies. — The subject to the middle or last
part is taken from the book of Revelation of JOHN, and represents the twenty-four
Elders kneeling before the Lamb and worshiping him. Of the three hundred and thirty
faces which the whole piece contains, not one of them is found equal to each other;
various moods are most powerfully marked upon them; the green of the landscape in the
foreground is so correct, so clean and tidy, that different herbs are clearly
discernible; the hair of men and horses is so thinly worked that it seems almost
countable; — in a word, the whole is, in respect of drawing, invention, arrangement,
detail, liveliness, and coloration, utterly excellent, and, considering the time in
which it was painted, most astonishing indeed. Of this original, which still today
forms the splendor of St. Bavo's art treasure, a beautiful copy was made for this
King by order of PHILIPS II by MICHEL COXY or CORCIE, a painter from Mechelen; and we
owe it to impartiality not to conceal here that this, otherwise cruel PHILIPS out of
bigotry, availed himself of the copy in order to rob his Gentenaren of the original;
a moderation of arbitrariness, which was never observed by a later tyrant and in
which, therefore, at the Spanish Monarch was far behind, as he had bad copies painted
for many Belgian Shrines for the masterpieces which he had transported to his
capital.
But, for our purposes, enough of the picture: this little of the painter. Kings and
princes, among whom were the Duke of URBINO, FREDERIK II, LAURENS DE MEDICIS,
ALPHONSUS I, King of Naples, and other great men of the world, envied each other's
pieces, and offered him treasures to receive from him in his possession, while they
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bestowed upon him high rank and honorary titles. The then greatest painters in Europe
rushed from all sides to take a closer look at his invaluable invention, and to meet
the universally renowned master in person; though it may never fall to this lord of
hundred-eyed spies to discover his secret. Only a certain ANTONELLO, who came over
from Sicily, to see VAN EYK, may succeed in being accepted by him as a second pupil,
and thereby become the sharer of this secret, in which so far only the inventor's
brother HUIBERT, his sister MARGARETHA, and a certain pupil named ROGIER, were
initiated. The same was transferred to Italy by ANTONELLO, but not until long
afterwards, and with the permission of his already elderly masters.
Modest and virtuous in life, our van EYK always enjoyed honor and esteem; his artful
talent had brought him many treasures, but it cannot be said that they have become a
snare to him. He died in great old age in Bruges, and was buried there with much
honour. His epitaph can still be read on one of the pillars of the church, in a dozen
Latin lines of verse, although the day and year of his death have not been stated.
Van MANDER, in his Biography of the famous Dutch Painters, gives the following Dutch
translation of this epitaph:
"Below is JOHAN, whose neat art ability
In the connoisseur won esteem, famed for his virtue;
Whose art presents the lifeless as alive before our eyes
And gives life to herbs and fields and flowers of the garden.
With him PHIDIAS, with him APPLES should descend,
It is fair with him that POLYCLETUS should also yield.
We may now sneer at the Fates,
Such a brave man snatched our faces,
No tears help here - it's the inexorable fate Pray that his soul may live in joy with his God!"
We conclude this announcement with the remark that the memory of the great Artist has
been duly honored by the Poet VAN SOMEREN, whose Praise on the same, in 1824, was
awarded the Golden Honor Metal; also by the Poet VAN HARDERWIJK, to whom an Accessit
was assigned.
4 januari 1840 BIOGRAPHIE D'HOMMES CÉLÈBRES DE LA PROVINCE DU LIMBOURG.
HUBERT ET HENRI GOLIZIUS DE VENLO.
Ces deux illustres Limbourgeois portent un nom célèbre a plus d’un titre dans les
fastes de notre histoire artistique et littéraire. Ils appartiennent à cette
puissante et curieuse génération d'artistes et de savants comme le XVe, le XVIe et le
XVIe siècle les présentent en si grand nombre dans nos provinces, génération éteinte
aujourd'hui dans notre siècle si misérable de pauvres et incomplètes spécialités,
aujourd'hui que la grande doctrine du morcellement semble avoir non-seulement envahi
le domaine des choses, mais encore le domaine de l'intelligence. C’est, selon nous,
pour l'esprit observateur un des plus admirables motifs a étudier que ces hommes
presque universels, têtes prodigieuses, génies complets et dont la pensée embrassait
tout, approfondissait tout, tandis que nous nous tenons a la surface, croyant avoir
beaucoup fait quand nous sommes parvenus a retrouver le mot d’une de ces vieilles
énigmes depuis bien long-temps résolues. N’avons-nous pas cru inventer jusqu’au saint
Simonisme, qui se retrouve tout entier dans la philosophie du siècle passé et dans
les poètes du moyen age?
Mais remontons au XVe siècle. Voici van Eyck, ce grand peintre limbourgeois (I), qui
n’était pas un grand peintre seulement, mais encore un chimiste et un géomètre
distingué. [...]
(I) Les deux frères van Eyck, Hubert et Jean, et leur soeur Marguerite naquirent à Maeseyck.

January 4, 1840 BIOGRAPHY OF FAMOUS MEN OF THE PROVINCE OF LIMBURG.
HUBERT AND HENRI GOLIZIUS DE VENLO.
These two illustrious Limburgers bear a famous name in more than one way in the
splendor of our artistic and literary history. They belong to that powerful and
curious generation of artists and scholars as the fifteenth, sixteenth and sixteenth
centuries present them in such large numbers in our provinces, a generation extinct
today in our century so miserable of poor and incomplete specialties, today that the
great doctrine of fragmentation seems to have invaded not only the domain of things,
but also the domain of intelligence. It is, in our opinion, one of the most admirable
motives for the observing mind to study that these almost universal men, prodigious
heads, complete geniuses and whose thought embraced everything, deepened everything,
while we stand on the surface, believing to have done a great deal when we managed to
find the word of one of those old riddles solved a long time ago. Did we not think we
had even invented Saint Simonism, which is found entirely in the philosophy of the
past century and in the poets of the Middle Ages?
But let's go back to the 15th century. Here is van Eyck, that great painter from
Limburg (I), who was not only a great painter, but also a distinguished chemist and
geometer. [...]
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(I) The two van Eyck brothers, Hubert and Jean, and their sister Marguerite were born
in Maeseyck.
15 oktober 1842 Notice historique sur les tableaux de la famille van Eyck
et de Jean Memling.
(Extrait d'une lettre de J.-D. Passavant à M. O. Delpierre, insérée dans le Messager
des Sciences et des Arts.)
L'auteur de la lettre dont nous empruntons un extrait au Messager des Sciences, est
un des critiques d'art les plus célèbres de l'Allemagne. A part son ouvrage classique
sur Raphaël (1), ouvrage qui a mis dans l'ombre tout ce qu'on avait précédemment
écrit sur cette matière, Passavant a publié un livre des plus intéressans sur la
Belgique artistique (2).
C'est donc avec reconnaissance que nous devons accueillir la lettre à M. Octave
Belpierre et qui contient sur les peintres célèbres de notre école au XVe et au XVIe
siècle, sur les œuvres des Van Eyck, de Pierre Christophs et de Gérard van der Meere,
de Juste de Gand, d'Hugo van der Goes, de Roger de Bruges, du roi René d'Anjou,
d'Antonello da Messina, de Jean Memling, de Liévin de Witte, d'Albert d'Ouwater et
Gérard de St-Jean, puis enfin de Rogier van der Weyde, des documens que cet
infatigable critique pouvait seul rendre aussi complets, aussi exacts.
Passavant a parcouru pour son ouvrage sur Raphaël tous les pays où il pouvait
recueillir des documens sur ce maître ou en admirer les chefs-d'œuvre; et cependant
il a étudié l'art à toutes les époques, dans toutes les écoles; de telle manière que
tout ce qui sort de sa plume fait autorité ajuste titre.
Ce n'est que pour donner la plus grande publicité possible à une notice qui renferme
des détails précieux pour les amateurs de notre ancienne école sur ces deux peintres
les plus célèbres que nous nous sommes permis de reproduire en partie la lettre de
Passavant (3).
October 15, 1842 Historical note on the paintings of the van Eyck family and Jean
Memling.
(Excerpt from a letter from J.-D. Passavant to M. O. Delpierre, inserted in the
Messager des Sciences et des Arts.)
The author of the letter, an extract of which we borrow from the Messenger of the
Sciences, is one of the most celebrated art critics in Germany. Apart from his
classic work on Raphaël (1), a work which overshadowed everything that had previously
been written on this subject, Passavant has published a most interesting book on
artistic Belgium (2).
It is therefore with gratitude that we must welcome the letter to M. Octave Belpierre
and which contains on the famous painters of our school in the 15th and 16th
centuries, on the works of Van Eyck, Pierre Christophs and Gérard van der Meere ,
Justus of Ghent, Hugo van der Goes, Roger of Bruges, King René of Anjou, Antonello da
Messina, Jean Memling, Liévin de Witte, Albert d'Ouwater and Gérard de St -Jean, then
finally Rogier van der Weyde, documents that only this indefatigable critic could
make so complete, so exact.
Passavant has traveled for his work on Raphael all the countries where he could
collect documents on this master or admire his masterpieces; and yet he has studied
art at all times, in all schools; so that whatever comes from his pen is justly
authoritative.
It is only to give the greatest possible publicity to a notice which contains
precious details for the amateurs of our old school on these two most famous painters
that we have taken the liberty of reproducing in part Passavant's letter (3).
HUBERT VAN EYCK, NÉ EN 1366, MORT EN 1426. — JEAN VAN EYCK,
NÉ EN 1400, MORTES JUILLET 1444. - MARGUERITE VAN EYCK, MORTE A GAND EN 1432.
Les notions les plus anciennes sur les tableaux de J. van Eyck qui me soient connues,
remontent aux années 1455 et 1456, et se trouvent dans l'ouvrage de Facius: De Vocis
illustribus (Firenze, 1745, p. 46.) Ce sont les suivans:
1° Un tableau que le roi de Naples Alphonse Ier, possédait et qui représentait
l'Annonciation, Saint-Jérôme et Saint-Jean-Baptiste. Sur l'extérieur des portes se
trouve le portrait de Baptiste Homellinus. Vasari en parle aussi, ainsi que Morelli,
p. 116.
2° Un Bain de femme, qui appartenait alors au cardinal Octavien: Vasari nous apprend
qu'il passa delà dans la collection du duc Frédéric II à Urbin.
3° La Représentation du monde en forme circulaire, que J. van Eyck peignit pour le
duc Philippe de Bourgogne. Dans l'ouvrage intitulé: Notizia d'opère di designo nella
prima meta del
(1) Rafaël von Urbino, und sein Vater Giovanni Santi, von J. D. Passavant. 2 vol. avec atlas
de planches, Leipsig, Brockhaus.
(2) Kunstreise durch England und Belgien, von J. D. Passavant. 1 vol. in-8° avec grav. et
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lith. Francfort, chez Schmerber.
(3) Cette lettre a du reste paru séparément.

secolo XVl, scritta de un anonimo di quel tempo, publ. da D. Jacopo Morelli (Basana,
1800), sont cités les tableaux suivans de J. van Eyck:
4° La Parabole du Nouveau-Testament, où le Seigneur demande compte à ses serviteurs.
Les figures sont de moyenne grandeur. Le tableau peint en 1440 se trouve chez Camilla
Lampognano à Milan (Morelli, p. 45.)
5° Un petit paysage avec des pêcheurs qui prennent une loutre; deux personnes
regardent la pêche. Peint sur toile et conservé dans le cabinet de Lionino Womer,
àPadoue. (Morelli, p. 14.)
6° St-Jérome. Un petit tableau dans le cabinet d'Antonio Pasqualiono, à Venise,
apparemment le même que possédait Laurent de Médicis, du temps de Vasari, et à propos
duquel Balandra écrit au duc de Mantoue, en 1531, qu'il l'a suspendu dans un de ses
salons (voyez Pungeleoni Elogia storica di Rafaello santi, p. 182); il est maintenant
à Stratton, maison de campagne de sir Thomas Baring. (V. Waagen, Kunst und Kunstler
in England, 11, p. 513.)
Je fais suivre maintenant, par ordre chronologique, les ouvrages des Van Eyck, qui
portent une date, ou sur lesquels nous avons des notions sûres:
7° 1421. Le Sacre de Thomas Becket comme archevêque de Canterbury (V. K. U. K. in
England, II p. 433.) Il appartient au duc de Devonshire.
8° 1424. Le Bréviaire du duc de Bedford, actuellement conservé dans la bibliothèque
royale de Paris, avec des miniatures des frères et de Marguerite Van Eyk. (V. Waagen,
K. U. K. in England, Paris, 111, p. 351.
9° 1420-1432. Le grand tableau d'autel pour l'église de St-Jean à Gand décrit dans
mon ouvrage, intitulé: Kunstreise, etc.
10° Le portrait de Josse Vyd, le dessin se trouve à Dresde, et le tableau à l'huile
dans la galerie du Belvédère à Vienne. (V. Kunstblatt de Stuttgard, 1841, p. 41.)
11° 1429. Le portrait d'Isabelle de Portugal. (Kunstblatt, 1841, p. 9).
12° 1434-36. Tableau d'autel provenant de l'église de St. Donat, actuellement à
l'Académie de Bruges.
13° 1436. Portrait de Jean de Leeu, au Belvédère de Vienne. (Kunstblatt, 1841, p.
41.)
14° 1437. Sainte-Barbe, peinte en grisaille, dans la collection de M. Van Ertborn à
Anvers. (Kunstblatt, 1833, p. 329.) Le tableau est traité comme un dessin à la plume,
le ciel est un peu bleu; il y a des copies de cet ouvrage dans le Musée de l'Académie
à Bruges, et dans la collection de M. Wicar, à Lille.
12[=]15° 1438. Une Tête de Christ dans le Musée de Berlin. (Kunstblatt, 1833, p.
329.)
16° 1438. Deux ailes d'un tableau d'autel, qui passèrent de l'Escurial dans le Musée
de Madrid. L'une représente St-Jean Baptiste debout, qui tient sur le bras un livre
sur lequel repose un mouton. Le fondateur Henri Werlis, de Cologne, est agenouillé
devant lui. Il a une chappe brune et des sandales de la même couleur. A travers une
fenêtre delà voûte en bois on voit des prairies, et dans le lointain, des montagnes
couvertes de neige. L'appartement est partagé en deux pièces par une cloison en
planches, à laquelle est appendu un miroir de forme ronde, qui réfléchit plusieurs
objets et deux moines. Cette glace complète d'une certaine manière le tableau, en ce
qu'elle représente la partie de l'appartement que la toile ne contient pas. L'autre,
(l'aile gauche) représente Ste-Barbe, elle est assise, un livre à la main, sur un
banc à ornemens gothiques. Sa robe est rouge, pointillée d'or et son manteau de
velours bleu, bordé de fourrure. Près de la fenêtre ouverte se trouvent des lis dans
un vase détain. Un grand feu dans la cheminée jette ses reflets sur tous les objets.
Le fond du tableau est un paysage, et près d'une tour on voit la décapitation de la
sainte. Tout dans ce tableau est exécuté d'une manière supérieure et mérite la plus
grande admiration. Vers le bas du tableau, sur une bande se trouve l'inscription
suivante, en lettres gothiques (la partie du milieu que portait le principal tableau,
qui n'est point connu jusqu'ici, contenait sans doute le nom de l'artiste): Anno
milleno C. quater X. ter et octo, hic fecit effigi... ge mêster Henricus Werlis, Mgr
Colon. Je dois cette notice à M. Trasinelli, qui demeura long-temps à Madrid. Nulle
part je n'avais rencontré une description de ce tableau.
17° 1439. Un petit tableau représentant la Madone, dans la collection de M. Van
Ertborn à Anvers. (V. Messager des Sciences et des Arts, 1835, p. 1. et Kunstblad,
1841, p. 10).
18° 1439. Portrait de la femme de J. Van Eyck, à l'Académie de Bruges.
19° 1440. La Tête du Christ, dans la même collection à Bruges.
20° 1444. Tableau d'autel pour l'église de St-Martin à Ypres, dont M. BogaertDumortier possède une copie.
HUBERT VAN EYCK, BORN IN 1366, DEAD IN 1426. — JEAN VAN EYCK, BORN IN 1400, DIED JULY
1444. - MARGUERITE VAN EYCK, DIED IN GHENT IN 1432.
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The oldest notions on the paintings of J. van Eyck that are known to me, date back to
the years 1455 and 1456, and are found in the work of Facius: De Vocis illustribus
(Firenze, 1745, p. 46.) These are the following:
1° A painting that the King of Naples, Alphonse I, owned and which represented the
Annunciation, Saint-Jérôme and Saint-Jean-Baptiste. On the outside of the doors is
the portrait of Baptiste Homellinus. Vasari also speaks of it, as well as Morelli, p.
116.
2° A Woman's Bath, which then belonged to Cardinal Octavian: Vasari informs us that
it passed into the collection of Duke Frederick II at Urbino.
3° The Representation of the world in circular form, which J. van Eyck painted for
Duke Philippe of Burgundy. In the work entitled: Notizia d'opere di designo nella
prima meta del
secolo XVl, scritta de un anonimo di quel tempo, publ. da D. Jacopo Morelli (Basana,
1800), the following paintings by J. van Eyck are cited:
4° The Parable of the New Testament, where the Lord asks his servants to account. The
figures are of medium size. The picture painted in 1440 is with Camilla Lampognano in
Milan (Morelli, p. 45.)
5° A small landscape with fishermen catching an otter; two people watch fishing.
Painted on canvas and kept in the studio of Lionino Womer, in Padua. (Morelli, p.
14.)
6° St-Jerome. A small picture in Antonio Pasqualiono's cabinet in Venice, apparently
the same one that Lorenzo de' Medici had in Vasari's time, and about which Balandra
wrote to the Duke of Mantua in 1531, that he hung it in one of his salons (see
Pungeleoni Elogia storica di Rafaello santi, p. 182); he is now at Stratton, country
home of Sir Thomas Baring. (V. Waagen, Kunst und Kunstler in England, 11, p. 513.)
I now follow, in chronological order, the works of the Van Eycks, which bear a date,
or on which we have certain notions:
7° 1421. The Coronation of Thomas Becket as Archbishop of Canterbury (V. K. U. K. in
England, II p. 433.) It belongs to the Duke of Devonshire.
8° 1424. The Breviary of the Duke of Bedford, now kept in the Royal Library of Paris,
with miniatures of the brothers and Marguerite Van Eyk. (V. Waagen, K.U.K. in
England, Paris, 111, p. 351.
9° 1420-1432. The large altarpiece for the Church of St. John in Ghent described in
my work, entitled: Kunstreise, etc.
10° The portrait of Josse Vyd, the drawing is in Dresden, and the oil painting in the
Belvedere gallery in Vienna. (V. Kunstblatt of Stuttgart, 1841, p. 41.)
11° 1429. The portrait of Isabella of Portugal. (Kunstblatt, 1841, p. 9).
12° 1434-36. Altarpiece from the Church of St. Donat, currently at the Academy of
Bruges.
13° 1436. Portrait of Jean de Leeu, at the Belvedere in Vienna. (Kunstblatt, 1841, p.
41.)
14° 1437. Sainte-Barbe, painted in grisaille, in the collection of M. Van Ertborn in
Antwerp. (Kunstblatt, 1833, p. 329.) The painting is treated like a pen drawing, the
sky is a little blue; there are copies of this work in the Academy Museum at Bruges,
and in the collection of M. Wicar at Lille.
12[=]15° 1438. A Head of Christ in the Berlin Museum. (Kunstblatt, 1833, p. 329.)
16° 1438. Two wings of an altar picture, which passed from the Escorial into the
Museum of Madrid. One represents St-Jean Baptiste standing, who holds on his arm a
book on which rests a sheep. The founder Henri Werlis, from Cologne, is kneeling in
front of him. He has a brown cape and sandals of the same color. Through a window in
the wooden arch one sees meadows, and in the distance, mountains covered with snow.
The apartment is divided into two rooms by a plank partition, from which hangs a
round mirror, which reflects several objects and two monks. This mirror completes the
painting in a certain way, in that it represents the part of the apartment that the
canvas does not contain. The other, (the left wing) represents Ste-Barbe, she is
seated, a book in her hand, on a bench with Gothic ornaments. Her dress is red,
dotted with gold and her coat of blue velvet, lined with fur. Near the open window
are lilies in a pewter vase. A big fire in the fireplace throws its reflections on
all the objects. The background of the painting is a landscape, and near a tower we
see the decapitation of the saint. Everything in this painting is executed in a
superior manner and deserves the greatest admiration. Towards the bottom of the
painting, on a strip, is the following inscription, in Gothic letters (the middle
part of the main painting, which is not known until now, undoubtedly contained the
name of the artist) : Anno milleno C. quater X. ter et octo, hic fecit effigi... ge
méster Henricus Werlis, Mgr Colon. I owe this notice to M. Trasinelli, who lived a
long time in Madrid. Nowhere had I come across a description of this painting.
17° 1439. A small picture representing the Madonna, in the collection of M. Van
Ertborn at Antwerp. (V. Messenger of Sciences and Arts, 1835, p. 1. and Kunstblad,
1841, p. 10).
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Portrait of the wife of J. Van Eyck, at the Academy of Bruges.
The Head of Christ, in the same collection in Bruges.
Altarpiece for the church of St-Martin at Ypres, of which Mr. Bogaerthas a copy.

TABLEAUX D'HUBERT ET DE JEAN VAN EYCK, SANS DATE,
21° Au Musée de Paris: Marie avec le Christ sur les genoux, est couronnée par un
ange, et le donataire est agenouillé devant elle. A travers trois arcades on aperçoit
des paysages. Ce tableau était autrefois à Autun. (V. Waagen, K. U. K. in E. und
Paris, 111, p. 538.)
22° Au Belvédère de Vienne: Un petit tableau représentant une Madone. (V.
Kuntsblatt, ib.)
23° Au même musée de Vienne: une petite figure de Ste-Catherine. (V. Kunstblatt, ib.)
24° A la galerie du prince de Lichtenstein à Vienne, se trouve l'Adoration des Rois,
de moyenne grandeur. (V. Kunstblatt, ib.)
25° Dans le cabinet de l'ex-ambassadeur russe près de la cour de Vienne, Von
Tatischoff, se trouvent deux petits volets d'un triptique, dont le tableau du milieu
lui fut soustrait en Espagne; ils représentent le Jugement dernier et le Christ à la
croix. On y trouve les portraits d'Hubert, de Jean et de Marguerite.
[26°] Dans la galerie de Dresde un petit tableau d'Autel. Guariendi pense que c'était
l'autel de voyage de Charles V. Sous une arche en plein cintre, est assise la mère de
Dieu, avec l'enfant Jésus sur les genoux. Les tableaux latéraux représentent: celui
de droite, Ste Catherine, celui de gauche: l'Archange Michel, près duquel est
agenouillé le donataire, couvert d'un large manteau vert. A l'extérieur,
l'Annonciation est représentée en grisaille: d'un côté l'ange et de l'autre, la
Vierge Marie. Cette figure, d'un grand fini est entourée d'une inscription en
l'honneur de la sainte Vierge.
27° L'Adoration des Rois, qui se trouvait dans le cabinet de M. le professeur Van
Rotterdam a Gand.
28° Dans le cabinet de M. Rogers, à Londres Marie avec l'Enfant Jésus, assise sous le
portail d'une église gothique. Ce beau tableau provient de la collection de M. Aders.
(V. Waagen, K. u. K. in Engeland, II, p. 233.)
29° A la maison de campagne de lord Exeter: la Vierge Marie debout tenant l'enfant
Jésus dans les bras, et sainte Barbe, qui lui recommande le donataire, un
eccléastique en robe d'office. Ce petit tableau est achevé comme une miniature. (V.
Wagen, K. v. K. in Engeland, 11, p. 185.)
30° Dans le cabinet du roi de Hollande: l'Annonciation, volet d'un tableau d'autel,
provenant de Dijon.
31° Dans le même cabinet: une petite Madone en esquisse. (V. Kunstblatt 1823, p.
330.)
32° Chez M. Nieuwenhuysen, à Bruxelles: une petite Madone esquissée. Elle est assise
sur un trône et donne le sein à l'enfant Jésus.
33° Les portraits d'Hubert et de Jean Van Eyck, provenant de la galerie d'Orléans,
furent vendus à Londres 10 liv. 10 sh. (260 fr.) (V. Waagen K. u. K. in England 1. p.
561.
34° Dans la chapelle des peintres à Bruges se trouvait autrefois le portrait de Jean
Van Eyck.
35° On rencontre beaucoup de tableaux qui représentent la tête de St-Jean-Baptiste
dans un bassin; l'original de ces copies est dû, sans aucun doute, au pinceau d'un
des frères Van Eyck. (V. Kunst Bl. 1833, p. 334.)
38° A l'hôpital de Beaune, se trouve un grand tableau d'autel en neuf panneaux, qui
représente le jugement dernier. Il contient au-delà 70 figures. Le Christ revêtu de
pourpre, trône sur l'arc-en-ciel. Le chancelier Nicolas Rollins fit don de ce tableau
à cet hospice en 1833. Jusqu'ici il est incertain s'il est dû au pinceau de Jean Van
Eyck lui-même, ou à un de ses élèves. (V. Kunstblatt, 9 novembre 1837 et le Kunstbl,
de Kugles 1837, p. 307 et 381.)
37° Au musée Van Ertborn à Anvers, se trouve un Repos de la Sainte Famille pendant la
fuite en Egypte, attribué à Marguerite Van Eyck, assertion dont on avait, à ce qu'on
m'assurait des preuves certaines. La manière est tout-à-fait dans le genre des Van
Eyck, mais moins vigoureuse; par conséquent je suis porté à croire, que les
indications qu'on en donne sont vraies.
Il existe en outre un grand nombre de tableaux qu'on attribue aux Van Eyck, mais j'ai
été convaincu que la plupart le sont à tort, comme la chute de Lucifer, dans l'église
de Saint-Martin à Ypres, qui est peinte par Pourbus, en 1525. Quelques autres
rectifications ont été faites dans les nos du Kunstblatt, cités plus haut.
PAINTINGS BY HUBERT AND JEAN VAN EYCK, UNDATED,
21° At the Paris Museum: Mary with Christ on her knees, is crowned by an angel, and
the donee is kneeling before her. Through three arcades we see landscapes. This
painting was formerly in Autun. (V. Waagen, K.U.K. in E. und Paris, 111, p. 538.)
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22° At the Belvedere in Vienna: A small painting representing a Madonna. (V.
Kuntsblatt, ib.)
23° In the same Vienna museum: a small figure of Ste-Catherine. (V. Kunstblatt, ib.)
24° In the gallery of the Prince of Lichtenstein in Vienna, is the Adoration of the
Kings, of medium size. (V. Kunstblatt, ib.)
25° In the study of the former Russian ambassador near the court of Vienna, Von
Tatischoff, are two small panels of a triptych, the middle picture of which was taken
from him in Spain; they represent the Last Judgment and Christ on the cross. There
are portraits of Hubert, Jean and Marguerite.
[26°] In the Dresden gallery, a small Altar painting. Guariendi thinks it was the
traveling altar of Charles V. Under a semicircular arch, sits the mother of God, with
the infant Jesus on her lap. The side panels represent: the one on the right, St
Catherine, the one on the left: the Archangel Michael, near whom the donee is
kneeling, covered with a large green cloak. Outside, the Annunciation is represented
in grisaille: on one side the angel and on the other, the Virgin Mary. This figure,
of great finish, is surrounded by an inscription in honor of the Blessed Virgin.
27° The Adoration of the Kings, which was in the study of Professor Van Rotterdam at
Ghent.
28° In the study of Mr. Rogers, in London Mary with the Child Jesus, seated under the
portal of a Gothic church. This beautiful painting comes from the collection of Mr.
Aders. (V. Waagen, K. u. K. in Engeland, II, p. 233.)
29° At Lord Exeter's country house: the Virgin Mary standing holding the infant Jesus
in her arms, and Saint Barbara recommending the donee to her, an eccleastic in a robe
of office. This small painting is finished like a miniature. (V. Wagen, K. v. K. in
England, 11, p. 185.)
30° In the cabinet of the King of Holland: the Annunciation, part of an altar
painting, from Dijon.
31° In the same cabinet: a small Madonna in sketch. (See Kunstblatt 1823, p. 330.)
32° Chez M. Nieuwenhuysen, in Brussels: a little sketched Madonna. She is seated on a
throne and gives the breast to the child Jesus.
33° The portraits of Hubert and Jean Van Eyck, coming from the Orleans gallery, were
sold in London for 10 pounds. 10 sh. (260 fr.) (V. Waagen K. u. K. in England 1. p.
561.
34° In the painters' chapel in Bruges was once the portrait of Jean Van Eyck.
35° One meets many tables which represent the head of St-Jean-Baptiste in a basin;
the original of these copies is undoubtedly due to the brush of one of the Van Eyck
brothers. (V. Kunst Bl. 1833, p. 334.)
38° At the Beaune hospital, there is a large altar painting in nine panels, which
represents the Last Judgment. It contains over 70 figures. Christ dressed in purple,
thrones on the rainbow. Chancellor Nicolas Rollins donated this painting to this
hospice in 1833. Until now it is uncertain whether it is due to the brush of Jean Van
Eyck himself, or to one of his pupils. (V. Kunstblatt, November 9, 1837 and the
Kunstbl, from Kugles 1837, p. 307 and 381.)
37° In the Van Ertborn museum in Antwerp, there is a Rest of the Holy Family during
the flight into Egypt, attributed to Marguerite Van Eyck, an assertion of which we
had, as I was assured, certain proofs. The manner is quite in the genre of Van Eyck,
but less vigorous; consequently I am inclined to believe that the indications given
are true.
There are also a large number of paintings which are attributed to the Van Eycks, but
I have been convinced that most of them are wrongly so, such as the fall of Lucifer,
in the church of Saint-Martin at Ypres, which is painted by Pourbus, in 1525. Some
other rectifications have been made in the nos of the Kunstblatt, quoted above.
13 juli 1846 DE WERKPLAATS DER GEBR. VAN EYCK.
Op weinig afstand van het groote plein, hetwelk men te Gent de Kauter noemt, op den
hoek der rue des Vaches en de marché aux Oiseaux, lokt een ieders aandacht de
voorgevel van een pas herbouwd huis, versierd met twee medaljon, voorstellende de
beeldtenissen der vermaarde Gebr. van Eyck. Inderdaad, het was daar, dat voor meer
dan 400 jaren, deze twee onsterfelijke mannen hun land verheerlijkten; want dit was
het huis van de eerste meesters der Vlaamsche school, der vaders van de schilderkunst
in de Nederlanden, der uitvinders van de schilderkunst in olieverw. Hunne werkplaats,
welke men misschien had behooren te eerbiedigen als het heiligdom der kunsten, heeft
plaats gemaakt voor bekoorlijke salons, waar de groote schimmen van Huibert en Jan
van Eyck zich wel is waar zouden verheugen over de goede ontvangst, welke men hun
zoude betoonen, doch niettemin zuchtende, dat zij daar niet terugvond en die
beeldenscheppende wanorde, die veelsoortige en vreemde modellen en die luidruchtige
kweekelingen, welke hen daar zoo langen tijd omringden.
Op eenen schoonen zomerschen dag van het jaar 1420 bevonden zich twee mannen, ja meer
dan dit, twee kunstenaars in de ruime werkplaats. De een, die 54 jaren telde, had een
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zacht, doch ernstig en lijdend voorkomen; deze was Huibert van Eyck. De ander, die 25
jaren jonger was, waarschijnlijk de zoon van eene andere moeder, had een even
zachtaardig voorkomen, maar opregtheid kenmerkten de heldere oogen; deze was zijn
broeder Jan, en zijn kweekeling. Zij waren bezig met op groote gespannen
schilderdoeken de plaats en de uitwerking af te teekenen van eene zeer gecompliceerde
voorstelling, waarvan de schets daarnevens op breede schaal stond uitgewerkt. Een
meisje van 22 jaren, bevallig en vol leven, een kunstenaarshoofd, gracieus en naïef,
scheen tot hunne werkzaamheden toegelaten te zijn. Dit was Marguerite van Eyck, hunne
zuster. Op hare beurt eene kweekeling van Jan, wijdde dit meisje zich geheel aan hare
moeder en deelde hunnen smaak. Zij wees voortdurend alle huwelijks aanzoeken van de
hand, ten einde zich met des te meer vrijheid op de schilderkunst te kunnen
toeleggen.
Deze groote schets, zeide eindelijk Huibert van Eijck, zal, indien ik haar goed
beoordeel, twaalf paneelen beslaan, omdat zij zoo groot en uitgewerkt is.
Welnu, broeder, antwoordde Jan met zachtheid, wij zullen twaalf jaren er aan
arbeiden.
Twaalf jaren! dit is lang voor mij; hernam Huibert, en evenwel was het noodig, dat
God mij dezelve geheel vergunde.
O! God zal u die jaren ontzeggen noch aan uwe bekwaamheden, noch aan uwe bede, zeide
Marguerite. God weet, dat uwe schilderkunst slechts aan zijnen lof is gewijd.
Overigens zult gij u niet vermoeijen. Jan zal u ijverig behulpzaam zijn, uwe
leerlingen zullen werken...
Geene leerlingen, slechts meesters zullen aan dit schoone stuk arbeiden! riep Huibert
uit. Jan alleen zal het penseel voeren en ik zal zijne hand besturen.
En ik, hernam Marguerite, gij zult mij ten minste de verfstoffen daarvoor laten fijn
wrijven?
Ja, waarde zuster, antwoordde Huibert met eenen melankolieken lach trouwens gij kent
al het geheim daarvan.
Dit geheim, vervolgde Jan, doet onze confraters eenigzins in het onzekere rondtasten;
zij hebben wel bemerkt, dat onze verwen in lijnolie waren aangelegd, maar zij kunnen
het fijne van de zaak niet raden. Dit geheim moet ons onsterfelijk maken.
Het ware eene armzalige onsterfelijkheid, voegde Huibert er bij, wanneer onze
schilderstukken slecht waren. Maar twaalf jaren! herhaalde hij op bedenkelijken toon.
En evenwel, zie ik dit uitgewerkte zamenstel voor mij daar is het, het beweegt zich,
het is geschilderd, het is voltooid. O! de gedachte is snel. De gedachte, dat is de
ziel, die van God komt, wan zij schept even als hij in een oogenblik door den
louteren wil. Maar de hand, dat is de machine, dat is de mensch, die, sedert zijnen
val, tot langzamen en moeijelijken arbeid is gedoemd.
Hij wilde verder spreken, doch het geluid eener schet deed zich hooren. Marguerite
ging zien wie het was. De beide kunstenaars verroerden zich niet, want zij wisten,
dat Marguerite geene oningewijden in de aan hunnen arbeid gewijde heilige plaats
zoude toelaten, om hen te storen. Zij kwam weldra terug, gevolgd door een jong Heer,
die met de uiterste behoedzaamheid de voeten nederzette, als had hij eerbied voor den
grond, waarop hij ging. Dit jonge mensch was Josse de Wyts, Heer van Pamele,
behoorende tot eene voorname familie van Gent. Hij bezat een groot vermogen, hetwelk
hij edelaardiglijk aan de kunstenaars toewijdde. Hij was het die de groote
schilderij, waarmede zij zich bezig hielden, had besteld, en die het eerste
meesterstuk der Vlaamsche school en der hervonden schilderkunst moest wezen.
Hij trad nader bij de schets. Dit zal, zeide hij, meer worden dan ik had durven
hopen.
Het zal inderdaad zeer uitvoerig worden, zeide Huibert. Maar, Mijnheer, wij moeten er
twaalf jaar toe hebben. Zoo even zeiden wij dit tegen elkander.
Twaalf jaren! Maar alsdan zal de u vastgestelde prijs niet toereikend zijn. Ik zal
denzelven verdubbelen, mijne meesters, en dan zullen twaalfduizend francs u nog niet
beloonen gelijk ik wenschte.
De beide broeders maakten eene ligte buiging met het hoofd.
Zie hier al vast vijf honderd guldens op rekening, die u misschien van dienst kunnen
zijn. Overigens, gij weet het, staat mijne beurs voor u open.
Maar, zuster hebben wij wel geld noodig, vraagde Jan van Eyck, zich eenigzins blozend
tot Marguerite wendende.
Het jonge meisje was mede schaamrood geworden; want een kunstenaarshart ondervindt
altijd een gevoel van schaamte wanneer het iets ontvangt zelfs datgene wat
verschuldigd is. Niettemin herstelde zij zich even spoedig en antwoordde: Wij zullen
weldra geld kunnen gebruiken, want bijv. deze schilderdoeken zijn nog niet betaald.
O! zeide Josse de Wyts, andere kleine onkosten zijn voor mijne rekening ik zal
dezelve voldoen. Ik herzeg het mijne meesters, beschouw hetgeen ik u aanbied als eene
broederlijke deeling met u. Ik ben degeen, die u dankbaar moet wezen.
Weet gij, vervolgde hij snel, dat uwe uitvinding veel gerucht maakt dat alle
kunstenaars uwe manier willen navolgen, dat alle groote onderwerpen niet anders meer
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dan in olieverf worden ondernomen?
Zij zullen, zoodoende, des te langer duren. Dit strekt u tot eer. Mijn schoonvader
Jerôme Borluut doet als eerste schepen der stad Gent onderscheiden oude schilderingen
in de groote zaal van het stadhuis op nieuw opmaken. Hij is in onderhandeling
getreden met Willem van Axpoele en Jan Martens, maar hij heeft hen bij eene
behoorlijk opgemaakte akte verpligt om geene andere dan olieverf te bezigen.
Zij zullen, zeide Huibert met zelfgenoegen, het werk uitvoeren naar de wijze van
Theophilus, want wij hebben slechts dit aan het schildersgilde medegedeeld.
Telkenmale wanneer zij eene kleur op het doek hebben gebragt, zullen zij er geene
andere op kunnen brengen, dan nadat de eerste goed gedroogd zal wezen. Dit middel mag
goed zijn voor kopiisten. Eenen schilder echter doet dit denkbeeld de verbeelding
verstijven, daar het alle scheppingskracht uitdooft.
Vervolgens het gesprek afbrekende, uit vrees dat men zijn geheim konde doorgronden,
hetwelk, naar men gelooft, bestond in een zeker gebruik van gesmolten was met olie
vermengd, bragt Huibert den bezoeker voor zijne schets.
Zie eens, zeide hij, of gij iets op dit ontwerp hebt aan te merken. Ik kan niet doen
dan het te prijzen, antwoordde de jeugdige beschermer der kunst.
Den volgenden dag begaven Huibert en Jan zich aan den arbeid van het kolossale werk,
hetwelk zij hadden ontworpen; zij vervolgden het met eene volharding, waartoe alleen
de groote kunstenaars in staat zijn.
Maar Huibert mogt de twaalf jaren niet verkrijgen, welke hij had verlangd te leven om
zijne schilderij te voltooijen. De vier eerste paneelen, die het hoofdgedeelte
daarvan uitmaken, waren nog maar alleen afgewerkt toen Huibert van Eyck uitgeput van
geest, op 8 Sept. 1426 te Gent overleed, aan zijnen broeder de zorg overlatende, om
het, gezamentlijk begonnen, werk alleen te voleindigen.
De Gentenaars leverden alstoen het bewijs, dat zij de kunsten even goed waardeerden
als de Italianen; want zij bragten den kunstenaar met groote praal ter aarde en
stelden gedurende langer dan twee eeuwen den arm en de hand ten toon, die als reliken
waren bewaard geworden. Door den dood van zijnen broeder ontmoedigd, gevoelde Jan het
penseel aan zijne hand ontzinken, en zonder de dringende beden van Josse en de
teedere zorgen van Marguerite ware dit groote kunstgewrocht misschien nimmer voltooid
geworden.
Het was eerst op het einde des twaalfden jaars, dat men dit verwonderlijke
schilderstuk in deszelfs volle schoonheid konde aanschouwen; het droeg in Latijnsche
verzen dit opschrift: »De schilder Huibert, de grootste, die immer heeft bestaan,
heeft dit werk begonnen, hetwelk zijn broeder, de tweede in de kunst, heeft voltooid
op uitdrukkelijk verzoek van Josse de Wyts. Deze regels leeren u tevens dat het
voltooide werk op 6 Mei 1432 voor de oogen des publieks werd ten toon gesteld."
Zoodra het door den Heer Josse de Wyts bestelde werk aan de blikken der
nieuwsgierigen was overgeleverd, werd het de glorie der Gentenaars en een van de
wonderen hunner stad. Zij overlaadden de nagedachtenis van Huibert van Eyck met
bewijzen van vereering, zij betoonden zijnen broeder Jan veelvuldige eer. Philippus
de Goede verbond hem aan zijnen persoon. Hij wist het daarheen te leiden dat Josse
Wijts hem de schilderij afstond om haar aan het land te schenken; en toen Karel V de
fraaije St. Bavokerk in het midden der stad deed herbouwen, bestemde hij eene
afzonderlijke kapel, die nog de Kapel van het Lam heet, tot bewaarplaats van de
schilderij der Gebr. van der Eyck. De Gentenaars plaatsten inP diezelfde kapel de
grafstede van Huibert.
Dit vermaarde schilderstuk had evenwel ook wederwaardigheden en gevaren te doorstaan.
De Heer de Bast heeft te Gent zelf de belangrijke geschiedenis daarvan geboekstaafd.
De zoon van Karel V, Filippus II, aanschouwde het, even als iedereen, met een gevoel
van diepe vereering.
Besloten hebbende in Spanje zijn verblijf te houden, maar van dit gewrocht der kunst
zich niet kunnende afscheuren, nadat hij het had gezien en wenschte het altijd te
zien, wilde Filippus II het bezitten; een oogenblik dacht de stad Gent, dat zij
daarvan zoude worden beroofd.
De geestelijkheid van St. Bavo stelde zich alstoen voor hetzelve in de bres, vast
besloten hebbende om hun dierbaarst sieraad te verdedigen. De geestelijken boden
krachtigen wederstand aan de smeekingen van den monarch, en de hardnekkige strijd
tusschen zwakke priesters en eenen magtigen vorst liet nogtans de zege verblijven aan
hen, die in het goede regt waren.
Genooszaakt om toe te geven, deed Filippus II het evenwel niet dan nadat de stad Gent
zich had verbonden, hem een volmaakte kopij van het meesterstuk te leveren, ten
behoeve der kapel van zijn oud paleis te Madrid. Michiel Coxcie, kweekeling van Orley
en Raphael, werd met dezen gewigtigen arbeid belast. Hij besteedde daaraan twee jaren
en werd met vierduizend guldens beloond.
Hij bezat echter genoeg vaderlandsliefde om niet te trachten het verwonderlijke
origineel zoo veel mogelijk gelijk te komen, en hierin slaagde hij somwijlen; het was
dan ook eene volmaakt getrouwe kopij. Hij wilde, dat de kunstliefhebber, begeerig om
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het werk der Gebr. van Eyck te bezigtigen, verpligt zoude wezen zelfs uit het meest
afgelegen oord van Spanje naar Vlaanderen te reizen.
Deze kopij werd naar Spanje gezonden, waar zij eene ware geestdrift verwekte. Kort
daarna geraakte de schilderij der aanbidding van het lam, die de kans had geloopen
voor de Gentenaars verloren te gaan, ondanks den haar omringenden gloriekrans, in
gevaar van verloren te gaan voor de volken. In het jaar 1566, gelijk men weet,
begonnen de Geuzen of Hugenoten de kerken te plunderen, verbrijzelende de beelden der
heiligen en vernielende de kostbaarste schilderstukken; mannen, die schier
gevaarlijker waren voor de schoone kunsten dan voor de godsdienst. In die dagen van
onlusten en ergernis werden verwonderlijk schoone gedenkstukken, beeldhouwwerken,
glassieraden, schilderingen, altaren verscheurd, verbrijzeld, vernield, aan flarden
in het rond gesmeten.
Brussel, Antwerpen, al de steden der Nederlanden zagen op deze wijze tallooze
kunstwerken vernielen. De plunderingen begonnen te Gent, toen een Gentsch schilder,
Lucas de Heere genaamd, op zijne beurt de schilderij der gebr. Van Eyck beschermde.
Hij verleende haar eene veilige plaats in zijne woning, welke de plunderaars, die in
hem nog een aan het Vaderland dierbaar talent eerbiedigden, niet durfden aanranden.
Andere werken verkregen dezelfde schuilplaats. De naam van Lucas de Heere blijve in
eere, omdat hij het eerste meesterstuk der hedendaagsche schilderkunst heeft in wezen
doen blijven.
Na het herstel der Katholijke godsdienst in 1585 kwam de schilderij der gebr. van
Eijck wederom te voorschijn, en was nog schooner door hare langdurende ballingschap.
Het was een waar feest. De goede fortuin des lands scheen voor het behoud des
gedenkstuks gewaakt te hebben.
De stad Gent genoot het ongestoorde bezit daarvan gedurende meer dan twee eeuwen, tot
op het tijdstip dat de Fransche republiek België in 1794 overheerde. De vier voorname
stukken, op welke Huibert van Eyck zijn genie had uitgeput, werden naar het museum
van de Louvre overgebragt. De paneelen had men verborgen.
Een Franschman begreep het smartgevoel der Gentenaren daar men hun hunnen grootsten
schat ontroofde. Het was een officier van Dumouriez, Belliard genaamd. Hij kwam in
1803 te Gent terug; hij zag, dat de plaats van het meesterwerk der Gebr. van Eyck
open was gelaten; het keizerrijk gaf niets terug. In 1808, toen de Franschen Madrid
hadden bezet, bezocht Belliard, die generaal was geworden, de kapel van het oude
paleis en bleef staan voor de vermaarde kopij van Michiel Coxcie. Hij herinnerde zich
de Gentenaars, en toen de twaalf aan Filippus II geschonken schilderijen werden
weggenomen, zond hij dezelve naar Gent, waar zij als eene geliefde schim, die ten
halve troost, werden ontvangen.
Maar in 1815 stortte het Fransche keizerrijk in een, en uit deszelfs puinen kwam het
kunststuk der Gebr. van Eyck wederom naar de kerk van St. Bavo. De vier groote
schilderstukken, welke Parijs gedurende twintig jaren had bewonderd, werden het
volgende jaar op hunne vorige plaats hersteld. Eene ontelbare volksmenigte kwam
dezelve begroeien en geheel Gent verblijdde zich langen tijd.
Intusschen waren de den Fransche commissarissen onttrokken acht paneelen niet weder
te voorschijn gekomen; voerwaar iets ongeloofelijks! «In het jaar 1816, zegt de Heer
Aug. Voisin, in zijn Guide des voyageurs à Gand, werden deze zoo kostbare paneelen
verkocht door lieden, die er de waarde niet van kenden, aan den Heer van
Nieuwenhuyzen te Brussel voor de som van 6000 frs. Deze verkocht dezelve wederom voor
100,000 frs. aan den Heer Solly, een Engelschman, die dezelve naar Pruisen voerde.
Frederik Willem III betaalde er 410,000 frs. voor. Krachtens de wetsbepaling, die
elken verkoop nietig verklaart waarbij de benadeeling zeven twaalfden te boven gaat,
wilde de stad dien koop doen vernietigen; het gelukte haar echter niet, zoodat Gent
van die voorwerpen der kunst zal verstoken blijven.
July 13, 1846 THE WORKSHOP OF THE GEBR. VAN EYCK.
At a short distance from the large square, which is called the Kauter in Ghent, on
the corner of the rue des Vaches and the marché aux Oiseaux, the facade of a recently
rebuilt house, decorated with two medallions, depicting the images of the renowned
Gebr. Van Eyck. Indeed, it was there that for more than 400 years these two immortal
men glorified their land; for this was the home of the first masters of the Flemish
school, of the fathers of painting in the Netherlands, of the inventors of oil
painting. Their workshop, which perhaps ought to have been revered as the sanctuary
of the arts, has given way to charming salons, where the great ghosts of Huibert and
Jan van Eyck would indeed rejoice at the good reception they would be shown, but
sighing nevertheless that she did not find there again and that image-creating
disorder, those varied and strange models, and those noisy cultivators which
surrounded them there for so long.
On a beautiful summer day in the year 1420 there were two men, yes more than this,
two artists in the spacious workshop. The one, who was 54 years old, had a soft, but
serious and suffering countenance; this one was Huibert van Eyck. The other, who was
twenty-five years younger, probably the son of another mother, had an equally gentle
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countenance, but sincerity characterized the bright eyes; this was his brother Jan,
and his progeny. They were busy drawing on large stretched canvases the position and
the elaboration of a very complicated representation, the sketch of which had also
been elaborated on a large scale. A girl of twenty-two years, graceful and full of
life, an artist's head, graceful and naive, seemed to be admitted to their work. This
was Marguerite van Eyck, their sister. In her turn a progenitor of Jan, this girl
devoted herself entirely to her mother and shared their tastes. She constantly
rejected all marriage proposals, in order to be able to devote herself to painting
with all the more freedom.
This large sketch, said Huibert van Eijck at last, will, if I judge it correctly,
cover twelve panels, because it is so large and elaborate.
Well, brother, answered Jan softly, we will work on it for twelve years.
Twelve years! this is long for me; resumed Huibert, and yet it was necessary that God
should grant it to me in its entirety.
O! God will deny you those years, neither your abilities nor your prayers, said
Marguerite. God knows that your painting is only devoted to his praise. Besides, you
will not tire yourself. Jan will help you diligently, your pupils will work...
No pupils, only masters will work on this beautiful piece! exclaimed Hubert. Jan
alone will hold the brush and I will guide his hand.
"And I," said Marguerite, "will you at least let me grind the dyes for it?"
Yes, dear sister, replied Huibert with a melancholy laugh, by the way, you already
know the secret of it.
This secret, Jan continued, makes our confreres somewhat uncertain; they have noticed
that our indulgences were laid out in linseed oil, but they cannot guess the fineness
of the matter. This secret should make us immortal.
It was a pitiful immortality, added Huibert, when our pictures were bad. But twelve
years! he repeated doubtfully. And yet, I see this elaborate composition before me,
there it is, it moves, it is painted, it is completed. O! the thought is fast. The
thought, that is, the soul that comes from God, for it creates as he does in a moment
by the pure will. But the hand, that is the machine, that is the man, who, since his
fall, is doomed to slow and difficult labour.
He wanted to continue speaking, but the sound of a shriek was heard. Marguerite went
to see who it was. The two artists did not move, for they knew that Marguerite would
not allow any uninitiated to disturb them in the sacred place devoted to their work.
She soon returned, followed by a young gentleman, who set his feet down with the
utmost caution, as if he had reverence for the ground on which he was going. This
young man was Josse de Wyts, Lord of Pamele, belonging to a distinguished family of
Ghent. He possessed a great wealth, which he graciously devoted to the artists. It
was he who had commissioned the great painting with which they were engaged, and
which was to be the first masterpiece of the Flemish school and of the newfound
painting.
He approached the sketch. This, he said, will be more than I dared hope.
It will indeed be very elaborate, said Huibert. But, sir, we must have twelve years.
We just said this to you each other.
Twelve years! But then the price you have set will not be sufficient. I will double
it, my masters, and then twelve thousand francs will not reward you as I wished.
The two brothers bowed their heads lightly.
See here already five hundred guilders on account, which may be of service to you.
Besides, you know it, my purse is open to you.
But, sister, do we need money, asked Jan van Eyck, turning to Marguerite, blushing a
little.
The young girl had also become ashamed; for an artist's heart always feels a sense of
shame when it receives anything, even that which is owed. Nevertheless, she recovered
just as quickly and answered: We will soon be able to use money, because, for
example, these canvases have not yet been paid for.
O! said Josse de Wyts, "I will pay for other small expenses. I repeat, my masters,
regard what I offer you as a brotherly share with you. I'm the one you should be
thankful to.
Do you know, he continued quickly, that your invention is making much rumor, that all
artists want to follow your way, that all great subjects are undertaken no more than
in oil paint?
They will, therefore, last the longer. This is to your credit. My father-in-law
Jerôme Borluut was the first alderman of the city of Ghent to repaint various old
paintings in the great hall of the town hall. He entered into negotiations with
Willem van Axpoele and Jan Martens, but in a duly drafted deed obliged them not to
use anything other than oil paint.
They will, said Huibert with self-satisfaction, carry out the work after the manner
of Theophilus, for we have only communicated this to the painters' guild. Whenever
they have applied one color to the cloth, they will not be able to apply another
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until after the first has been thoroughly dried. This remedy may be good for
copyists. A painter, however, makes this idea stiffen the imagination, as it
extinguishes all creative power.
Then breaking off the conversation for fear that his secret might be fathomed, which,
it is believed, consisted in a certain use of molten wax mixed with oil, Huibert
presented the visitor with his sketch.
Look, he said, whether you have anything to say about this design. I can do nothing
but praise it, replied the youthful patron of art.
The next day Huibert and Jan set about the work of the colossal work which they had
designed; they pursued it with a perseverance which only the great artists are
capable of.
But Huibert cannot obtain the twelve years which he had wished to live to complete
his picture. The first four panels, which make up its main body, were only finished
when Huibert van Eyck, exhausted in spirit, wrote on Sept. Died in Ghent in 1426,
leaving his brother to take care of completing the work, begun jointly, alone.
The people of Ghent then proved that they appreciated the arts just as much as the
Italians; for they prostrated the artist with great pomp, and displayed for more than
two centuries the arm and hand which had been preserved as relics. Discouraged by the
death of his brother, Jan felt the brush sink in his hand, and without Josse's urgent
prayers and Marguerite's tender cares this great work of art might never have been
completed.
It was not until the end of the twelfth year that this astonishing picture could be
seen in its full beauty; it bore in Latin verses this inscription: »The painter
Huibert, the greatest that ever existed, started this work, which his brother, the
second in art, completed at the express request of Josse de Wyts. These rules also
teach you that the finished work was put on display before the eyes of the public on
6 May 1432." As soon as the work ordered by Mr Josse de Wyts was delivered to the
eyes of the curious, it became the glory of the Gentenaars and a of the wonders of
their city. They showered the memory of Huibert van Eyck with tokens of veneration,
they paid great tribute to his brother Jan. Philippus de Goede connected him to his
person. He managed to lead it there that Josse Wijts gave him the painting to to give
her to the country, and when Charles V had the beautiful St. Bavokerk rebuilt in the
middle of the city, he intended a separate chapel, which is still called the Chapel
of the Lamb, to store the painting by the Van der Eyck brothers. The people of Ghent
placed Huibert's tomb in the same chapel.
However, this famous painting also had to endure trials and dangers.
De Heer de Bast himself has the significant history of it. The son of Charles V,
Philip II, beheld it, like everyone else, with a sense of deep reverence.
Deciding to dwell in Spain, but being unable to tear himself away from this wrought
of art after seeing it, and always wishing to see it, Philip II desired to possess
it; for a moment the city of Ghent thought that it would be robbed of it.
The clergy of St. Bavo then stood in the breach for it, determined to defend their
dearest ornament. The clergy firmly resisted the entreaties of the monarch, and the
tenacious struggle between feeble priests and a mighty prince still left the victory
to those who were in right.
Forced to concede, Philip II, however, did not do it until after the city of Ghent
had committed itself to supply him with a perfect copy of the masterpiece for the
chapel of his old palace at Madrid. Michiel Coxcie, progenitor of Orley and Raphael,
was entrusted with this weighty work. He spent two years doing this and was rewarded
with four thousand guilders.
He had enough patriotism, however, not to try to match the astonishing original as
much as possible, and in this he sometimes succeeded; it was, therefore, a perfectly
faithful copy. He wanted the art lover, eager to see the work of Gebr. Van Eyck would
be obliged to travel even from the most remote part of Spain to Flanders.
This copy was sent to Spain, where it aroused a real enthusiasm. Shortly afterwards
the painting of the Adoration of the Lamb, which had run the risk of being lost to
the Gentenaars, in spite of the wreath of glory surrounding it, was in danger of
being lost to the nations. In the year 1566, as is known, the Geuzen or Huguenots
began to plunder the churches, shattering the images of the saints and destroying the
most precious pictures; men who were almost more dangerous to the fine arts than to
religion. In those days of commotion and vexation, wonderfully beautiful memorials,
sculptures, glass ornaments, paintings, altars were torn, smashed, smashed, smashed
to shreds.
Brussels, Antwerp, all the cities of the Netherlands saw countless works of art
destroyed in this way. The looting began in Ghent, when a Ghent painter named Lucas
de Heere, in his turn, painted the painting of the brothers. Van Eyck protected. He
gave her a safe place in his house, which the marauders, who still respected in him a
talent dear to the Fatherland, dared not assault. Other works obtained the same
shelter. Let the name of Luke the Lord be honored, because he has preserved the
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essence of the first masterpiece of contemporary painting.
After the restoration of the Catholic religion in 1585, the painting of the Gebr. van
Eijck reappeared, and was even more beautiful because of her long exile. It was a
real feast. The good fortune of the country seemed to have watched over the
preservation of the memorial.
The city of Ghent enjoyed its undisturbed possession for more than two centuries,
until the French Republic dominated Belgium in 1794. The four major pieces on which
Huibert van Eyck had exhausted his genius were transferred to the Louvre museum. The
panels had been hidden.
A Frenchman understood the sorrow of the inhabitants of Ghent as their greatest
treasure was stolen from them. It was an officer of Dumouriez named Belliard. He
returned to Ghent in 1803; he saw that the location of the Gebr. van Eyck had been
left open; the empire gave nothing in return. In 1808, when the French had occupied
Madrid, Belliard, who had become general, visited the chapel of the old palace and
stopped before the renowned copy of Michiel Coxcie. He remembered the Gentenaars, and
when the twelve paintings donated to Philip II were taken away, he sent them to
Ghent, where they were received as a beloved shadow, half consolation.
But in 1815 the French Empire collapsed, and from its ruins came the masterpiece of
the Gebr. van Eyck again to the church of St. Bavo. The four great paintings which
Paris had admired for twenty years were restored the following year to their former
place. An innumerable crowd came to grow it, and all Ghent rejoiced for a long time.
Meanwhile the eight panels withdrawn from the French commissioners had not
reappeared; food something unbelievable! «In the year 1816, says the Lord Aug.
Voisin, in his Guide des voyageurs à Gand, these very expensive panels were sold by
people who did not know their value to the Lord van Nieuwenhuyzen in Brussels for the
sum of 6000 francs. This one sold it again for 100,000 francs. to Monsieur Solly, an
Englishman, who carried it to Prussia. Frederick William III paid 410,000 frs. in
front of. By virtue of the statute which annuls any sale in which the injury exceeds
seven twelfths, the city wished to have that sale annulled; however, she did not
succeed, so that Ghent will be deprived of those objects of art.
21 juni 1846 L'ATELIER DES FRERES VAN EYCK
In: Journal du Limbourg (La fin au numéro prochain.)
23 juni 146 [idem] [ondertekend met J. C. D. P.)
12 september 1851
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20 oktober 1852 Het Museum Meermanno-Westreenianum is rijk
in handschriften met miniaturen uit verschillende eeuwen en landen. Het meest
belangrijke is evenwel een zeker aantal Vlaamsche handschriften van de XlVde eeuw,
met opgave van het jaar, waarin zij gemaakt zijn en van de namen der schilders die de
miniaturen vervaardigd hebben. Zij verspreiden een nieuw licht over den toestand der
schilderkunst, in de zuidelijke Nederlanden, vóór het tijdvak, waarin de gebr. van
Eyck, in het begin der XVde eeuw, optraden. Een zeer bevoegd kunstkenner, de beroemde
opzigter van het Koninklijk museum van schilderijen te Berlijn, professor Waagen, die
deze handschriften, gedurende zijn jongst verblijf alhier, in oogenschouw nam,
verklaarde, dat hij in geheel Europa geene bibliotheek kende, welke in dit opzigt zoo
rijk is.
Omtrent de kunstenaren van vroegere tijden in de Nederlanden, bestaan weinig of geene
schriftelijke oorkonden; hieruit laat het zich verklaren, dat van Mander zegden kon,
dat hem geene vroegere schilders dan de van Eyck's in Nederland of Duitschland bekend
waren. Schilderstukken van vroegeren tijd zijn, met uitzondering van een paar
fresco's zonder naam, evenmin tot ons overgekomen. Waagen (Ueber Hubert und Johann
van Eyck), Michiels (les peintres Brugeois) en andere kunstvorschers oordeelden
echter te regt, dat hoe bijzonder de natuurlijke aanleg van J. van Eyck ook moge
geweest zijn, men niet mogt vooronderstellen dat zijn talent zich eensklaps in hem
gpopenbaard en ontwikkeld kon hebben, maar dat zijne kunst het resultaat moest zijn
geweest van de kunstontwikkeling zijner voorgangers, die reeds eene tamelijke hoogte
bereikt hadden. Sommigen zochten dit vroeger kunsttijdvak in de oude Keulsche school;
doch eene naauwkeurige vergelijking van de voortbrengselen dezer school met die der
Vlaamsche meesters, deed daarin zulk een aanmerkelijk verschil zien, en eene zoo
grootere voortreffelijkheid bij deze laatsten opmerken, dat men wel het bestaan eener
vroegere, hoewel onbekende Vlaamsche school moest erkennen. Sporen van deze school
meende men te zullen aantreffen in de miniaturen, waarmede de Handschriften versierd
zijn. Bijzonder was daarbij de aandacht gevestigd op een Franschen bijbel, ten jare
1371 geschreven voor Koning Karel V, en voorzien met miniaturen, geschilderd door
zekeren Jan van Brugge, die 's Konings hofschilder genoemd wordt. Merkwaardig moest
dit handschrift zijn, omdat het een jaartal aanwees, en dus een gedenkteeken was der
Vlaamsche kunst, reeds bloeijende, vóór de geboorte van den oudsten van Eyck.
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Ondanks alle nasporingen echter, te Parys in de bibliotheken gedaan, was dit
handschrift daar niet meer te vinden. Nu wijlen de bibliothecaris van Praet, de graaf
Léon de Laborde en professor Waagen, hebben er overal te vergeefs naar gezocht.
Het oudste berigt nopens dezen bijbel wordt gevonden, in een' catalogus der
bibliotheek van den Franschen Koning Karel VI, ten jare 1423 opgemaakt. Deze
bibliotheek, bestaande uit 900 handschriften, werd reeds in 1429, door Hertog Jan
van Bedford, Regent van Frankrijk, uit het Louvre genomen; in 1667 was deze bijbel in
het bezit van een' Parijschen advocaat, met name Bluet. Daarna werd hij het eigendom
der Jesuiten van la Flêche, die haar in 1708 aan N. J. Foucault, intendant van Caen,
ten geschenke gaven. Omstreeks 1764 werd hij aangekocht door den bekenden Gaignat, na
wiens dood hij in publieke auctie gekocht werd door J. Meerman. In den catalogus van
diens bibliotheek, welke in 1824 geveild werd, is hij niet vermeld, en alle hoop, om
hem te vinden, was opgegeven, toen hij geheel onverwachts teruggevonden is in de door
den baron van Westreenen nagelaten verzameling.
Dit onschatbaar handschrift is in folio, op parkement, in twee kolommen op 580 bladen
geschreven, en bevat de «bible historiaux ou les histoires escolatres de la bible (de
Pierre Comestor) translatées en Francais par Guyars des Moulins; het is versierd met
ééne zeer groote en 270 kleinere miniaturen, en met een oneindig tal in goud en
kleuren geschilderde voorletters en randen.
Op het tweede blad is Koning Karel V afgebeeld, zittende op zijn' troon, terwijl hij
van een voor hem knielend persoon een boek aanneemt. Tegenover deze miniatuur staat
met gouden letters het volgende te lezen: »Anno domini Millesimo trecentesimo
septuagesimo primo istud opus factum fuit ad praeceptum ac honorem illustri
Principis Karoli Regis Franciae etatis sue tricesimo quinto et regni sui octavo et
Johannes de Brugis Pictor regis praedicti fecit hanc picturam propriasua manu.; d. i.
«In het jaar 1371 is dit werk gemaakt op last en ter eere van den zeer doorluchtigen
Vorst Karel, Koning van Frankrijk, in het vijf en dertigste jaars zijns levens en in
het achtste zijner regering, en Jan van Brugge, schilder van den voornoemden Koning,
heeft deze schilderij eigenhandig vervaardigd.»
Uit eenige verzen, aan het einde des werks, blijkt voorts nog, dat zekere Jean
Vaudetar, dezen bijbel heeft doen schrijven, door Raoul van Orleans.
Ofschoon niet alle daarin voorkomende miniaturen door Jan van Brugge zijn
vervaardigd, mag men echter veilig aannemen, dat de voornaamste van zijne hand zijn;
uitmuntend van behandeling is vooral het miniatuur aan het begin des nieuwen
Testaments, dat de geboorte, de aanbidding der Koningen, de kindermoord en de vlugt
naar Egypte voorstelt.
October 20, 1852 The Meermanno-Westreenianum Museum is rich in manuscripts with
miniatures from different centuries and countries. The most important, however, is a
certain number of Flemish manuscripts of the XVth century, stating the year in which
they were made and the names of the painters who made the miniatures. They spread a
new light on the state of painting in the southern Netherlands, before the period in
which the Gebr. van Eyck, at the beginning of the 15th century. A very competent art
connoisseur, the famous superintendent of the Royal Museum of Paintings in Berlin,
Professor Waagen, who examined these manuscripts during his most recent stay here,
declared that he knew of no library in all Europe which in this respect was so rich.
Little or no written records exist about the artists of earlier times in the
Netherlands; This explains why van Mander could say that he was not aware of any
earlier painters than the van Eycks in the Netherlands or Germany. Paintings of the
past, with the exception of a few unnamed frescoes, have not come to us either.
However, Waagen (Ueber Hubert und Johann van Eyck), Michiels (les peintres Brugeois)
and other art researchers rightly judged that however special J. van Eyck's natural
disposition may have been, it cannot be assumed that his talent suddenly could have
revealed and developed him, but that his art must have been the result of the art
development of his predecessors, who had already reached a considerable height. Some
sought this earlier art period in the old Cologne school; but a close comparison of
the products of this school with those of the Flemish masters revealed such a marked
difference in them, and so much greater excellence in the latter, that the existence
of an earlier, though unknown, Flemish school had to be acknowledged. Traces of this
school were thought to be found in the miniatures with which the manuscripts are
decorated. Special attention was drawn to a French Bible, written in the year 1371
for King Charles V, and provided with miniatures painted by a certain Jan van Brugge,
who is called the King's court painter. This manuscript must have been remarkable,
because it indicated a year, and was therefore a memorial to Flemish art, already
flourishing, before the birth of the eldest van Eyck.
However, despite all the searches made in the libraries at Parys, this manuscript was
no longer to be found there. Now the late librarian of Praet, the count Léon de
Laborde and professor Waagen, have searched everywhere for it in vain.
The oldest record of this Bible is found in a catalog of the library of the French
King Charles VI, drawn up in the year 1423. This library, consisting of 900
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manuscripts, was taken from the Louvre as early as 1429, by Duke John of Bedford,
Regent of France; in 1667 this Bible was in the possession of a Parisian lawyer named
Bluet. It then became the property of the Jesuits of la Flêche, who presented it in
1708 to N. J. Foucault, intendant of Caen. About 1764 it was bought by the well-known
Gaignat, after whose death it was bought in public auction by J. Meerman. He is not
mentioned in the catalog of his library, which was auctioned in 1824, and all hope of
finding him was given up when he was found quite unexpectedly in the collection
bequeathed by the Baron van Westreenen.
Written in folio, on parquet, in two columns on 580 sheets, this priceless manuscript
contains the bible historiaux ou les histoires escolatres de la bible (de Pierre
Comestor) translatées and Francais par Guyars des Moulins; it is decorated with one
very large and 270 smaller miniatures, and with an infinite number of initials and
borders painted in gold and colours.
The second sheet shows King Charles V sitting on his throne, accepting a book from a
person kneeling before him. Opposite this miniature is the following in gold letters:
»Anno domini Millesimo trecentesimo septuagesimo primo istud opus factum fuit ad
praeceptum ac honorem illustri Principis Karoli Regis Franciae etatis sue tricesimo
quinto et regni sui octavo et picis fecitura praeceptic hantor propriasua manu.; i.e.
«In the year 1371 this work was commissioned and made in honor of the most august
Prince Charles, King of France, in the thirty-fifth year of his life and in the
eighth of his reign, and Jan van Brugge, painter of the aforementioned King, made
this painting with his own hands.”
From some verses, at the end of the work, it further appears that a certain Jean
Vaudetar, who had this Bible written, by Raoul of Orleans.
Although not all the miniatures appearing therein were made by Jan van Brugge, it is
safe to assume that the most important ones are by his hand; outstanding in treatment
is the miniature at the beginning of the New Testament, which depicts the Nativity,
the Adoration of the Kings, the Infanticide, and the Flight into Egypt.
13 juni 1857 - Volgens den catalogus der boekerij van Salmon te Tours,
bezit deze verzameling een handschrift, waarin de volgende, voor de geschiedenis der
schilderkunst in olieverw hoogst belangrijke bijzonderheid voorkomt: Den 25sten Maart
1355 liet zekere Gerard d'Orliens (Orleans) op het kasteel Val de Rueil door een
schilder Jehan Coste, eene opgave der kosten voor eene reeks van schilderijen in
olieverw opmaken. Zoo als men weet, wordt de uitvinding van de schilderkunst in
olieverw aan J. van Eyck toegeschreven en deze werd eerst in 1370 geboren.
June 13, 1857 - According to the catalog of the library of Salmon at Tours,
This collection possesses a manuscript in which the following detail, which is
extremely important for the history of painting in oil, appears: On the 25th of March
1355 a certain Gerard d'Orliens (Orleans) left a painter Jehan Coste at the castle
Val de Rueil, to make up the costs for a series of paintings in oil. As is well
known, the invention of oil painting is attributed to J. van Eyck, who was not born
until 1370.
2 januari 1858 De Heer de Busscher uit Gent, heeft in eene der laatste
zittingen van de afdeeling schoone kunsten der Kon. academie te Brussel, medegedeeld,
dat het grootste meesterstuk van Jan van Eyck, waarop België roemen kan, de
"aanbidding des Lams," in de St. Bavo's-kerk te Gent met volkomen vernietiging wordt
bedreigd, indien niet spoedig aan zijne restauratie wordt gedacht.
January 2, 1858 The Lord de Busscher from Ghent, has in one of the last sessions of
the fine arts division of the Kon. academy in Brussels, informed that the greatest
masterpiece by Jan van Eyck, on which Belgium can boast, the "adoration of the Lamb,"
in the St. Bavo's church in Ghent, is threatened with complete destruction if its
restoration is not considered soon.
20 mei 1859 Reeds vroeger is door ons gemeld dat een van de
kostbaarste overblijfselen der oude Vlaamsche schilderschool, van Eyck's aanbidding
van het Lam, in de S. Bavokerk te Gent, zich in zeer slechten staat bevindt. Thans
wordt medegedeeld dat van wege het gouvernement aan eene commissie, bestaande uit de
heeren Navez, de Keyser en Etienne Leroy, is opgedragen zich naar Gent te begeven,
ten einde na eene beschouwing van genoemd schilderstuk op te geven, welke maatregelen
er zouden genomen moeten worden om het voor eene geheele vernietiging te bewaren.
May 20, 1859 We have previously reported that one of the most precious remains of
the old Flemish school of painting, Van Eyck's Adoration of the Lamb, in the S. Bavo
Church in Ghent, is in a very bad state. It is now announced that the government has
instructed a committee, consisting of Messrs. Navez, de Keyser and Etienne Leroy, to
go to Ghent, in order to indicate, after examining the said painting, what measures
should be taken. to save it from complete destruction.
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10 november 1859 BRUSSEL, Dingsdag 8 November,
Dezer dagen is door den Heer Ed. de Bussher aangetoond, dat reeds vóór het jaar 1410,
in hetwelk naar het algemeen gevoelen het schilderen met olieverf door de gebroeders
van Eyck werd uitgevonden, die kunst te Gent werd uitgeoefend namelijk te Gent met
zekerheid in 1328 en welligt nog vroeger, in 1391 te Parijs, in 1383 te Rijssel en in
1351 te Doornik.
November 10, 1859 BRUSSELS, Tuesday November 8.
These days the Lord Ed. de Bussher demonstrated that already before the year 1410, in
which it is generally felt that painting with oil was invented by the Van Eyck
brothers, that art was practiced in Ghent, namely in Ghent with certainty in 1328 and
perhaps even earlier, in 1391. Paris, in 1383 in Lille and in 1351 in Tournai.
27 april 1861 [...] De regering heeft voor het museum alhier aangekocht
de twee schilderstukken van Hubert van Eyck (voorstellende Adam en Eva) die tot
dusverre het eigendom waren van eene kerk te Gend. De kieschheid van den kanunnik had
deze beide naakte figuren in eene zaal doen plaatsen, waar het publiek ze niet kon
aanschouwen. De regering heeft voorts aan den raad van architectuur dier kerk eene
som van 50,000 frs. toegestaan tot vervaardiging van geschilderde glazen door
Belgische kunstenaars, terwijl zij bovendien aan dien raad ten geschenke heeft
gegeven eene copie van de zes paneelen de aanbidding van het Lam, die eertijds door
den heer van Nieuwenhuys gekocht en thans in het museum te Berlijn zijn. De artisten
te Brussel zullen dus twee meesterstukken die sedert jaren aan hun oog onttrokken
werden, kunnen bewonderen.
April 27, 1861 [...] The government has bought for the museum here the two paintings
by Hubert van Eyck (depicting Adam and Eve) which hitherto belonged to a church in
Gend. The canon's delicacy had caused these two naked figures to be placed in a hall
where the public could not see them. The government has also paid a sum of 50,000 frs
to the council of architecture of this church. authorized to manufacture painted
glasses by Belgian artists, while, moreover, she gave as a gift to that council a
copy of the six panels The Adoration of the Lamb, which were once bought by Mr. van
Nieuwenhuys and are now in the museum in Berlin. The artists in Brussels will
therefore be able to admire two masterpieces that have been hidden from their view
for years.
13 november 1862 Het museum te Antwerpen, heeft een aanwinst gedaan
in een portretbuste van den te Berlijn wonende beeldhouwer Kiss, door hemzelven
gebeiteld en aan het museum geschonken. Onder de aankoopen waardoor het Brusselsche
museum weder is verrijkt behoort een schoon landschep van Claude Gelée. Als een
verlies daarentegen heeft men het te betreuren dat de beide voortreffelijke en
schoone stukken van Hubert van Eyck niet meer zichtbaar zijn, dan in een afzonderlijk
vertrek en na aanvrage bij een der bewaarders. Wat beduidt deze pruderie? De beelden
zijn naakt, 't is waar, maar van een onberispelijke zedigheid. Menige scene van Jan
Steen of Teniers, menige satyrs-familie van Jordaens, menige borsten-tentoonstelling
van Rubens is dan eer geschikt om sommigen aanstoot te geven: en hoe zal men dan met
zoovele beeldhouwwerken handelen? Staan er in het park te Brussel nog niet meer
naaktheden den wandelaars voor oogen? Het is althans allerdwaast in een museum
aanstoot te vreezen van zulke zaken. Wij verwachten nu binnen kort eene bepaling
waarbij de directie allen ongehuwden beneden de 50 jaar het aanschouwen van de helft
der in het museum aanwezige kunstwerken verbieden of onthouden zal.
Het lot van die Adam en Eva is kluchtig. Na jaren lang, van wege de ontstentenis
hunner hemdjes, verbannen te zijn geweest uit de kapel waar zij behoorden, waren ze
naauwelijks weder aan het daglicht en de openbaarheid terug gegeven, of nu gaat op
hare beurt de directie van het museum de beide eeuwige verschoppelingen ergens in een
apart kamertje opsluiten en onzichtbaar maken. En dat om een paar naakte menschen. O,
misselijke affectatie.
November 13, 1862 The museum in Antwerp has made an addition in a portrait bust of
the sculptor Kiss, who lives in Berlin, chiseled by himself and donated to the
museum. Among the acquisitions that have enriched the Brussels museum again is a
beautiful land shovel by Claude Gelée. As a loss, on the other hand, it is
regrettable that the two excellent and beautiful pieces by Hubert van Eyck are no
longer visible, except in a separate room and after application to one of the
keepers. What does this prudery mean? The statues are naked, it is true, but of
impeccable modesty. Many a scene by Jan Steen or Teniers, many a satyr family of
Jordaens, many an exhibition of breasts by Rubens is more than suitable to offend
some: and how then should one deal with so many sculptures? Are there not more
nudities before the eyes of the walkers in the park in Brussels? It is at least
foolish in a museum to fear such things as offense. We now expect a provision shortly
whereby the management will prohibit or deny all unmarried persons under the age of
50 from viewing half of the works of art present in the museum.
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The fate of that Adam and Eve is farcical. After years of banishment from the chapel
to which they belonged because of the lack of their shirts, they had scarcely been
returned to the light of day and publicity, when now the museum management, in its
turn, is declaring the two eternal outcasts. Lock them up somewhere in a separate
room and make them invisible. And that because of a few naked people. O, sickening
affection.
16 april 1863 — Sedert lang was er besloten de standbeelden
van de Vlaamsche schilders Huibrecht en Jan van Eyk, te Maeseyck, hunne geboortestad,
op te rigten. Maar moeijelijkheden omtrent de plaatsing van deze monumenten waren
gerezen. De gemeenteraad aarzelde eenen eikenboom neer te vellen, die sedert
onheugelijken tijd op de bestemde plaats stond. Doch eindelijk heeft men toch beslist
dat die eeuwen-oude eik zou uitgeroeid worden. De heer Leopold Wiener zal de
monumentale groep voltooijen en de inhuldiging zal binnen eenige maanden geschieden.
April 16, 1863 — It had been decided for a long time to erect the statues of the
Flemish painters Huibrecht and Jan van Eyk, in Maeseyck [Maaseik], their native city.
But difficulties arose as to the placement of these monuments. The council hesitated
to cut down an oak tree that had stood in its appointed place from time immemorial.
But at last it was decided that the centuries-old oak would be exterminated. Mr.
Leopold Wiener will complete the monumental group and the inauguration will take
place in a few months.
30 augustus 1864 De Koning is voornemens om zich den 5den September aanstaande
[...] Jan en Hubert van Eyck. Z. M. zal derwaarts worden vergezeld door den Hertog
van Braband en den graaf van Vlaanderen.
August 30, 1864 The King intends to commit himself on the 5th of September [...] Jan
and Hubert van Eyck. His Majesty will be accompanied thither by the Duke of Braband
and the Count of Flanders.
4 juni 1866 Den 2lsten Junij zal door de regtbank van Luik
de zaak van den kunstkooper v. M. worden behanield, die er, gelijk bekend is, in
slaagde der regering de copy van een beroemd tryptichon, ik geloof van de gebroeders
van Eyck, voor een origineel, tegen eene som van frs. 40.000 in de hand te stoppen.
Gelukkigerwijze werd het bedrog, wel te verstaan door de niet-officieele deskundigen,
ontdekt op het oogenblik dat de koopsom nog niet was uitbetaald. v. M., die naar
Londen vlugtte, zal derhalve moeijelijk wegens opligterij kunnen veroordeeld worden.
De regering hecht er trouwens alleen aan dat de handelwijze van den beklaagde door de
regtbank op scherpe wijze aan de kaak worde gesteld, en is daarom voornemens de meest
mogelijke openbaarheid, zoo in ons land als in den vreemde, aan het uit te spreken
vonnis te geven.
June 4, 1866 The 21st Junij will be judged by the court of Liège the case of the art
buyer V. M., who, as is well known, succeeded in obtaining the copy of a famous
tryptichon, I believe from the Van Eyck brothers, for an original, for a sum of
francs. 40,000 in hand to stop. Fortunately, the fraud, that is to say by the
unofficial experts, was discovered at the moment when the purchase price had not yet
been paid. v. M., who fled to London, will therefore hardly be able to be convicted
of fraud. Moreover, the government only attaches importance to the fact that the
defendant's conduct is sharply denounced by the court, and therefore intends to give
the greatest possible publicity, both in our country and abroad, to the sentence to
be pronounced.
16 november 1878 [...] Wat wij vooral gaarne zouden leerea kennen,
dat zijn de sieraden uit de middeleeuwen. Wanneer wij oordeelen naar enkele tot ons
gekomen stukken, dan schiep de verbeelding der bewerkers van edel metaal nooit
liefelijker, bevalliger, keuriger vormen, vol afwisseling. Jammer, dat die kostbare
sieraden bijna alle spoorloos zijn verdwenen, zoodat wij de belangrijkste
inlichtingen daaromtrent moeten ontleenen aan schilderijen der Vlaamsche school, als
die der Gebroeders van Eyck, van Hans Memling, Rogier van Brugge, enz.
Met de renaissance waren wij gelukkiger; daarvan is een geheele reeks oorhangers,
horloges en kleinoodeD van uitgelezen smaak tot ons gekomen. [...]
November 16, 1878 [...] What we would especially like to know, those are the jewelry
from the Middle Ages. Judging by some of the pieces that have come to us, the
imagination of the craftsmen of precious metal never created sweeter, more graceful,
neater forms, full of variety. It is a pity that almost all of that precious jewelry
has disappeared without a trace, so that we have to derive the most important
information about it from paintings of the Flemish school, such as those of the Van
Eyck Brothers, Hans Memling, Rogier van Brugge, etc.
We were happier with the Renaissance; of these a whole series of earrings, watches
and jewels of exquisite taste has come down to us. [...]
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2 juni 1880 [...] Een allerkostbaarst werk van de Gebroeders Van Eyck,
zes zijpaneelen van het beroemde altaarstuk, de aanbidding van het Lam in de St. Bavo
te Gent, ademt al de frischheid van den lentemorgen der olieverfkunst. Hoe is het
mogelijk, dat uitvinders reeds dadelijk zulk eene hoogte in de techniek bereiken, en
welk een echt religieus gevoel moet het broederpaar bezeten hebben, om heiligen en
engelen zoo bovenaardsch af te beelden!
Men was in het museum te Berlijn bezig, eene geheele omwenteling in de oudHollandsche en oud-Duitsche afdeeling te brengen. Tot heden had men er de gewoonte,
de zes paneelen der van Eycks, aan beide kanten beschilderd, om de drie dagen te
keeren, zoodat de bezoeker die nimmer op eens kon zien. Op zeer praktische wijze
wordt dit nu veranderd, door de zes paneelen in een uitgezaagden zijwand te plaatsen,
waardoor men het schilderwerk steeds van beide kanten bewonderen kan. Opmerkelijk is
in de paneelen de uitvoerigheid en natuurlijkheid van de beeltenis des Gentschen
burgemeester Jodocus Vijdt en zijne echtgenoote. Elk haartje en vezeltje van den
grijzenden baard is afzonderlijk gepenseeld, en toch vertoont het geheel op eenigen
afstand zekere breedheid. Het is als met het prachtig portret van een koopman, door
Holbein, zoo frisch en levend van kleur, alsof de schilder er daareven de laatste
hand aan gelegd had.
June 2, 1880 [...] A most precious work by the Van Eyck brothers, six side panels of
the famous altarpiece, The Adoration of the Lamb in St. Bavo in Ghent, breathes all
the freshness of the spring morning of oil painting. How is it possible that
inventors at once reach such a level in technology, and what a genuine religious
feeling the fraternal pair must have possessed to portray saints and angels so
supernatural!
In the museum in Berlin they were busy bringing about a complete revolution in the
old Dutch and old German division. Until now it had been the custom to turn the six
panels of the Van Eycks on both sides every three days, so that the visitor could
never see them at once. This is now changed in a very practical way, by placing the
six panels in a cut-out side wall, so that the painting can always be admired from
both sides. The detail and naturalness of the depiction of Ghent mayor Jodocus Vijdt
and his wife is remarkable in the panels. Every hair and fiber of the graying beard
is individually brushed, and yet the whole shows a certain broadness at some
distance. It is like the beautiful portrait of a merchant by Holbein, so fresh and
vibrant in colour, as if the painter had just put the finishing touches to it.
12 augustus 1880 [...] In de afbeeldingen der dertiende eeuw vindt men
haar als de gewone heiligen met den palmtak in de hand afgebeeld, zooals zij nog in
later tijd door Fra Angelico is uitgeschilderd. Het muziek-instrument verschijnt
eerst in de vijftiende eeuw, dat gewoonlijk in een orgel bestaat, zooals op de
bekende voorstelling van Jan Van Eijck, dat door anderen werd nagevolgd en tot het
sprookje heeft aanleiding gegeven dat Cecilia het orgel zou hebben uitgevonden. Het
attribuut van het orgel vindt zijn ontslaan en verklaring in de gebrekkige vertolking
van den latijnschen tekst eener oude oorkonde, waarin Cecilia’s leven beschreven
staat en de uitdrukking «cantantibus organis" voorkomt. [...]
August 12, 1880 [...] In the pictures of the thirteenth century one finds her as the
common saints with the palm branch in their hand, as she was depicted by Fra Angelico
in later times. The musical instrument first appears in the fifteenth century, which
usually exists in an organ, as in the well-known representation of Jan Van Eijck,
which was imitated by others and has given rise to the fairy tale that Cecilia is
said to have invented the organ. The attribute of the organ finds its dismissal and
explanation in the defective interpretation of the Latin text of an old charter, in
which Cecilia's life is described and the expression "cantantibus organis" occurs.
[...]
26 mei 1881 Evenals de heer Delpérée, is de heer van der Ouderaa
een Belg. Maar de eerste is Waal van geboorte, de tweede Vlaming. Dit verschil vaa
geboorte strekt tot verklaring van het verschil tusschen het talent van deze beide
kunstenaars en het onderwerp dat zij beiden gekozen hebben. Terwijl de eerste zijne
ingeving zoekt in de algemeene geschiedenis van Europa en het talent van Paul
Delaroche, ontleent de andere, bezield met plaatselijke vaderlandsliefde, zijn
tafereel aan de geschiedenis van Antwerpen en zijne voorbeelden aan Leys, den
hoogepriester der Antwerpensche kunst. Behoef ik u te zeggen wie de overwinning
behaalt? Het doek van den heer van der Ouderaa is ongetwijfeld niet zonder
verdiensten. Maar de geschiedenis van de onbekende Lucrefia, die een geneesheer,
welke haar beleedigd heeft, met een dolk doorsteekt en daarvoor levend verbrand
wordt, kan ons niet bijzonder boeien. Ook de zucht om de natuur door de bril van
Memling of Hubert van Eyck te willen bekijken, komt ons kleingeestig en ongelukkig
voor. In de kunst moet men niet te veel van zijn land, maar in de eerste plaats van
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zijn tijd zijn.
Dit heeft de heer Brosik zeer goed begrepen. [...]
May 26, 1881 Like Mr Delpérée, Mr van der Ouderaa a Belgian. But the first is Waal
by birth, the second Fleming. This difference of birth tends to explain the
difference between the talent of these two artists and the subject they have chosen.
While the former is inspired by the general history of Europe and the talent of Paul
Delaroche, the other, inspired by local patriotism, borrows its scene from the
history of Antwerp and its examples from Leys, the high priest of Antwerp art. Need I
tell you who wins? Mr van der Ouderaa's canvas is undoubtedly not without merits. But
the story of the unknown Lucrefia, who stabs a physician who has offended her with a
dagger and is burned alive for it, cannot particularly interest us. The desire to
look at nature through the glasses of Memling or Hubert van Eyck also seems smallminded and unhappy to us. In art one should not be too fond of one's country, but
first and foremost of his time.
Mr Brosik understood this very well. [...]
9 maar 1884 De bedrieger bedrogen.
- Een kunstkooper te Brussel, die er geen bezwaar in vond schilderijen te copiëereu
en dan de copie voor het echte stuk te doen doorgaan, was in het bezit vaneen paneel
van Van Eyck: de Aanbidding der Wijzen. Hij copiëerde het en verkocht het zeer duur
aan een Engelschman, die het weldra weer verkocht. Eindelijk kwam het in handen
vaneen Engelsch kunstkooper, die een handelsvriend van den Brusselsche was. He Brit
copiëerde de copie en bood die aan zijn kunstbroeder te B. aan, hem de echtheid op
allerlei wijzen verzekerende. De Brusselaar ontdekte natuurlijk gemakkelijk, dat hij
hier te doen had met een copie van zijn copie en schreef het volgende aan zijn
hooggeschatten kunstbroeder: "Waarde vriend! Gij vraagt vijf-en-twintig duizend
franks voor de copie der Aanbidding, waarvan ik de eer heb het origineel te bezitten.
De prijs is veel te hoog, ik althans heb voor mijn copie niet meer daD 15,000 franks
gevraagd, want het gezonden stuk is een copie van mijn copie. Om het u te bewijzen
verzoek ik u slechts van boven voorzichtig eene kleine oneffenheid op te lichten;
wanneer gij daarna het kleine stukje hout uit het paneel neemt, dan zult gij op de
achterzijde daarvan mijne letters en het jaartal 1842 vinden. "Geheel de Uwe X." De
Brusselaar verheugde zich eenige dagen in de poets, welke hij zijn kunstbroeder had
gespeeld, maar keek wel wat vreemd, toen hij acht dagen later het volgende schrijven
ontving. "Amice! Gij hebt niet het origineel van de Aanbidding. Die is door mij met
de bewijzen van echtheid in 1840 aan Lord ... verkocht, nadat ik er een copie van
gemaakt had, welke ik aan u door tusschenkomst van een derde overdeed. Wilt gij het
bewijs? Welnu, verwijder dan met een weinig wijngeest den poot van den os achter
Jozef en gij zult op een klein grijs plekje mijn monogram vinden, met het jaartal
1840. Geheel de Uwe X."
9 Mar 1884 The impostor cheated.
- An art buyer in Brussels, who did not mind copying paintings and then passing the
copy as the real piece, was in possession of a panel by Van Eyck: the Adoration of
the Magi. He copied it and sold it very dearly to an Englishman, who soon sold it
again. At last it came into the hands of an English art buyer, who was a trading
friend of the Brussels artist. The Brit copied the copy and presented it to his art
brother in B., assuring him its authenticity in all sorts of ways. The Brussels
native, of course, easily discovered that he was dealing here with a copy of his
copy, and wrote the following to his esteemed art brother: "Dear friend! You ask
twenty-five thousand francs for the copy of Adoration, of which I have the honor I
have to own the original. The price is much too high, at least I didn't ask more than
15,000 francs for my copy, because the piece sent is a copy of my copy. To prove it
to you, I only ask you carefully from above to lift up a small imperfection: when you
then take the small piece of wood from the panel, you will find on the back of it my
letters and the year 1842. "All yours X." which he had played his art brother, but
looked a bit strange when eight days later he received the following letter: "Amice!
Thou hast not the original of the Adoration. It was sold by me with the certificates
of authenticity to Lord ... in 1840, after I had made a copy of it, which I gave to
you through the intermediary of a third party. Do you want the proof? Well, then,
with a little spirit of wine, remove the ox's leg behind Joseph, and you will find in
a little gray spot my monogram, the year 1840. All yours X."
3 september 1885 [...] "Als ic can," riep de grootste onzer oude schilders Jan Van
Eyck. Hij wilde en hij kon.
"Ende omdat ic Vlaminc ben" riep onze groote Van Maarlant, toen hij zijn machtigen
dichterstrijd aanving. [...]
September 3, 1885 [...] "As ic can," cried the greatest of our old painters Jan Van
Eyck. He wanted to and he could.
"Ende because I am Vlaminc," cried our great Van Maarlant, as he began his mighty
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poetic struggle. [...]
1605

27 november 1885 Een tochtje door België. II.
GENT, November 1885. (Part. corr.)
Aanzicht van Gent. — Artevelde en de belfrood. — De Roomsche kerken. — Exploitatie van
kunstwerken.
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Gent heeft in veel opzichten geheel het karakter onzer oud Hollandsehe steden; lange
kronkelende straten, hooge huizen, veel water en, als noodzakelijk gevolg er van,
veel bruggen.
Het zijn dikwijli aardige schilderijtjes die men te zien krijgt, wanneer men van de
een of andere brug het oog slaat op de Schelde, de Lys, of kanaal of gracht. De
grijze of bruinroode huisjes, met hunne verweerde ramen rijzen geestig uit het water
op, een tuin, langs welks muur het klimop en het mos groeien en waarover een enkele
boom zijn bijna bladerlooze takken in het water doet hangen, ligt er tusschen in.
Terwijl de herftszon alles met zijn gouden tinten verlicht, steekt het geheel sterk
af tegen den helderen hemel en doet het bijna roerlooze grauwe water de warme kleuren
van steen- en houtwerk nog beter uitkomen.
Te recht heeft de koninklijke reddersmaatschappij in België ingezien, dat waar water
is, ook drenkelingen kunnen zijn. Bij de meeste bruggen heeft zij net onderhouden
borden doen plaatsen, waarop drijfgordels met lange koorden zijn gehangen, welke de
kans op redding vermeerderen.
Het is een stille en rustige stad; wanneer ge tegen den avond de straten doorwandelt,
kan het gebeuren dat niemand u tegenkomt; het gemis trouwens van winkels in vele
straten draagt tot het stille en sombere karakter niet weinig bij, vooral 's avonds,
wanneer hier en daar een enkel flikkerend gasvlammetje slechts zijne onmiddellijke
omgeving verlichtende, het overige nog donkerder doet schijnen. Alleen in de
Veldstraat (rue des champs) waar dan ook winkel aan winkel grenst, op de koornmarkt
en op de Place d'armes, waar drie particuliere sociëteiten zijn gevestigd, en in den
zomer de regimentsmuziek concerten geeft, is het steeds druk met wandelaars en
rijtuigen.
Als ieder andere gids, spreekt ook Baedeker van de Marche du Vendredi als van une
grande place carrée, entourée de vieilles maisons. Het eerste is waar, maar van oude
huizen heb ik weinig gemerkt. Behalve het oude huis der gilden, dat met zijn grauwen
ronden toren, en het schoenmakerswinkeltje er naast, een aardigo indruk maakt, is er
nog een mooi geveltje, dat evenwel van veel latere dagteekening is, n.l. van het jaar
1675 en tot spreuk voert "laet vaeren nijdt".
In het midden verrijst het standbeeld van Jacob van Artevelde, en van hier uwe
blikken zuidwaarts richtende, ziet ge den nieuwen, rijzigen toren van den belfroy
zich verheffen. Dáár de levenlooze steenklomp, eenmaal de rustige wachter van "het
leeuwennest," aan zijne voeten, steeds gereed bij een dreigend gevaar met zijn
metalen stem de burgers te waarschuwen en te vereenigen — hier het brons, beeld van
hem, die, eens vleesch en bloed, nog beter dan de sombere tonen van den Roelant,
zijne medestrijders wist te bezielen in den rechtvaardigen kamp voor hunne
privilegies en rechten. Beiden behooren tot een vorig tijdperk, maar ook beiden
herinneren aan burgermoed en burgerkracht, aan de fierheid en macht eener stad, die
koningen durfde weerstreven.
Verrukkelijk schoon is de noordelijke en een gedeelte van den oostelijken gevel van
het stadhuis. Rijker en heerlijker kan, dunkt mij, de gothiek niet te voorschijn
treden dan hier, waar zij den muur als met een kantwerk van kwistige pracht schijnt
omplooid te hebben. En ondanks dien overvloed, niets dat het oog vermoeid, niets dat
belet een indruk van het geheel te ontvangen en te behouden.
Het is in de zaal op de eerste verdieping van dit gedeelte van het stadhuis, dat den
3den September 1576 de pacifitie [pacificatie] van Gent gesloten werd, aan welke
gebeurtenis, zoo belangrijk in de gedachten der stichters, en zoo weinig belangrijk
in hare gevolgen, een marmeren steen herinnert, geplaatst door den gemeenteraad van
Gent "als eene herinnering aan de 300ste verjaring van dat verdrag".
Wanneer men deze zaal in de lengte doorwandelt komt men aan een vertrek, dat met
zijne drie hooge ramen in den nisvormig uitgebouwden achterkant, in zijne stemmige
kleuren, zich, dunkt mij, uitstekend moet leenen voor de plechtigheden, waartoe het
bestemd is, om namelijk de Gentsche juffers en heeren, die elkanders hart gestolen
hebben, door eene vereeniging in den huwelijken staat, hunnen, door dien diefstal
verstoorden, gemoedsrust terug te geven.
De St. Baefskerk te Gent behoort onder de rijkste in België, en ook hare zusterkerken
zijn wel de bezichtiging waard, maar toch maakt de roomsche kerk — althans op mij —
niet dien indruk, dien ik verwacht had. Te veel doet zij mij aan een museum denken,
en wel aan een, dat nog wacht op de ordende hand van een meester, die in den chaos
licht zal brengen.
Beeldhouwwerk uit de vroegste tijden naast dat van tegenwoordige meesters of
knoeiers; kunststukken der Van Eycken, van Rubens en anderen, en daartusschen de
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tafereelen van den lijdensweg, schilderijen, die meestal zeer veel van oleographiën
hebben, en voor het grootste deel, zelfs in de groote kerken het werk zijn van
huisschilders; graftomben van toetssteen, van zwart of gekleurd marmer, tusschen of
tegen de pijlers van schip of koor aangebracht; grafsteenen, met koper en email
ingelegd, van de oorspronkelijke plaats in den vloer der kerk weggenomen, en in den
muur gemetseld; geschilderde glazen van allerlei kleur en allerlei kunstwaarde —
kortom, al wat ge u denken kunt. Voeg daarbij de voorwerpen, die bij de
godsdienstoefeningen gebruikt worden, de overladen hoofd- en kleinere altaren, de
afsluitngen van het koor, meestal van de l6de of 17de eeuw, en in renaissance stijl en ge zult u niet verwonderen dat het oog verward raakt, en de grootsche lijnen en
vormen dikwijls bijna geheel verloren gaan.
Met den Allerzielen dag, en daarop volgende dagen, was bovendien het koor met zwarte
draperien behangen, en voor het hoofdaltaar in verschillende kerken een soort van
katafalk opgericht met de zinnebeelden des doods, de gekruiste beenderen met het
doodshoofd er boven, op de hoeken.
Schooner dan bij het heldere daglicht, vond ik de Roomsche kerken bij avond, wanneer
de lichten een zachten glans verspreiden, terwijl een goed gedeelte der kerk in een
geheimzinnigen schemer gehuld blijft. Vooral wanneer dan een verrukkelijk koorgezang
de pauzen van het orgel aanvult, of met zijne schoone tonen samensmelt, is dikwijls
de indruk treffend.
De wijze waarop men van het bezit van kunstwerken gebruik maakt, om zo te
exploiteeren is allertreurigst.
Wandelende achter een sloffenden of kuchende kerkendienaar, die met een sleutelbos
voor u uitdraaft en opent wat anders gesloten zou zijn, zijt ge in een oogenblik
tijds de kerk door, en herinnert u bij het einde nauwelijks iets van hetgeen ge
gezien hebt.
Ge bevindt u voor "de aanbidding van het lam", het beroemde altaarblad van de
gebroeders Van Eyck, in de St. Baefskerk te Gent. Nog bedekt een groen gordijn het
meesterstuk, waarover meer dan vier eeuwen zijn heengegaan, en dat nog de volle
frischheid zijner kleuren behouden heeft.
Uw gids plaatst u op een punt, van waar ge het beste gezicht op het meesterwerk zult
hebben — hij trekt aan een touwtje, het gordijn rijst, de luiken worden opengestoten,
en voor uw oog hangt een der heerlijkste scheppingen van het menschelijk genie. Vol
bewondering staart ge het aan, en ge blijft het bewonderen.
De kerkendienaar, die dit opmerkt, gaat heen, maakt een wandelingetje door de kerk,
doch verschijnt weldra weder aan den ingang der kapel, met zijne sleutels rammelende
als bewijs zijner terugkomst.
Nu weet ik wel, dat men zich allerminst aan een dergelijk ambtenaar te storen heeft,
en — wat mij betreft — ik ben steeds doof aan dien kant, doch ge zult mij toch moeten
toegeven, dat het genot belangrijk verminderd wordt.
Op school reeds moesten wij het onthouden, hoe te Brugge de schoone graftomben van
Maria van Bourgondië en haren vader Karel den Stoute, gevonden worden.
Ge verwacht niet anders dan dat het kerkbestuur der Notre Dame, die de heerlijke
marmergroep van Michel Angelo, door ieder ongestoord laat bewonderen, eveneens
handelen zal met de werken der Vlaamsche kunstenaars — maar ge wordt teleurgesteld.
De kerk stond open, en ge zijt binnengegaan en bezig op uw gemak alles op te nemen.
Een tikje op den schouder stoort u — de cipier staat weder voor u: "Of ge de tomben
ook wenscht te zien?"
Ge wordt gebracht voor de kapel van Pieter Lanchals, die, in 1488, door zijne tegen
Maximiliaan opgestane medeburgers van verraad beschuldigd en onthoofd werd.
Een leelijk ijzeren hek sluit den ingang af, terwijl daarachter nog een planken
schutting is aangebracht, die om de mogelijkheid van overkijken geheel te beletten,
de hoogte van het hek nog met eenige palmen overtreft. Uw gedienstige leidsman maakt
u opmerkzaam op het tarief, dat in vier talen den volke het besluit van den kerkeraad
verkondigt, om 1 franc als toegangsprijs te heffen... de deur wordt ontsloten en ge
treedt binnen.
Het genot dat ge smaakt, is met dien eenen franc niet te duur betaald; evenmin hier,
als voor de kruisiging door Van Dijck in de St. Michielskerk te Gent, of voor het
altaarblad der Van Eycken, doch waarom dat niet anders ingericht?
Dat de vreemdeling of stadgenoot, die de kerk betreedt, niet om er zijn
godsdienstplichten waar te nemen, maar ter bevrediging van zijne nieuwsgierigheid of
van zijn kunstgevoel, een kleine vergoeding geeft, is zeer natuurlijk, maar waarom
hem overigens niet vrijgelaten, en vooral zulke monsterachtige staketsels als in onze
Lieve Vrouwekerk te Brugge, niet verwijderd?
P.
November 27, 1885 A trip through Belgium. II.
GHENT, November 1885. (Part. corr.)
View of Ghent. — Artevelde and the Belfrood. — The Roman Churches. — Exploitation of
works of art.
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Ghent has in many respects the character of our old Dutch cities; long winding
streets, tall houses, much water and, as a necessary consequence of it, many bridges.
They are often nice paintings that one gets to see when one looks from some bridge at
the Scheldt, the Lys, or canal or moat. The gray or brownish-red houses, with their
weathered windows, rise wittily out of the water, a garden, along the walls of which
the ivy and moss grow, and over which a single tree makes its almost leafless
branches hang in the water, lies in between. While the autumn sun illuminates
everything with its golden hues, the whole stands out strongly against the clear sky
and the almost motionless gray water makes the warm colors of stone and woodwork
stand out even better.
The royal rescue company in Belgium has rightly realized that where there is water,
there can also be drowning people. At most bridges she has had recently maintained
signs placed on which buoyancy belts with long cords are hung, which increase the
chance of rescue.
It is a quiet and peaceful city; when you walk through the streets towards evening,
no one may come across you; the lack of shops in many streets contributes not a
little to the quiet and gloomy character, especially in the evening, when a single
flickering gas flame here and there only illuminates its immediate surroundings,
makes the rest appear still darker. Only in the Veldstraat (rue des champs), wherever
shop adjoins shop, on the corn market and on the Place d'armes, where three private
societies are located, and in the summer the regimental music gives concerts, it is
always busy with walkers and carriages.
Like any other guide, Baedeker speaks of the Marche du Vendredi as une grande place
carrée, entourée de vieilles maisons. The first is true, but I have noticed little of
old houses. Besides the old house of the guilds, which makes a nice impression with
its gray round tower and the shoemaker's shop next to it, there is another beautiful
facade, which is, however, of much later date, viz. from the year 1675 and carries
the saying "laet vaeren envy".
In the center rises the statue of James van Artevelde, and from here looking
southwards you see the new, soaring tower of the belfroy rising. There the lifeless
lump of stone, once the quiet watchman of "the lion's nest," at his feet, ever ready
at imminent danger to warn and unite the citizens with his metallic voice—here the
bronze, image of him who, once flesh and blood, even better than the gloomy tones of
the Roland, managed to inspire his comrades in the righteous camp for their
privileges and rights. Both belong to a previous era, but both also remind us of
civic courage and civic strength, of the pride and power of a city that dared oppose
kings.
The northern and part of the eastern facade of the town hall is delightfully
beautiful. The Gothic cannot, I think, appear richer and more glorious than here,
where it seems to have folded the wall as with lace of lavish splendor. And in spite
of this abundance, nothing that fatigues the eye, nothing that prevents it from
receiving and retaining an impression of the whole.
It is in the hall on the first floor of this part of the town hall that on the 3rd of
September 1576 the pacification of Ghent was concluded, to which event, so important
in the thoughts of the founders, and so little important in its consequences. , a
marble stone, placed by the city council of Ghent "as a reminder of the 300th
anniversary of that treaty".
If you walk through the length of this hall, you come to a room which, with its three
high windows in the recess-shaped rear, in its subdued colors, must, I think, lend
itself perfectly to the ceremonies for which it is intended, namely the Ghent ladies
and gentlemen, who have stolen each other's hearts, through a union in the marriage
state, to restore their peace of mind, which had been disturbed by this theft.
The St. Baefskerk in Ghent is one of the richest in Belgium, and its sister churches
are also worth a visit, but the Roman church — at least on me — does not make the
impression that I had expected. It reminds me too much of a museum, and one that
still awaits the orderly hand of a master who will bring light into the chaos.
Sculpture from the earliest times next to that of present masters or bunglers; works
of art by Van Eycken, by Rubens and others, and in between the scenes of the agony,
paintings, most which usually have a great deal of oleographies, and for the most
part, even in the great churches, are the work of house painters; tombs of
touchstone, of black or colored marble, placed between or against the piers of the
nave or choir; tombstones, inlaid with copper and enamel, taken from their original
place in the floor of the church, and laid in the wall; painted glasses of every
color and every art value — in short, everything you can think of. Add to this the
objects used in the worship services, the ornate main and minor altars, the choir
stalls, mostly of the 16th or 17th century, and of Renaissance style - and you will
not be surprised if the eye becomes confused. , and the grand lines and forms are
often almost completely lost.
Moreover, on All Souls Day, and the following days, the choir was draped with black
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drapery, and a kind of catafalque was erected in front of the high altar in several
churches, with the symbols of death, the crossed bones with the skull above them, at
the corners.
More beautiful than in the bright daylight, I found the Roman churches at night, when
the lights cast a soft glow, while a good part of the church remains shrouded in a
mysterious twilight. The impression is often striking, especially when a delightful
choral song supplements the pauses of the organ, or merges with its beautiful tones.
The way in which people use the possession of works of art in order to exploit them
in this way is most sad.
Walking behind a shuffling or coughing church attendant who trots out before you with
a bunch of keys and opens what would otherwise be closed, you pass through the church
in an instant, and at the end you hardly remember anything of what you have seen.
You are in front of "the adoration of the lamb", the famous altar sheet of the Van
Eyck brothers, in the St. Baefskerk in Ghent. A green curtain still covers the
masterpiece, over which more than four centuries have passed, and which still retains
the full freshness of its colours.
Your guide places you at a point from which you will have the best view of the
masterpiece—he pulls a string, the curtain rises, the shutters are thrown open, and
before your eye hangs one of the most glorious creations of human genius. You stare
at it with admiration, and you continue to admire it.
The attendant, noticing this, departs, takes a stroll through the church, but soon
reappears at the entrance of the chapel, clattering his keys as proof of his return.
Now I know that such an official should not be bothered in the least, and—as far as I
am concerned—I am always deaf on that side, but you will have to admit to me that the
enjoyment is considerably reduced.
Even at school we had to remember how in Bruges the beautiful tombs of Mary of
Burgundy and her father Karel den Bold were found.
You expect nothing less than that the church council of Notre Dame, which allows
everyone to admire Michel Angelo's wonderful marble group undisturbed, will also deal
with the works of Flemish artists — but you will be disappointed. The church was
open, and you entered, taking it all at your leisure. A tap on the shoulder disturbs
you — the jailer stands before you again: "Would you like to see the tombs too?"
You are brought before the chapel of Pieter Lanchals, who, in 1488, was accused of
treason and beheaded by his fellow citizens opposed to Maximilian.
An ugly iron gate closes the entrance, while behind it is a plank fence, which, to
prevent the possibility of looking over altogether, exceeds the height of the gate by
a few palms. Your obliging leader draws your attention to the rate, which announces
the decision of the consistory in four languages to the people to charge 1 franc as
an entrance fee... the door is unlocked and you enter.
The pleasure you taste has not been overpaid with that one franc; neither here, nor
for the crucifixion by Van Dijck in the St. Michielskerk in Ghent, or for the altar
leaf of the Van Eycken, but why not have it arranged differently?
It is quite natural that a stranger or fellow townsman who enters the church, not to
perform his religious duties, but to satisfy his curiosity or his sense of art,
should give a small compensation, but why not set him free, and especially such?
monstrous palings such as in our Lieve Vrouwekerk in Bruges, have not been removed?
P.
20 december 1885 Jan Van Eyck. — Damme. — Blankenberge. KORTRIJK, 1885,
{Part. corr.) VI.
Evenals later zijn groote landgenoot Rubens, schijnt ook Jan Van Eyck zich veel
bewogen te hebben in andere kringen, dan waartoe hij door zijn geboorte behoorde.
Eerst te Luik verbonden aan het hof van den strijdlustigen bisschop Jan Van Beieren,
zien wij hem later te Brugge bij Philips den Goede, en maakt hij in 1428 deel uit van
een gezantschap, bestemd om aan Koning Jan I van Portugal de hand zijner dochter
Isabella te vragen veor den Vlaamschen graaf. Waarschijnlijk begeleidde Jan dit
gezantschap, opdat Philips zijne aanstaande, ten minste in beeld, nog voor hare
overkomst mocht aanschouwen. Dit portret schijnt ook gemaakt te zijn, doch is, naar
ik meen, verloren geraakt.
De gelegenheid, hem door dit reisje gegeven, heeft Jan gebruikt om een uitstapte door
Spanje te maken; en dat hij dien tijd goed besteedde, bewijzen de oranjeboomen en
palmen, welke den achtergrond versieren van de "Aanbidding van het Lam".
Op kerstmis van het jaar 1458 liet het eskader, dat Isabella met haar gevolg aan
boord had, na een reis van ongeveer drie maanden de ankers vallen in de haven van
Sluis, en den 21sten Januari daaraanvolgende werd te Brugge de bruiloft gevierd, bij
welke gelegenheid Filips de Goede de "Orde van het Gulden Vlies" instelde "ter eere
van God en St. Andreas, patroon van het huis van Bourgondiën".
Na dien tijd is ook Jan, het voorbeeld van zijn meester volgende, in het huwelijk
getreden, doch met een meisje, eer leelijk dan mooi; haar portret ten minste, in 1439
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door hem geschilderd, doet ons een onaangenaam gezicht kennen. Waarschijnlijk dus,
dat hare innerlijke hoedanigheden het gemis aan schoonheid ruimschoots zullen hebben
vergoed. Merkwaardig is de bescheidenheid van den schilder, waar hij op dit
meesterstuk (in het museum te Brugge), na vermeld te hebben wie het voorstelt, de
woorden laat volgen: "als ikh kan", daarmede te kennen gevende, dat zijne schilderij
niet de natuur, zooals zij was, maar slechts zooals hij haar vermocht af te beelden,
weergaf.
Na zijn dood in 1440 komt de naam van den schilder nog een enkele maal voor in de
archieven der stad Brugge, wanneer een achttal jaren later zijne weduwe twee loten
neemt in eene toen gehouden verloting. Dat in dit stuk de verloting wordt beschouwd
als een zeer gewone zaak, geeft sommigen aanleiding om de bewering, dat wij de
loterij uit Italië overgenomen zouden hebben, tegen te spreken. [...]
December 20, 1885 Jan Van Eyck. — Damme. — Blankenberge. KORTRIJK, 1885,
{Part. corr.) VI.
Like later his great compatriot Rubens, Jan Van Eyck also seems to have moved a lot
in circles other than those to which he belonged by birth. First attached to the
court of the belligerent bishop Jan Van Beieren in Liège, we see him later in Bruges
with Philip the Good, and in 1428 he was part of an embassy intended to give the hand
of his daughter Isabella to King John I of Portugal. to ask the Flemish count. Jan
probably accompanied this embassy, so that Philip might see his future, at least in
image, before her arrival. This portrait also seems to have been made, but has, I
believe, been lost.
The opportunity given to him by this trip, Jan used to make a trip through Spain; and
that he spent that time well, is evidenced by the orange trees and palms which adorn
the background of the "Adoration of the Lamb."
On Christmas Day 1458, the squadron which Isabella and her retinue had on board,
after a voyage of about three months, dropped anchors in the harbor of Sluis, and the
following January 21st the wedding was celebrated in Bruges, on which occasion Philip
the Good instituted the "Order of the Golden Fleece" "in honor of God and Saint
Andrew, patron of the house of Burgundy".
After that time also Jan, following the example of his master, got married, but to a
girl, more ugly than beautiful; her portrait at least, painted by him in 1439, shows
us an unpleasant sight. Probably, therefore, that her inner qualities will have more
than made up for the lack of beauty. Remarkable is the modesty of the painter, where
on this masterpiece (in the museum in Bruges), after stating who represents it, he
uses the words: "als ikh kan", thereby indicating that his painting does not nature
as she was, but only as he was able to portray her.
After his death in 1440, the painter's name appears a few times in the archives of
the city of Bruges, when eight years later his widow took two tickets in a raffle
held at that time. The fact that in this piece the lottery is regarded as a very
ordinary matter leads some to contradict the claim that we have taken over the
lottery from Italy. [...]
17 oktober 1897 [...] Ik bedoel de ontmanteling van drie monumenten,
in elkaars onmiddellijke nabijheid staande en waardoor in het binnenste vaa Gent —
als alle oude steden nauw gebouwd een plein van wonderschoone werking zal verkregen
worden.
De kathedrale kerk Sint-Bavo, inwendig een der schoonste van België, met een krypt
gedeeltelijk uit de 10e eeuw, vol schoone schilderijen, waaronder een triptiek, het
grootste en belangrijkste werk der gebroeders Van Eyck, zal geheel vrij gemaakt
worden, evenals de Sint-Nicolaas en den Bel-fried (de klokketoren, waarvan zoo
dikwijls "verzamelen" voor de strijdbare burgers — en zij konden er wat mee! werd
geklept).
Nu zijn deze gebouwen omgeven door winkeltjes, slechts nauwe straatjes overlatende:
alsdan zal er een plantsoen komen, dat het gezicht opent op het sierlijke stadhuis —
met zoovele andere gebouwen een werk van Keldermans, en licht en lucht brengt in het
centrum der stad. [...]
October 17, 1897 [...] I mean the dismantling of three monuments, standing in each
other's immediate vicinity and through which a square of wonderfully beautiful effect
will be obtained in the center of Ghent — like all old towns built closely.
The cathedral church of St. Bavo, internally one of the most beautiful in Belgium,
with a krypt partly from the 10th century, full of beautiful paintings, including a
triptych, the largest and most important work of the Van Eyck brothers, will be
completely liberated, as will St. Nicholas and den Belfried (the bell tower, of which
so often "gathering" for the militant burghers — and they could do something with
it!).
Now these buildings are surrounded by shops, leaving only narrow streets: then there
will be a park that opens the view of the graceful town hall — with so many other
buildings a work by Keldermans, and brings light and air into the center of the city.
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[...]
13 augustus 1898 Historie van een Kunstwerk.
In de St. Peterskerk te Leuven bevindt zich een altaarstuk, voorstellende het laatste
Avondmaal, waarvan zich de vleugeldeuren in de Musea te Berlijn en te München
bevinden. Alhoewel het opschrift vervalscht was in den naam Memling, wist men sinds
jaren, dat dit drieluik het werk was van den Haarlemschen, te Leuven woonachtigen
schilder Dirck Bouts. Het is een zijner zeer weinige authentieke werken, waarop onze
kennis van dezen kleurigsten onder de primitieven is opgebouwd. Het bewijs bestond in
de eigen quitantiën van Dirck Bouts uit het jaar 1468, waarin hij zich door de
Broederschap van het heilige Sacrament betaald en voldaan verklaart.
Thans heeft de Leuvensche geestelijke de vicaris Van der Heyden,die de archieven der
St. Paterskerk onder zich heeft, ook het kontrakt gevonden, dat de genoemde
broederschap met Dirck Bouts had afgesloten. Dit kontrakt verklaart, dat Thierry
Bouts op zich genomen heeft het drieluik uit te voeren en daartoe zijne hoogste
artistieke bekwaamheden te gebruiken, moeite noch tijd te sparen, maar alle gaven,
die God hem verleend heeft, erin te doen schijnen en alles naar de waarachtige
opgaven van het onderwerp, die de eerwaardige meesters Jean Barenaeker en Egidius de
Bailleuil, professoren der theologie, hem verschaffen zullen, uit te voeren.
Men komt overeen, dat Dirck Bouts, zoodra hij met het schilderij begonnen is, geen
ander werk op zich nemen mag. Voor het werk zal men betalen 200 Rijnsche gulden a 20
stuiver. Het werk begon in Maart 1464 en was in Februari 1468 voltooid.
Een der gevierdste meesters van zijn tijd verdiende dns een jaarlijksch inkomen van
vijftig gulden!
Interessant is dit kontrakt ook hierom, omdat er wederom uit blijkt, dat de schilders
uit dien tijd in het Noorden zoowel als in Italië van geleerde zijde voorschriften
kregen over hun stof. In dit geval het Avondmaal in het midden en vier oud
testamentische prototypen ervan: Abraham brood ontvangende van Melchisedech, het
paschamaal, de Manna-regen, en Elias in de woestijn gespijzigd, op de vleugels.
Ook bij het Genter Altaar der gebroeders van Eyck mag men aannamen, dat de
diepzinnige gedachtengang hun van theologische zijde is verschaft.
August 13, 1898 History of a Work of Art.
In the St. Peter's Church in Leuven there is an altarpiece, depicting the Last
Supper, of which the gull-wing doors are in the Museums in Berlin and Munich.
Although the inscription was forged in the name Memling, it was known for years that
this triptych was the work of the Haarlemsche painter Dirck Bouts, who lived in
Leuven. It is one of his very few authentic works, on which our knowledge of these
most colorful of the primitives is built. The proof consisted in Dirck Bouts' own
receipts from the year 1468, in which he declared himself paid and satisfied by the
Confraternity of the Blessed Sacrament.
Now the Louvain cleric, the vicar Van der Heyden, who has the archives of the St.
Paterskerk under him, has also found the contract that the said brotherhood had
concluded with Dirck Bouts. This contract declares that Thierry Bouts undertook to
perform the triptych, using his highest artistic abilities for this purpose, sparing
neither effort nor time, but to make shine in it all the gifts which God has bestowed
on him and to make everything according to the true tasks of the subject which the
venerable masters Jean Barenaeker and Egidius de Bailleuil, professors of theology,
will give him.
It is agreed that Dirck Bouts may not take on any other work as soon as he has
started with the painting. For the work one will pay 200 Rijnsche guilders a 20
stuiver. Work began in March 1464 and was completed in February 1468.
One of the most celebrated masters of his time, dns earned an annual income of fifty
guilders!
This contract is also interesting for this reason, because it again shows that the
painters of that time in the North as well as in Italy received instructions from the
learned side about their material. In this case the Lord's Supper in the middle and
four Old Testament prototypes of it: Abraham receiving bread from Melchizedech, the
Passover meal, the manna rain, and Elias being fed in the wilderness, on the wings.
In the Genter Altar of the Van Eyck brothers, too, one may assume that the profound
train of thought has been provided to them from the theological side.
6 september 1898 Kunst in Amerika.
Een schrijver in de Nineteenth Century, de heer W. Sharp, geeft een overzicht van de
groote menigte kunstschatten, die van jaar tot jaar verzameld worden in de museums
der Vereenigde Staten door aankoop, schenking of erflating. Amerika wordt, schrijft
hij, snellijk het Louvre der volken. Terwijl Amerikaansche schilders hoofdzakelijk in
den vreemde heil moeten zoeken — te Parijs en Londen — omdat er in Amerika bij de
groote menigte geen kunstliefde bestaat, worden te New-York, Boston, Washington en
andere groote steden van New-Orleans tot Chicago en van Baltimore tot St. Francisco
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kunstverzamelingen aangelegd door de beschaafdsten of rijk sten. Den voortdurenden
toevloed van kunstwerken van buitengewoon belang schrijft de heer Sharp toe aan
rijkdom; trots — persoonlijken, plaatselijken, nationalen — ; en ook aan winzucht. Er
komt mode in. Jonathan behoeft geen renpaarden te houden, zoo hij niet om sport
geeft, en ook geen jacht, als hij niet zeilt. Ja een buitenplaats is zelfs niet
strikt noodig. Maar schilderijen moet hij hebben! Dat is een bijna onvermijdelijk
kenteeken voor beschaving; èn beschaving staat voor de menigte in Amerika gelijk met
rijkdom. De rijken zei ven beschouwen de met zorg aangekochte kunstwerken bovendien
als een soort van levensverzekering; een appel voor den dorst. In Europa zijn
schilderijen die door een particulier gekocht worden, doorgaans verloren voor het
publiek; in Amerika verwisselen zij meestal veelvuldig van eigenaar en worden vroeg
of laat uitgeleend of vermaakt aan een stedelijke of staatsverzameling. Jarenlang is
vooral Fransche kunst gekocht. Jules Dupré, Benjamin Constant, Carolus Duran zijn
beter bekend aan de Hudson dan aan de Theems, en zelfs de decoratieve kunst van een
Puvis de Chavannes heeft een Amerikaansch publiek. In de laatste jaren echter beeft
de smaak van het Amerikaansche publiek ook andere spijs gezocht, en daarvan kunnen
ook Nederlandsche schilders getuigen. Het middelpunt voor schilderkunst is New- Vork,
dat thans reeds een onschatbaren rijkdom aan kunstwerken zou bezitten. Dan komen
Boston en Washington. Toch is daar niet het mooiste. Niets houdt, volgens den
schrijver in de Ninet. Cent., ook maar een oogenblik de vergelijking vol met de
bijzondere verzameling van den heer W. I. Walters te Baltimore. Het publiek, dat
voornamelijk openbare verzamelingen bezoekt, kent het Metropolitan Museum of Art te
New-York het best, vooral dank aan de prachtige verzamelingen van de Amerikaansche
kunstliefhebbers Henry Marquand en miss Catherine Lovillard Wolfe, die aan dit museum
werden geschonken. Zeer jammer is het dat vele stukken in deze en andere
Amerikaansche verzamelingen worden toegeschreven aan kunstenaars, die er part noch
deel aan hebben, en dat deze opzettelijke vergissingen door de bestuurders der
museums rustig worden geduld. Het is gebeurd dat een schilderij, dat aan Titiaan werd
toegeschreven, na reiniging bleek, een mooi portret te zijn van George III van
Engeland. In het Newyorksche museum bevinden zich o. a. 27 schilderijen die in
bruikleen zijn afgestaan door den heer Joseph Jefferson, waarbij een "portret van
madame Cordon" dat van Rembrandt heet te zijn. Vijf-en-twintig andere doeken in deze
afdeeling zijn modern en daaronder vindt men vele van Nederlanders en Franschen. Er
zijn zeer mooie stukken van Daubigny, Corot, Couture, den historie- en genreschilder;
een doek van Josef Israëls, The Madonna of the Cottage — een vrouw die een kind
wascht op haar schoot; en een van Albert Neuhuys, eveneens een moeder met haar kind.
Verder vond de schrijver er "een der mooiste voorbeelden van de hooge, strenge kunst
van Anton Mauve": The departure of the Flock, het droomgezicht van een herder, die
zijn schapen weidt over de zilverig glanzende bruine heide. Verder treft men in het
museum de verzameling aan van Jay Gould, geschonken door zijne dochter, welke een
zeer goed denkbeeld geeft van de hedendaagsche Fransche kunst. Rosa Bonheur, Jules
Dupré, Cabanel, Diaz zijn vertegenwoordigd. De Marquand-collectie waarvan boven
sprake is, kenmerkt zich behalve door de menigte prachtige oude schilderijen die er
is, door het onstelmatige harer rangschikking. Een Hogarth hangt naast een Moroni,
Van Dijk naast Leonardo de Vinci, Rembrandt naast Gainsborough, Lucas van Leyden
naast Crome! Maar er zijn heerlijke kunstwerken. Een "afneming van het kruis" van Jan
van Eijck verdient de kroon; van hem is er bovendien een "Maagd met kind", dat in
1850 uit Nederland zou zijn gekocht, in 1857 te Manchester werd ten toon gesteld en
na eenigen tijd in de Royal Academy te zijn ten toon gesteld, van den heer Beresford
Hope overging op den Amerikaanschen bezitter. De Marquand-collectie heet verder
ettelijke stukken van Frans Hals te bevatten, o. a. een portret van zijn vrouw dat
stellig echt is en een mansportret, beide afkomstig van wijlen den graaf van
Buckinghamshire. Ook "De Rooker" — een jonge boer, achteloos gekleed, met een lange
pijp in den mond, terwijl twee vrouwen zich op den achtergrond bevinden, van wie eene
lachende, de hand op zijn schouder legt, is hoogstwaarschijnlijk authentiek.
Daarnaast hangt een prachtige "muziekles" van Gabriel Metsu en dichtbij een knap
"Portret van een heer", door Gérard Terburg — echter van twijfelachtige echtheid. De
heer Marquand was trotsch op verscheidene portretten door Velasquez, en met rede. Er
is o. a. een zeer fraai conterfeitsel van den schilder zelve, dat in 't begin van
deze eeuw in t bezit kwam van den toenmaligen markies van Lansdowne, maar
oorspronkelijk geschilderd werd voor een der koninklijke paleizen in Spanje. In deze
afdeeling vindt men ook eenige schilderijen die aan Rembrandt en Rubens worden
toegeschreven o. a. een landschap "De molens" dat van Rembrandt zou zijn. Op de
achterzijde daarvan staat een opschrift volgens hetwelk de oude roode molen op den
voorgrond de plaats waar Rembrandt geboren werd, zou verbeelden. Het is een klein
schilderij, evenals een "Aanbidding van de herders." Tusschen deze beide hangt een
forsch mansportret, dat in 1883 van den markies van Lansdowne werd gekocht en dat
volgens dr. Bode, omstreeks 1640 moet zijn geschilderd. Hoe voorzichtig men echter
moet wezen met de mededeelingen van Amerikaansche catalogussen — en ook van den heer
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W. Sharp — blijkt uit de omstandigheid dat een portret van den aartsbisschop Cranmer,
dat het jaartal 1539 draagt, leukweg aan Holbein wordt toegeschreven (┼ 1524). Dat er
een zeer mooi landschap van Ruysdaal zou wezen, zij dan ook alleen op Sharp's gezag
vermeld, als ook dat Van der Meer (van Delft) David Teniers, en Teniers de Jongere en
Albert Cuyp goed vertegenwoordigd zijn. In allen geval blijkt de belangstelling der
Amerikanen in onze oude kunst ontwijfelbaar. Hoe vreemd men in de V. S. soms met
kunst omspringt, ziet men overigens uit een geheimzinnig verhaal, dat overal in de
Staten geloofd wordt. Amerika zou een doek van Raphael bezitten. Men spreekt er
telkens over en met onbegrensden eerbied. Te New-York, beweert men, dat het zich te
Boston bevindt; te Boston, dat het te New-York of Philadelphia bewaard wordt. En gaat
gij het daar opzoeken, dan deelt men u mede dat het stellig te Baltimore is geborgen.
Waar is dan dit geheimzinig stuk dat naar 't algemeen gerucht te oordcelen, het
mooiste schilderij zou zijn in de Vereenigde Staten en wel een der prachtigste werken
van Raphaël? Het bestaat niet, behalve in de heete verbeelding der Amerikanen. In een
woord: er is geen Raphaël in Amerika. Vreemd genoeg zijn er zelfs zeer weinig
nagemaakte werken van den grooten Italiaan en de enkele die er zijn, kan men dadelijk
als onecht herkennen. Maar 't is een aangename fictie, die reizende Amerikanen in
staat stelt bij Europeanen hoog op te halen van het meesterstuk over zee!
September 6, 1898 Art in America.
A writer in the Nineteenth Century, Mr. W. Sharp, gives an overview of the great
multitude of art treasures which are collected from year to year in the museums of
the United States by purchase, gift or bequest. America, he writes, is quickly
becoming the Louvre of the nations. While American painters mainly have to seek
refuge in foreign countries—in Paris and London—because there is no love for art
among the great multitude in America, in New York, Boston, Washington, and other
great cities, from New Orleans to Chicago and from Baltimore to St. Francisco art
collections built by the most civilized or wealthy. Mr. Sharp attributes the constant
influx of works of art of extraordinary importance to wealth; pride — personal,
local, national — ; and also of greed. Fashion is coming in. Jonathan need not keep
racehorses if he cares not for sport, nor a yacht if he is not sailing. Yes, a
country house is not even strictly necessary. But he must have paintings! That is an
almost inevitable mark of civilization; and civilization equates to wealth for the
multitude in America. The wealthy also regard the carefully purchased works of art as
a kind of life insurance policy; an apple for thirst. In Europe, paintings bought by
a private individual are usually lost to the public; in America they usually change
hands frequently and are sooner or later lent or bequeathed to an urban or state
collection. For years mainly French art has been bought. Jules Dupré, Benjamin
Constant, Carolus Duran are better known on the Hudson than on the Thames, and even
the decorative art of a Puvis de Chavannes has an American audience. In recent years,
however, the taste of the American public has also sought other food, and Dutch
painters can testify to this as well. The center of painting is NewVork, which today
is said to possess an inestimable wealth of works of art. Then come Boston and
Washington. Yet there is not the most beautiful. Nothing lasts, according to the
writer in the Ninet. Cent., for a moment the comparison with the special collection
of Mr. W. I. Walters in Baltimore. The public, who visit mainly public collections,
know the Metropolitan Museum of Art in New York best, thanks in particular to the
wonderful collections donated to this museum by American art enthusiasts Henry
Marquand and Miss Catherine Lovillard Wolfe. It is a great pity that many pieces in
this and other American collections are attributed to artists who have no part in
them, and that these deliberate errors are quietly tolerated by the administrators of
the museums. It happened that a painting attributed to Titian, after cleaning, turned
out to be a fine portrait of George III of England. The New York Museum contains,
among other things, 27 paintings on loan from Mr. Joseph Jefferson, of which a
"portrait of Madame Cordon" is said to be by Rembrandt. Twenty-five other canvases in
this section are modern, and among them are many by Dutch and French. There are very
fine pieces by Daubigny, Corot, Couture, the history and genre painter; a canvas by
Josef Israëls, The Madonna of the Cottage — a woman washing a child on her lap; and
one of Albert Neuhuys, also a mother with her child. The writer also found there "one
of the finest examples of the high, strict art of Anton Mauve": The departure of the
Flock, the dreamscape of a shepherd who pastures his sheep over the silvery shiny
brown heather. Also in the museum is the collection of Jay Gould, donated by his
daughter, which gives a very good idea of contemporary French art. Rosa Bonheur,
Jules Dupré, Cabanel, Diaz are represented. The Marquand collection mentioned above
is characterized, in addition to the multitude of beautiful old paintings that exist,
by the unsteady arrangement of its arrangement. A Hogarth hangs next to a Moroni, Van
Dijk next to Leonardo da Vinci, Rembrandt next to Gainsborough, Lucas van Leyden next
to Crome! But there are wonderful works of art. A "descent from the cross" by Jan van
Eijck deserves the crown; There is also a "Virgin with Child" by him, which is said
to have been bought from the Netherlands in 1850, was exhibited in Manchester in 1857
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and, after being exhibited for some time in the Royal Academy, passed from Mr.
Beresford Hope to the American owner. The Marquand collection is also said to contain
several pieces by Frans Hals, including a portrait of his wife that is certainly
genuine and a man's portrait, both from the late Earl of Buckinghamshire. Also "The
Rooker" — a young peasant, casually dressed, with a long pipe in the and mouth, with
two women in the background, one of whom, laughing, puts a hand on his shoulder, is
most likely authentic. Next to it hangs a wonderful "music lesson" by Gabriel Metsu
and close by is a handsome "Portrait of a Gentleman" by Gérard Terburg — but of
dubious authenticity. Mr. Marquand was proud of several portraits by Velasquez, and
with good reason. There is, among other things, a very fine copy of the painter
himself, which came into the possession of the then Marquis of Lansdowne at the
beginning of this century, but was originally painted for one of the royal palaces in
Spain. In this section you will also find some paintings attributed to Rembrandt and
Rubens, including a landscape "The mills" which is said to be by Rembrandt. On the
back of it is an inscription according to which the old red mill in the foreground is
said to represent the place where Rembrandt was born. It is a small painting, as well
as an "Adoration of the Shepherds." Between the two hangs a hefty portrait of a man,
bought in 1883 from the Marquis of Lansdowne, which, according to Dr. Bode, must have
been painted about 1640. How careful one should be with the statements of American
catalogs — and also of Mr. W. Sharp — is shown by the fact that a portrait of the
Archbishop Cranmer, dated 1539, is pleasantly attributed to Holbein (┼ 1524). That
there would be a very beautiful landscape by Ruysdaal, is therefore only mentioned on
Sharp's authority, as well as that Van der Meer (van Delft) David Teniers, and
Teniers de Jongere and Albert Cuyp are well represented. In any case, the interest of
Americans in our ancient art is unquestionable. How strange people sometimes treat
art in the U.S. can be seen from a mysterious story, which is believed everywhere in
the States. America would own a canvas by Raphael. People talk about it over and over
and with unlimited reverence. In New York, it is said to be in Boston; at Boston,
that it be kept in New York or Philadelphia. And if you go and look for it there, you
will be informed that it is certainly stored in Baltimore. Where, then, is this
mysterious piece which, by popular rumor, is said to be the finest painting in the
United States, and one of Raphael's finest works? It does not exist except in the hot
imagination of the Americans. In a word, there is no Raphael in America. Strangely
enough, there are even very few counterfeit works of the great Italian, and the few
that do exist can be recognized at once as spurious. But it's a pleasant fiction,
which enables Americans traveling in Europe to think highly of the masterpiece by
sea!
29 november 1898 Een kunstbeschouwing.
In de laatste aflevering van de Zeitschrift fur Bildende Kunst komt een zeer
eigenaardige beschouwing voor van F. Laban over het beroemde Gentsche altaarstuk der
Van Eyck's, of liever: niet over die heele groote schildering, maar over de
binnenzijde der vier onderste vleugels daarvan; het artikel heet Das Gleichgewicht
der Innerseiten der unteren Flügel des Genter Altars.
De schrijver heeft opgemerkt, dat de twee rechtsche vleugels zeer goede pendanten
zijn van de twee linkervleugels en dit heeft hem getroffen, omdat de voorstellingen
toch zoo verschillend zijn: links op den eersten vleugel van links (I) de
rechtvaardige rechters, op den tweeden (II) de strijders Gods allen op paarden
gezeten, rechts op den meest linkschen (III) kluizenaars, op den tweeden (IV)
pelgrims, allen te voet.
Als er evenwel toch evenwicht is, dan zijn daar redenen genoeg voor. Niet, of zoo
goed als niet in de kleur der schildering, maar in de compositie en zelfs in de
kleinste details heeft de heer Laban die overeenkomst gevonden. Links zijn er 19
mannen; op de twee rechtervleugels daarentegen 31. Maar nu zijn er links paarden! Er
moesten er, omdat alle personen ruiters zijn, 19 zijn, dat zou 38 geven, maar van die
19 zijn er maar 12 min of meer zichtbaar. De heer Laban telt dus — zooals de
legendarische schoolmeester die een jongen er in wou laten loopen en hem vroeg drie
oliebollen en vier pannekoeken bij elkaar te tellen — menschen en zichtbare paarden
bij elkaar en vindt dan links en rechts 31... figuren
Maar er is meer: links rijden drie ruiters en wel de jongsten voorop; die in het
midden heeft het hoofd gebogen, de beide anderen richten het op. Rechts nu, ook drie
kluizenaars aan het hoofd, maar de oudsten; de middenste heft het hoofd omhoog, de
twee ter zijden houden het gebogen. Merkwaardige overeenkomst... of liever
tegenstelling!
Zoo gaat het voort. Links vóór op I een hand, waarvan de pink niet aansluit aan de
andere vingers, rechts op IV ook. Van alle ruiters links (I) heeft maar één een
versiersel op zijn hoofddeksel, rechts van alle pelgrims op IV eveneens. Links, op
II, drie lansen, van links beneden naar rechts boven — rechts, wel niet op den
eigenlijken pendant, op III, dat zou te opzettelijk geweest zijn, maar op IV, de staf
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van St. Christophorus van rechts onder naar links boven, en bovendien twee boomen ook
ongeveer in die richting. En ook zoowel links als rechts een been van de knie af
zichtbaar in tegengestelde richting, maar rechts omdat daar behalve de staf ook nog
de twee boomen in die richting staan, ter neutraliseering daarvan behalve het been
ook nog een stok van rechts boven naar links beneden.
Links loopen de paarden zeer opgewekt(en hebben de zich geen schuld bewuste mannen
iets blijmoedigs en rechts zijn die kluizenaars en pelgrims zeer somber, daarom moest
rechts ook van dat onbewuste dierenleven iets worden aangebracht: links geen vogels,
rechts veel vogels boven het landschap. Links ook een somberder landschap dan rechts;
rechts op den grond kristallen en koralen, links niets daarvan.
En nog ontzaggelijk veel meer middelen waardoor dat evenwicht tusschen links en
rechts bereikt zou zijn, geeft de schrijver aan.
Het spreekt vanzelf, dat deze geduldige besnuffelaar van het beroemde werk van Jan en
Hubert van Eyck in zekeren zin gelijk heeft. De schilders hebben natuurlijk getracht
die beide vleugelparen goede pendanten te doen worden, maar dat zullen zij wel langs
minder opzettelijken weg hebben bereikt dan die waarover de heer Laban zich zoo warm
maakt. In ieder geval...
Wij toonden op de goede afbeelding, die bij het artikel staat, iemand al die punten
van verschil en overeenkomst, die deze schrijver ontdekt heeft. Toen volgde deze
opmerking:
"Ja... maar... wat is het een mooi ding!"
Juist! Dat is waar ook! Wat is het een mooi stuk! Dat zou men waarlijk vergeten bij
al dat gesnuffel en gepraat! Zou de heer Laban dat nog kunnen zien?
November 29, 1898 An art appreciation.
The last issue of the Zeitschrift fur Bildende Kunst contains a very curious
reflection by F. Laban on the famous Ghent altarpiece of the Van Eycks, or rather:
not on that very large painting, but on the inside of the four lower wings thereof;
the article is called Das Gleich Weight der Innerseiten der unteren Flügel des Genter
Altars.
The author has remarked that the two right wings are very good counterparts of the
two left wings, and this struck him because the representations are so different: on
the left on the first wing from the left (I) the righteous judges, on the second
( II) the warriors of God all mounted on horses, on the right on the leftmost (III)
hermits, on the second (IV) pilgrims, all on foot.
However, if there is balance, there are plenty of reasons for it. Not, or almost not
in the color of the painting, but in the composition and even in the smallest details
Mr. Laban has found that resemblance. On the left there are 19 men; on the two right
wings, on the other hand, 31. But now there are horses on the left! There had to be
19, because all persons are horsemen, that would give 38, but of those 19 only 12 are
more or less visible. So Mr. Laban counts - like the legendary schoolmaster who
wanted a boy to walk in and asked him to add up three oliebollen and four pancakes people and visible horses together and finds 31 ... figures left and right.
But there is more: on the left there are three riders, the youngest in front; the one
in the middle has his head bowed, the other two raise it up. Now to the right, also
three hermits at the head, but the elders; the middle one raises its head, the two on
the sides keep it bent. Remarkable similarity...or rather contradiction!
So it goes on. Front left on I a hand, the little finger of which does not connect to
the other fingers, right on IV also. Of all the horsemen on the left (I) only one has
a decoration on his headgear, on the right of all the pilgrims on IV as well. Left,
on II, three lances, from bottom left to top right — right, not on the actual
pendant, on III, that would have been too deliberate, but on IV, the staff of St.
Christophorus from bottom right to top left , and two trees also about in that
direction. And also on the left and right a leg visible from the knee in the opposite
direction, but on the right because in addition to the staff the two trees are also
standing there in that direction, to neutralize this, in addition to the leg, a stick
from top right to bottom left .
On the left the horses run very cheerfully (and the guilt-conscious men have
something cheerful and on the right those hermits and pilgrims are very gloomy,
therefore something had to be added to the right of that unconscious animal life: on
the left no birds, on the right many birds above the landscape. On the left a more
gloomy landscape than on the right, crystals and corals on the right on the ground,
none of them on the left.
And an awful lot more means by which that balance between left and right would be
achieved, the writer indicates.
It goes without saying that this patient snooper of the famous work of Jan and Hubert
van Eyck is in a sense right. The painters have, of course, tried to make these two
pairs of wings become good counterparts, but they must have achieved this in a less
deliberate way than that about which Monsieur Laban is so enthused. Anyway...
We showed someone in the good picture accompanying the article all those points of
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difference and similarity that this author has discovered. Then followed this
comment:
"Yes... but... what a beautiful thing it is!"
Right! That's right! What a beautiful piece it is! One would really forget that with
all that sniffing and talking! Could Mr Laban still see that?
24 maart 1899 Uit de Belgische kunstwereld.
Onze Antwerpsche correspondent schrijft ons:
Er loopen, in de kringen van onze artiesten en kunstvrienden, onrustbarende
geruchten. Er wordt gezegd, verzekerd zelfs, dat de kerkfabriek van O. L. Vrouw te
Mechelen in onderhandeling is met een buitenlandschen "opkooper", om — voor eenige
duizenden franken een van Rubens' beste godsdienstige tafereelen, De Wonderbare
Vischvangst, te... verkoopen.
Voor de echtlied van deze berichten sta ik natuurlijk niet in. Dat feiten van dien
aard hier te lande niet tot de onmogelijke dingen behooren, is intusschen maar al te
zeker! Men herinnere zich maar even hoe, in de eerste helft van deze eeuw, de
kerkfabriek van Sint Baafs, te Gent, de nu te Berlijn prijkende luiken van het
meesterwerk van de gebroeders Van Eyck verschacherde. [...]
March 24, 1899 From the Belgian art world.
Our Antwerp correspondent writes to us:
There are disturbing rumors in the circles of our artists and art friends. It is
said, even assured, that O. L. Vrouw's church factory in Mechelen is in negotiations
with a foreign "buyer" to... sell one of Rubens's best religious scenes, The
Miraculous Fish Catch, for a few thousand francs.
I do not, of course, vouch for the authenticity of these messages. That facts of this
kind in this country are not among the impossible things, is in the meantime all too
certain! One just remembers how, in the first half of this century, the church
factory of Saint Baafs, in Ghent, furnished the shutters of the masterpiece by the
Van Eyck brothers that now adorn Berlin. [...]
19 juni 1902 Gedurende één geheele maand zal te Brugge
— in zijn geheel, zoo als het op 6 Mei 1432 voor 't allereerst te Gent werd vertoond
— te zien zijn, dat wonder van middeleeuwsche kunst, dat men terecht als het symbolum
van de gezamenlijke Nederlandsche schildering kan beschouwen, het voor Judocus Vijt
door Hubert en Jan van Eyck' uitgevoerde polyptiek, De aanbidding van hei Lam Gods.
Het museum in Brussel stond reeds de twee fragmenten, Adam en Eva ia bruikleen, af;
de beide vleugels, die te Berlijn zijn, en het middengedeelte, dat het Sint Jans
outer in de Gentsche Sint Baafskerk versiert, worden te Brugge eerlang verwacht.
Voorwaar, het vooruitzicht alleen, dit geniale gewrocht, waarmede onze
schilderschool, in ééns als 't ware, een tot dus toe nergens nog bereikte hoogte van
volmaakte werkelijkheidsweergeving zou erlangen, te zullen zien, zooals het, gaaf en
af, scriptum aeternitati, kwam uit de werkplaats van den alleen nog in leven zijnden
jongsten Van Eyck zou, dunkt mij, voldoende zijn, om elken beschaafde, die niet wil
worden meegerekend tot de amousoi andres, welke bij de onder Grieken zoo weinig in
eere stonden, den weg naar Brugge te doen inslaan. Het gaat natuurlijk niet aan,
reeds den eersten dag van de opening van een zoo gewichtige tentoonstelling, de
waarde van elke meester in het bijzonder vast te stellen of — dit nog veel minder! —
te beslissen, welk meester van elk voorhanden werk de ware, heusche maker was.
June 19, 1902 During one whole month in Bruges — in its entirety, as it was first
shown in Ghent on May 6, 1432 — can be seen that marvel of medieval art, which can
rightly be regarded as the symbol of the collective Dutch painting, which was created
by Judocus Vijt for Judocus Vijt. Hubert and Jan van Eyck's executed polyptych, The
Adoration of the Lamb of God.
The museum in Brussels has already donated the two fragments, Adam and Eve on loan;
the two wings, which are in Berlin, and the middle part, which decorates the Sint
Jans outer in the Gentsche Sint Baafskerk, are expected in Bruges before long.
Verily, the prospect alone, of seeing this genius wrought, with which our school of
painting, at once, as it were, would attain a height of perfect representation of
reality hitherto nowhere reached, as it came, intact and complete, scriptum
aeternitati. from the workshop of the youngest Van Eyck, who was still alive alone,
would suffice, I think, to guide every civilized person who does not want to be
counted among the amousoi andres, so little respected among the Greeks, to find the
way to Bruges to hit. It is, of course, no business to determine, even on the first
day of the opening of such an important exhibition, the value of each master in
particular, or — much less! — to decide which master of each available work was the
true, genuine maker.
16 juli 1902 [...] Zij zou dit nog meer wezen, als enkele bezitters
wat meer hadden geholpen, en op zeker oogenblik mocht men zelfs hopen, dat men het
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meesterstuk der Van Eyck’s, de bekende "Aanbidding van het Lam" in zijn geheel zou
kunnen vertoonen. Van de twaalf paneelen welke het geheel zouden uitmaken, bezit er
Berlijn zes, de hoofdkerk te Gent vier, waaronder het middenpaneel, en het Brusselsch
museum twee. De geniale schepping der Van Eyck’s is wegens "administratieve bezwaren"
niet kunnen gereconstrueerd worden. Die stoutmoedige reconstructie had ongetwijfeld
Brugge voor ettelijke maanden tot een bedevaartplaats gemaakt voor al wie de kunst
vereert, evenals Bayreuth voor wie de hoogere muziek liefheeft. Doch dit plan is een
droom gebleven, en waarschijnlijk keert de gelegenheid daartoe niet terug in jaren.
Er is meer te betreuren dan dat.
Brugge, het oude mooie Brugge, dat met zijn middeleeuwsche straten, zijn ouderwetsche
gevels en zijn rijke kunstverzamelingen éen museum is, bezit geen enkel lokaal, waar
een tentoonstelling als deze behoorlijk onder dak kon komen. Daarom heeft men zich
met verscheidene lokalen moeten behelpen. En zoo is ook menig schilderij in een
valsch licht komen te hangen in het "Provinciaal Gouvernement", dat niet gebouwd werd
met het oog op een kunsttentoonstelling.
July 16, 1902 [...] She would be even more so, if some owners a little more would
have helped, and at one point one might even hope that the masterpiece of the Van
Eycks, the well-known "Adoration of the Lamb" could be exhibited in its entirety. Of
the twelve panels that would make up the whole, Berlin has six, the main church in
Ghent four, including the central panel, and the Brussels Museum two. The genius
creation of the Van Eycks could not be reconstructed due to "administrative
objections". That bold reconstruction had undoubtedly made Bruges for several months
a place of pilgrimage for all those who revere art, as well as Bayreuth for those who
love higher music. But this plan has remained a dream, and the opportunity will
probably not return in years.
There is more to regret than that.
Bruges, the beautiful old Bruges, which with its medieval streets, its old-fashioned
facades and its rich art collections is a museum, does not have a single room where
an exhibition like this could be properly housed. That is why they had to make do
with several rooms. And so many a painting has come to hang in a false light in the
"Provincial Government", which was not built for an art exhibition.
7 augustus 1902 [...] Kleurenpracht — het is ongelooflijk zoo veel kracht
en veelheid van kleur ons van die oude paneelen, tegenblinkt. Als waren zij gisteren
geschilderd zoo glanst het fluweel van een karmozijnen wambuis, zoo schittert het
staal van een harnas, zoo straalt het lichte blauw van een engelengewaad ons
tegemoet. Al de pracht, die de schilders, verbonden aan den dienst van weelelievende
vorsten, aan de hoven hunner beschermers hebben gezien, is hun voorbeeld geweest bij
de keus van kleuren en stoffen, waarin zij de Heilige maagd en de Heiligen kleedden.
En toch hebben die "primitieven" gedaan weten te krijgen dat dit groen en rood en
blauw en paars en purper naast elkaar te zien zijn, bijna zonder dat er ooit iets
vloekt of rammelt - bijna, want op het prachtig geschilderde Glasgowsche stuk "St.
Victor met een schenker", dat wel aan Hugo van der Goes is toegeschreven, is m. i.
wel wat te veel kleur.
Overigens, al de engelen van Memlinc, de heiligen van Geeraert David, de Heilige
Vrouwen bij het graf van Van Eyck dragen naast elkaar de schitterendste kleuren en
toch is er eenheid in die stukken.
Van kleur hebben die primitieven alles geweten. Jan van Eyck geeft zijn vrouw bij
haar witte muts tegen den donkeren achtergrond een rooden mantel aan: rood en zwart
wist deze 15de eeuwer zoo goed aan elkaar te huwen als onze tijdgenooten Len teer
blauw tegen rood: wat Jacob Mans deed in zijn luchten en huiw??so deden Geeraert
David en Memlinc in de ?? van engelen en heiligen. Toch, verwonderlijker misschien
nog dan die door de eeuwen geëerbiedigde kleurenpracht en veelheid, is de zekerheid
van doen van deze schilders, vooral van de Van Eycks. Hun voorgangers waren
waarschijnlijk nu miniaturisten, maar dat verklaart toch maar gedeeltelijk de
rotsvastheid van afbeelden, die photographische juistheid, waarmee zij de
werkelijkheid weergaven, terwijl zij toch haar wisten te bezielen. De Adam en Eva van
Van Eyck, deelen van de zijluiken van Het Lam Gods, de groote schildering waarvan
thans de deelen te Gent, Brussel en Berlijn verspreid zijn, vind ik bijna een wonder
van juist afbeelden. Ieder aartje op het lichaam van zijn modellen heeft Van Eyck
gereproduceerd, en toch zijn de heele uit de kleinste détails opgebouwde figuren tot
een krachtig, harmonieus geheel geworden. Angstvallig nauwkeurig heeft de schilder
ieder rimpeltje op het gezicht van den kanunnik Van de Paele gecopieerd, en toch is
dit gelaat van een pedant, zelfgenoegzaam, hard man een der mooiste, karaktervolste,
tot in de ziel van den afgebeelde het verst doorgedrongen portretten die bestaan. En
zie eens hoe vast, hoe plastisch Memlin's Christophorus daar staat tusschen de
botsen, onwrikbaar bijna als aj!??
Hoe het goudbrokaat van het kleed van den engel op Geelaert David's triptiek in zware
plooien valt hoe de op portretten van Rogier van der Weyden, Dirk Boute, Quanten
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Metsys een relief hebben, waarbij geen modern t??t het houdt! En bezie dit werk van
zoo dicht bij: iedere draad van de stof van Sint Ponatus' kleed op het stuk dat Van
Eyck maakte voor den kanunnik Van de Paele is te zien, en toch is dat kleed geen
verzameling draden maar een schitterend prachtgewaad.
Waarlijk, dit zijn de meesters der schilderkunst voor alle tijden. Er is buitengewoon
veel ernst in het werk der Nederlandsche primitieven. Ik bedoel nu niet den ernst,
die blijkt uit het nauwgezet schilderen van elk rimpeltje in een gezicht en elken
draad in een kleed, maar den ernst van opvatting. Nu is religieuze kunst, zooals wij
hier toch voor negen tienden hebben, natuurlijk altijd ernstige kunst, maar er is
toch nog verschil. Zoo is, meen ik, om een voorbeeld te noemen, de Italiaansche
religieuze kunst minder ernstig dan de Nederlandsche. Deze is blijkbaar van
Germaanschen oorsprong wat betreft haar ontwikkeling: in het land tusschen Rijn en
Maas heeft den schilderschool gebloeid vóór de Nederlandsch-Vlaamsche. Maar ook al
was het waar, zooals onlangs in de "Gazette des Beaux-Arts" betoogd werd, dat in het
werk der Van Eyck's Boergondische of Fransche invloeden te bemerken waren, dan zou
dit voor mij toch maar weinig bewijzen ten aandien van de algeheele opvatting die de
Nederlandsche meesters van hun religieuze kunst hadden; dan hebben die invloeden toch
meer uiterlijkheden geraakt. Want in die opvatting zie ik het ernstig Germaansche, en
niet het levendig-zuidelijke ??verkoerschen. Het moet voor een Memlinc een zeer
ernstige zaak geweest zijn een Heilige Maagd te schilderen. Met grooten eerbied heeft
hij elk figuurtje daar neergezet, ??k bijna op zichzelf, nauwelijks een samenhangend
tafereel makend van al die Heiligen daar bij elkaar, elke figuur als het ware op
zichzelf eer bewijzend. En het zijn ernstige figuren ook, bijna allen. Het kind Jezus
strekt op vele dier Madonna-schilderijen de hand uit naar den engel naast hem; dan
komt er op dat engelengezicht, dat in eerbied stil was, een lachje, maar zoo zwak,
zoo flauwtjes, zoo bedeesd, dat het bijna mal zou wezen, wanneer het niet zoo
oneerbiedig was. Alleen, op de groote triptiek met het geestelijk huwelijk der H.
Catharina durft de engel een lach vol verrukking uitdrukking geven van zijn
blijdschap. De geheele rij van zingende en musiceerende engelen op Memlinc's groot
stuk uit het Antwerpsche museum is ook hoogst ernstig, met den grootsten eerbied
geschilderd, zoo zelfs dat er iets eentonigs komt in al die gezichten, gelijk er
sommige figuren wel eens iets stijfs is op te perken.
August 7, 1902 [...] Splendor of color — it's unbelievable so much power
and multiplicity of color contrasts us from those old panels. As if they had been
painted yesterday, so the velvet of a crimson gambeson shines, so the steel of a suit
of armor shines, so the light blue of an angelic robe shines towards us. All the
splendor which the painters associated with the service of weeping princes have seen
in the courts of their protectors has been their example in the choice of colors and
fabrics in which they clothed the Virgin and Saints. And yet those "primitives" have
managed to see this green and red and blue and purple and purple side by side, almost
without ever swearing or rattling - almost, because in the beautifully painted
Glasgow piece "St. Victor with a cupbearer", which has been attributed to Hugo van
der Goes, is in my opinion a bit too much color.
Incidentally, all the angels of Memlinc, the saints of Geeraert David, the Holy Women
at the grave of Van Eyck wear the most brilliant colors next to each other and yet
there is unity in those pieces.
The primitives knew everything about color. Jan van Eyck gives his wife a red cloak
with her white cap against the dark background: this 15th century man knew how to
marry red and black as well as our contemporaries. Len tar blue against red: what
Jacob Mans did in his skies and ??so did Geeraert David and Memlinc in the ?? of
angels and saints. Yet, perhaps even more surprising than the splendor of colors and
multiplicity, which has been revered over the centuries, is the certainty of what
these painters do, especially the Van Eycks. Their predecessors were probably now
miniaturists, but that only partly explains the rock solidity of images, that
photographic accuracy with which they reproduced reality, while still managing to
inspire it. The Adam and Eve by Van Eyck, parts of the side panels of The Mystic
Lamb, the large painting, parts of which are now scattered in Ghent, Brussels and
Berlin, I think is almost a miracle when portrayed correctly. Van Eyck has reproduced
every spike on the body of his models, and yet the entire figures built up from the
smallest details have become a powerful, harmonious whole. The painter has copied
every wrinkle on the face of Canon Van de Paele with great precision, and yet this
face of a pedantic, self-satisfied, hard man is one of the most beautiful, most
characterful portraits that have penetrated most deeply into the soul of the
depicted. And see how firm, how plastic Memlin's Christophorus stands there between
the collisions, immovable almost as aj!??
How the gold brocade of the angel's cloth on Geelaert David's triptych falls in heavy
folds, how the portraits of Rogier van der Weyden, Dirk Boute, Quanten Metsys have a
relief that no modern t??t can match! And look at this work so closely: every thread
of the cloth of Saint Ponatus's cloth can be seen on the piece that Van Eyck made for
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Canon Van de Paele, and yet that cloth is not a collection of threads but a splendid
magnificent garment.
Verily, these are the masters of painting for all time. There is an extraordinary
seriousness in the work of the Netherlandish primitives. Now I do not mean the
seriousness which appears from the meticulous painting of every wrinkle in a face and
every thread in a dress, but the seriousness of conception. Now religious art, such
as we have here for nine-tenths, is of course always serious art, but there is still
a difference. Thus, I believe, to cite an example, Italian religious art is less
serious than Dutch. This is apparently of Germanic origin as regards its development:
in the country between the Rhine and the Meuse the school of painting flourished
before the Dutch-Flemish. But even if it were true, as recently argued in the Gazette
des Beaux-Arts, that Burgundian or French influences were noticeable in Van Eyck's
work, this would prove little to me as to the general conception that the Dutch
masters had of their religious art; then those influences have touched more
appearances. For in that view I see the serious Germanic, and not the lively southern
trend. It must have been a very serious matter for a Memlinc to paint a Blessed
Virgin. With great reverence he has put every figure there, I almost by itself,
hardly making a coherent scene of all those Saints there together, paying tribute to
each figure as it were on its own. And they are serious figures too, almost all of
them. In many of these Madonna paintings the child Jesus extends his hand to the
angel next to him; then there comes on that angelic face, which was silent in
reverence, a smile, but so weak, so faint, so timid, that it would almost be silly
it weren't so disrespectful. Only, in the great triptych with the spiritual marriage
of St. Catherine, the angel dares to express his joy with a smile full of ecstasy.
The whole row of angels singing and making music in Memlinc's large piece from the
Antwerp museum is also very serious, painted with the greatest reverence, so much so
that there is something monotonous in all those faces, just as there is sometimes
something stiff to put up with some figures.
13 oktober 1905 De onderhandelingen aangeknoopt om te Gent
de triptiek der gebroeders Van Eyck, de "Aanbidding van het Lam", tentoon te stellen,
worden voortgezet. De schilderij in de hoofdkerk van Sint-Baafs slecht verlicht
zijnde, heeft het kapittel der kerk toegestemd, het werk in het Museum van Schoone
Kunsten te laten tentoon stellen. Het Museum van Brussel heeft beloofd de vleugels te
zenden waarop Adam en Eva afgebeeld zijn. Men hoopt nu ook dat Berlijn het deel der
schilderij dat zich in zijn Museum bevindt, zal willen toevertrouwen. (Hld. v.
Antw.)
October 13, 1905 Negotiations started in Ghent the triptych of the Van Eyck
brothers, the "Adoration of the Lamb", will be continued. The painting in the main
church of Sint-Baafs being poorly lit, the chapter of the church has agreed to have
the work exhibited in the Museum of Fine Arts. The Museum of Brussels has promised to
send the wings depicting Adam and Eve. It is now also hoped that Berlin will entrust
the part of the painting that is in its Museum. (Hld. v. Answer.)
15 oktober 1905 Het Gentsche altaarstuk.
Er is weer sprake van pogingen om alle deelen van de beroemde polyptiek van Jan en
Hubert van Eyck, de Aanbidding van het Lam, weer eens bij elkaar te brengen. In 1902,
op de Primitievententoonstelling, waren alleen de uiterste einden der vleugels, de
Adam en Eva uit Brussel te zien; noch te Gent, noch te Berlijn had men de andere
deelen willen afstaan. Of het nu gelukken zal is zeer twijfelachtig.
Welk een prachtig geheel het zou zijn, wanneer alles weer bij elkaar, goed verlicht,
te zien was, kan men dezer dagen te Amsterdam zien in den kunsthandel van de firma
Van Erven Dorens, waar men de photo's van alle deelen, vereenigd in een lijst geheel
zooals de schildering eens geëncadreerd is geweest, kan bewonderen.
October 15, 1905 The Ghent Altarpiece.
There are once again attempts to bring all parts of Jan and Hubert van Eyck's famous
polyptych, the Adoration of the Lamb, together again. In 1902, at the Primitive
Exhibition, only the extremities of the wings, the Adam and Eve from Brussels, were
on display; neither in Ghent nor in Berlin had they wanted to give up the other
parts. Whether it will succeed is highly doubtful.
What a wonderful whole it would be if everything could be seen together again, well
lit, one can see these days in Amsterdam in the art dealership of the Van Erven
Dorens firm, where the photos of all parts are united in a frame. can admire wholly
as the painting was once framed.
16 december 1905 — Er is kans dat men eindelijk eens een volledige
expositie zal kunnen krijgen van alle onderdeelen die te samen eens het meesterwerk
van de Van Eyks, De Aanbidding van het Lam Gods, vormden, maar nu in verschillende
landen verspreid zijn.
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Het Schepencollege van Gent heeft nl. officieel van de diocesane overheid bericht
ontvangen dat deze erin toestemt in een voorkomend geval de beroemde schilderij af te
staan. Het stuk zal mogen tentoongesteld worden in het Nieuw Museum, op voorwaarde
dat de Belgische en de Pruisische regeeringen de andere luiken willen in bruikleen
geven, die in haar bezit zijn. De stad heeft reeds met het ministerie van Schoone
Kunsten onderhandeld, en men hoopt een gunstigen uitslag voor de tentoonstelling in
den loop van het volgend jaar.
December 16, 1905 — There is a chance that a full exhibition of all parts that
together once formed the masterpiece of the Van Eyks, The Adoration of the Mystic
Lamb, but are now distributed in various countries.
In fact, the College of Aldermen of Ghent has officially received notification from
the diocesan government that the latter agrees to relinquish the famous painting if
necessary. The piece will be allowed to be exhibited in the Nieuw Museum, provided
that the Belgian and Prussian governments are willing to lend the other panels in its
possession. The city has already negotiated with the Ministry of Fine Arts, and it is
hoped a favorable outcome for the exhibition during the course of next year.
27 april 1906 LETTEREN EN KUNST.
Er was, naar men zich herinneren zal, aan de Duitsche regeering gevraagd, de twee is
het museum van Berlijn berustende paneelen der schilderij, De aanbidding van het Lam
Gods, der gebroeders Van Eyck, te willen leenen, om het gewrocht in zijn geheel te
Gent te kunnen ten toon stellen.
De Duitsche regeering heeft thans laten weten dat zij dat verzoek niet kan
inwilligen, omdat bedoelde paneelen in te slechten staat zijn.
April 27, 1906 LETTERS AND ART.
It will be recalled that the German government was asked to borrow the two panels of
the painting, The Adoration of the Mystic Lamb, by the Van Eyck brothers, which are
in the Berlin Museum, in order to display the work in its entirety. to be able to
exhibit Ghent.
The German government has now announced that it cannot grant that request, because
the said panels are in too bad a condition.
12 september 1911 [...] De heer J. Six hield een voordracht
over de portretten in het Gentsche altaarstuk der Gebroeders Van Eyck. Onder de
"krijgslieden van Christus" en de "rechtvaardige rechters" in het Gentsche altaarstuk
der Van Eycken zijn behalve drie heilige strijders en de drie helden der sage, koning
Arthur, Godfried van Bouillon en Karel de Groote, vorsten en edelen die allen schijn
hebben, portretten te zijn.
De overlevering noemt alleen de Van Eycken zelven, waarschijnlijk ten onrechte, en
bovendien is die overlevering nog ten deele verkeerd verstaan. Want terwijl Lucas de
Heere Jan duidelijk genoeg kenmerkt, zegt hij omtrent Hubrecht:
Zijn broedt rijdt bij hem in d'hoogste stee.
Nu heeft men, in plaats van in den man die hoogerop naast "Jan" rijdt, met een stok
die de Heere voor een schilderstok kan hebben gehouden, maar eer het ambtsteeken van
een kamerheer zal zijn, zeker ten onrechte Hubrecht gezocht in den grijsaard op den
voorgrond, door twee andere ruiters van "Jan" gescheiden en dus niet naast hem. Deze
is, blijkens zijn witte paard, een vorst.
Naast hem, heeft Salomon Reinach den Keizer van Constantinopel herkent. Hij heeft
zich alleen in den persoon vergist. Want Jan VI Paleologus, in 1439 voor het eerst
als Keizer in het Westen, kon hier bezwaarlijk zijn geschilderd, vooral niet, zooals
Reinach meent, naast den Hertog van Berry, reeds in 1416 gestorven.
Het is dan ook niet deze, maar zijn broeder Philips van Bourgondië, de Stoute, dien
wij hier met behulp van zijn portretten, vooral dat van Claus Sluiter en dat van zijn
graf, met zekerheid mogen herkennen, die de hoofdpersoon is. Naast hem rijdt Manuel
II Paleologus, die in 1400 om hulp te zoeken, te Parijs was, waar de Hertog toen het
gezag in handen had.
Omtrent de overige "rechtvaardige rechters" valt nog weinig te zeggen.
Onder de krijgslieden heeft spreker vroeger reeds gemeend Jan zonder Vrees, te
herkennen aan de blauwe muts der partijgangers van Bourgondië, die zijn kroon
vervangt en hij vindt geen bezwaar met Graaf Paul Durrieu naast hem Karel VI van
Frankrijk te zien.
De knevels, die verscheiden lieden hier dragen, een mode in 1398 door de Fransche
edellieden uit Turkije meegebracht, passen goed voor 1400 en nu verklaart zich ook
hoe de Adam en Eva van het altaarstuk in het getijdenboek, dat de gebroeders De
Limbourg tusschen 1401 en 1416 voor den Hertog van Berry maakten, kunnen zijn
nagevolgd.
Indien werkelijk de olieverfschildering in 1410 is uitgevonden, heeft Hubrecht van
Eyck voor dien tijd de geheele uitvoerige schets moeten maken, het onderste paneel in
waterverf, dat in de 16e eeuw te gronde ging, moeten voltooien evenals het paneel,
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dat bij het drogen in de zon gebarsten, aanleiding tot zijn uitvinding werd.
Moeilijker is de vraag te beantwoorden, wat er na den dood van den Hertog van
Bourgondië in 1404 van het begonnen werk geworden is. Heeft Hubrecht van Eyck nog
voor Jan zonder vrees gewerkt, of, zooals de toren van Utrecht in het midden van zijn
werk er op schijnt te wijzen, voor diens zwager, Willem VI van Holland?
Veel is er in de getijdenboeken van Turijn en Milaan, die van dien vorst zijn
geweest, dat naar Holland wijst, maar spreker durft niet beslissen, of George H. de
Loo gelijk kan hebben, waar hij meent daarin de hand zoowel van Hubrecht als Jan van
Eyck te kunnen onderscheiden.
September 12, 1911 [...] Mr J. Six gave a lecture
on the portraits in the Ghent altarpiece by the Van Eyck brothers. Among the
"warriors of Christ" and the "just judges" in the Ghent altarpiece of the Van Eycken
are, in addition to three holy warriors and the three heroes of the legend, King
Arthur, Godfried van Bouillon and Charlemagne, princes and nobles who all have
appearances. to be portraits.
The tradition only mentions the Van Eycken themselves, probably incorrectly, and
moreover that tradition has been partly misunderstood. For while Luke characterizes
the Lord Jan clearly enough, he says about Hubrecht:
His brood rides with him in the highest place.
Now, instead of in the man who rides higher up next to "Jan", with a stick that the
Lord may have mistaken for a painter's stick, but before the official sign of a
chamberlain, one has certainly wrongly looked for Hubrecht in the old man on the
foreground, separated from "Jan" by two other horsemen and thus not next to him. This
one, according to his white horse, is a prince.
Beside him, Salomon Reinach recognized the Emperor of Constantinople. He was just
wrong about the person. For Jan VI Paleologus, in 1439 for the first time as Emperor
in the West, could hardly have been painted here, especially not, as Reinach thinks,
next to the Duke of Berry, who had already died in 1416.
It is therefore not this one, but his brother Philip of Burgundy, the Bold, whom we
may recognize with certainty from his portraits, especially those of Claus Sluiter
and that of his grave, who is the main character. Riding alongside him is Manuel II
Paleologus, who was in 1400 seeking help in Paris, where the Duke was then in
control.
Little can be said about the other "just judges".
Among the warriors, the speaker used to think he could be recognized by the blue cap
of the partisans of Burgundy, which replaces his crown, and he does not mind seeing
Charles VI of France with Count Paul Durrieu next to him.
The mustaches, which several people here wear, a fashion brought with them in 1398 by
the French nobles from Turkey, fit well before 1400 and now it also explains how the
Adam and Eve of the altarpiece in the Book of Hours, which the De Limbourg brothers
painted between 1401 and 1416 for the Duke of Berry may have been imitated.
If oil painting was actually invented in 1410, Hubrecht van Eyck would have had to
make the entire detailed sketch before that time, complete the bottom panel in
watercolor, which was destroyed in the 16th century, as well as the panel that dried
in the sun burst, which gave rise to his invention.
It is more difficult to answer the question of what became of the work begun after
the death of the Duke of Burgundy in 1404. Did Hubrecht van Eyck still work for Jan
without fear, or, as the tower of Utrecht in the middle of his work seems to
indicate, for his brother-in-law, William VI of Holland?
There is much in the books of hours of Turin and Milan, which belonged to that
prince, who points to Holland, but the speaker does not dare to decide whether George
H. de Loo can be right, where he believes the hand of both Hubrecht and Jan. van Eyck
to distinguish.
8 augustus 1913 De van Eycks.
Morgen komt dus de koning van België persoonlijk het gedenkteeken, opgericht ter eere
van de gebroeders Hubert en Jan van Eyck, inhuldigen. Uit Gent schrijft men ons
omtrent deze wereldberoemde zonen van het aloude Gent o. a. de volgende
bijzonderheden.
Te Maaseyck aan de Maas werden ze geboren, Hubert omstreeks 1370. Hij vestigde zich
te Gent. In 1424 stond hij daar als een zeer groot en verdienstelijk schilder
geboekt. In 1426 overleed hij. Jan zag ongeveer in 1390 het levenslicht. Deze is als
hofschilder van Jan van Beieren in den Haag werkzaam geweest.
Een rijk patriciër droeg Hubert de schildering van een altaarstuk op. Deze heer
heette Jodocus Vijdt, heer van Pamele.
Wanneer Hubert van Eyck aan dat werk begon, is niet bekend. Hij heeft het echter
onvoltooid moeten achterlaten. Na diens dood heeft Jan op Vijdt's verzoek den arbeid
voltooid. In het begin van 1432 was het geheel gereed. Reeds dadelijk werd het zeer
bewonderd.
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Ieder weet, van welk altaarstuk we hier spreken: de Aanbidding van het Lam Gods.
Albrecht Dürer heeft het o.a. gezien. Hij noemde het "ein überköstliches
hochverständiges Gemälde." Wat dit drieluik te zien geeft, is bekend. Op het
middenstuk zijn God de Vader, Maria en Johannes de Dooper in den Hemel afgebeeld.
Beneden ziet men de aanbidding van het Lam Gods. De zijkanten zijn grootendeels
terecht gekomen in het museum te Berlijn. Zij stellen voor musiceerende engelen enz.
Ook zijn de beeltenissen van Jodocus Vijdt en zijn vrouw Isabella Borluut daarin
opgenomen.
Op een der voornaamste pleinen van Gent, het St. Baafs-plantsoen, is het gedenkteeken
opgericht. De Gentsche beeldhouwer G. Verbanck heeft het vervaardigd. Uit
verschillende landen zijn geldelijke bijdragen gekomen. Op het gedenkteeken zullen de
wapenschilden worden aangebracht der landen, die de inschrijving gesteund hebben.
De Nederlandsche commissie bestond uit de heeren jhr. J. Six, N. Beets, dr. A.
Bredius, F. Schmidt Degener, dr. A. Pit, jhr. B. W. F. van Riemsdijk, dr. Jan Veth en
dr. W. Vogelsang.
August 8, 1913 The van Eycks.
Tomorrow the King of Belgium will personally inaugurate the memorial erected in honor
of the brothers Hubert and Jan van Eyck. From Ghent they write to us about these
world famous sons of the ancient Ghent, among other things, the following details.
They were born at Maaseyck aan de Maas, Hubert about 1370. He settled in Ghent. In
1424 he stood there as a very great and creditable painter. He died in 1426. Jan saw
the light of day about 1390. He worked as court painter to Jan van Beieren in The
Hague.
A wealthy patrician commissioned Hubert to paint an altarpiece. This gentleman's name
was Jodocus Vijdt, Lord of Pamele.
It is not known when Hubert van Eyck started this work. However, he had to leave it
unfinished. After his death Jan completed the work at Vijdt's request. At the
beginning of 1432 the whole was ready. It was immediately much admired.
Everyone knows which altarpiece we are talking about here: the Adoration of the Lamb
of God. Albrecht Dürer has seen it, among other things. He called it "ein
überköstliches hochverständiges Gemälde." What this triptych shows is known. The
center piece depicts God the Father, Mary and John the Baptist in Heaven. Below is
the adoration of the Lamb of God. The sides have largely ended up in the museum in
Berlin. They represent angels making music, etc. The images of Jodocus Vijdt and his
wife Isabella Borluut are also included.
The memorial has been erected on one of the main squares of Ghent, the St. Baafsplantsoen. The Ghent sculptor G. Verbanck made it. Financial contributions have come
from various countries. The coats of arms of the countries which have supported the
inscription will be affixed to the memorial.
The Netherlands Committee consisted of J. Six, N. Beets, Dr. A. Bredius, F. Schmidt
Degener, Dr. A. Pit, J. B. W. F. van Riemsdijk, Dr. Jan Veth and Dr. W. Vogelsang.
12 augustus 1913 Ter eere der van Eyck's.
II (Nadruk verboden)
Van onzen correspondent te Brussel.
Gent 10 Augustus.
De Hollander, die leest van feesten ter eere van de gebroeders van Eijck, zal hierbij
natuurlijk onmiddellijk hebben gedacht aan de Rembrandt-huldiging, die, enkele jaren
geleden te Amsterdam plaats greep. Die Rembrandt-feesten mocht ik niet bijwonen: de
herinnering aan de verslagen in de couranten, de bijzonder nummers der tijdschriften,
de gedichten die te dezer gelegenheid werden geschreven, het heerlijke Rembrandt-boek
van Lod. van Deyssel, zooveel anders nog: Het leeft in mijn geheugen als de warme
hulde van een geheel volk, uitgesproken door de besten uit dat volk, aan een
kunstenaar, aan den kunstheld waar dat volk zich in zijne rijkste schoonheid met
fierheid in erkende.
De van Eyck's hebben in de kunstgeschiedenis van Vlaanderen eene beteekenis, die wel
zoo groot is als die van Rembrandt voor Holland: - en het Vlaamsche volk weet het. In
de geschiedenis der wereldkunst is de beteekenis der van Eyck's wellicht nog grooter
— en de eenigszins ontwikkelden onder het Vlaamsche volk weten het. En nu denkt de
Hollander, die leest van feesten ter eere der van Eyck's: "Dat wordt iets grootsch
natuurlijk, daar in het land waar feestvieren eene grandioze levensbehoefte is.
Ongetwijfeld nemen alle kunstenaars er aan deel. Verhaeren zal men gevraagd hebben,
eene feestode te dichten, en die zal prachtig geweest zijn. Ongetwijfeld ?? men er
voor een oogenblik aan hebben gedacht, dat de van Eyck's toch hoofdzakelijk Vlamingen
waren, en zoo zal men ook wel de medewerking van een Vlaamsch dichter hebben
gevraagd. En dan, die breede, pralende, decoratief der Vlaamsche meesters van de
muziek, hoe zal zij gegolfd hebben in de zonfelle zomerlucht om het ingehuldigde,
ongetwijfeld, imponeerende gedenkteeken, dat aan den grootsten beeldhouwer van België
zal zijn besteld geweest. En de feesten dan in de schouwburgen, onder de bewonderende
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oogen van gansch het zoo naief-geestdrifte Vlaamsche volk! O, wat moeten die van
Eyck-feesten gloriedagen voor de Vlaamsche kunst, voor het Vlaamsche volk zijn
geweest!"...
Het spijt mij, dien Hollander te moeten ontgoochelen: wij hebben de gebroeders van
Eyck niet gevierd dan "en petit comité". De kunstenaars, behalve een half dozijntje
officieele lui, waren niet uitgenodigd geworden. Verhaeren zal wel niets van de hulde
hebben afgeweten. Op één enkele na, die er was als kunsthistoricus, had men de
Vlaamsche dichters zorgvuldig vermeden. Er waren geene feest-cantates, niet de minste
muzikale plechtigheid, tenzij op het Belfort waar de beiaard, bij de onthulling van
het monument, de "Marseillaise" aan het spelen was en ee muziekkorps dat eene
"Brabançonne" uittoeterde. De schouwburgzalen bleven slapen onder hun zomerstof. En
van de huldiging vernam het Vlaamsche volk niets anders dan het benepen monumentje,
dat het daar onder de massa van St. Baafskerk en het Steen van Geeraerd den Duivel te
zien kreeg, en dat het werk niet is van een George Minne, maar van een, zij het dan
ook veelbelovend, beginneling.
Ja, die feesten, zij zijn een armoedje geweest. Gisteren, niets dan die twee nogal
belachelijke en vast zeer banale redevoeringen, in het Fransch (slechts de bisschop
sprak, schijnt het, in de hoofdkerk den koning in het Nederlandsch aan: maar - daar
was geen volk, geen eigenlijk volk bij). En heden nu, de plechtige zitting, door het
"petit comité" ingericht in het Muziekconservatorium.
Zij moest beginnen, de zitting, om drie uur. Tien minuten vóór drie waren er al vier
personen in de zaal. Tot korten van den tijd komt eene juffrouw op hoe orgel wat
fantazeeren. Wat eigenlijk niet tot het programma behoort, vermits de voorzitter,
kanunnik van der Gheyn, met een twintigtal andere heeren, nauwelijks het podium, een
morsig en groezelig podium waar het donker is, heeft betreden, of hij begint driftig
naar de juffrouw te wenken en "chut" te roepen. Het orgelspel wordt gestaakt. Exit de
juffrouw (zij speelt trouwens voortreffelijk).
Intusschen vullen hoogstens tweehonderd menschen de zaal: het zijn katoenbarons,
benevens enkele barons van echten adel, die hun middagdutje komen doen. Want 's
Zondaagsnamiddag, om drie uur, is het voor elken Gentenaar, die zich respecteert,
plicht te dutten...
De ongeduldige voorzitter-kanunnik opent de vergadering. en drukt den redenaars op
het hart, dat zij hoogstens twintig minuten aan het woord mogen blijven. En dan geeft
hij het woord... aan een landgenoot der van Eyck's, aan een Vlaming? Neen: aan een
Franschman.
En deze - graaf Durrieu - drukt vooral op de rechten, die Frankrijk had op
medehuldiging der van Eyck's. Immers, in dien tijd waren de Vlamingen feitelijk
Fransozen. "La Flandre relevait du royaume des Fleun de Lys". En was Joannes van Eyck
geen gunsteling der hertogen van Bourgondië... Zeker, zeker, en graaf Durrieu wil
deze andere historische waarheid niet wegmoffelen: het is aan een Gentenaar, aan den
verlichten Judocus Veydt dat wij het weergaloos meesterstuk der "Aanbidding" danken,
hij die het bestelde, en zonder denwelke het misschien niet tot stand zou zijn
gekomen. Maar het zijn toch de hertogen van Bourgondië die, door hun steun,
verspreiding hebben gegeven aan het werk en aan den invloed der Vlaamsche meesters, een invloed die trouwens slechts in Frankrijk tot gratie, tot nobelen stijl zou
gedijen... En graaf Durrieu besluit: "Ik had mij het van Eyck-monument eigenlijk
geheel anders voorgesteld: namelijk als twee vrouwelijke figuren. De eene vrouw zou
België zijn (graaf Durrieu verwart altijd België met Vlaanderen) en nieuwe Cornelia,
zou zij als deze wijzen op hare twee glorierijke zonen - de Van Eycks - als op haar
edelsten schat. De andere vrouw zou Frankrijk zijn, en welgevallige oogen slaan op
dezelfde twee zonen, die zij toch feitelijk gebakerd heeft en gevoedsterd. Er staat
geschreven: Souvenez-vous de vos pères." Ja, Belgen, gedenkt uwe voorouders, maar
vergeet niet dat niemand u ooit beter heeft gesteund dan Frankrijk, - wel te verstaan
als gij u buiten alle "mesquines dissentions" weet te houden..."
Aldus graaf Durrieu's rede. Ik onthou mij van alle commentaar, want ik heb haast te
komen tot wat de Duitsche afgevaardigde, Dr. Svasensky, uit Frankfort, in zijne
moeder-spraak te zeggen heeft, en dat noch ingenieuze interpretatie der geschiedenis
is, noch een vriendelijk binnenhalen der van Eyck's als... welverdienden buit. De
spreker erkent tegendeel, dat de van Eyck's, door hunne kunst Duitschland tot eene
provincie, een wingewest van Vlaanderen hebben gemaakt. In de tijden der Romantiek
reeds heeft Schlessel het gezegd: de van Eyck's hebben eraan medegeholpen, den
grondslag van den Duitschen geest te leggen. En de wetenschap, onze objectieve en
experimenteele wetenschap van thans, heeft die meening gestaafd. Dit is uit te leggen
hierdoor, dat het werk der van Eyck's is "eine Angelegenheit, nicht der Kunst aber
des Lebens". Goethe, die in deze niet verdacht kan worden van voorliefde voor de
Middeleeuwsche meesters, stelt ze op één voet met Phidias. Zij voeren immers eene
periode van het Leven tot hare volmaaktheid in Kunst. Daarom ook is de uitwerking van
hun arbeid eene van levendige en sterke, van algemeene menschelijkheid. Zij waren
niet alleen Vlamingen; zij waren Europeërs: zij waren Menschen! (En hoe jammer het
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was dat ik toen Vermeylen, die hier éene zijner liefste geslachten in uitnemende
bewoordingen zou hebben hooren verkondigen, niet aan mijne zijde zitten had!).
De Engelschman Brockwell, die daarop aan het woord komt, is hier niet, zegt hij, als
den vertegenwoordiger van een comité, of van de kunstenaars, of van de critici, of
van de geleerden, of van de professoren; hij is de vertegenwoordiger van een volk,
een volk dat bewezen heeft wat het voor de Vlaamsche kunst in 't algemeen, en voor de
kunst der Vlaamsche primitieven in 't bijzonder, voelt in den persoon van éen zijner
uitstekendste zonen: in James Weale. James Weale, de oude vriend van Guido Gezelle,
is éene der grootste en beste vrienden van Vlaanderen. Daarom hebben wij met
aandoening zijn lof uit den fijnen mond van sir Brockwell vernomen, en dien lof innig
goedgekeurd. Naast mij vraagt een katoenbaron: "De quelle huile parle-t-il?" En ik
verzeker u dat ik dit met mijne eigene ooren heb moeten hooren, bij eene huldiging
der gebroeders van Eyck!...
De secretaris, de heer Paul Bergmans, leest nu verontschuldigingstelegrammen voor,
o.a. van Minister Poullet. Want geen enkel minister is bij de plechtigheid aanwezig.
Als protest?...
Nog een onder telegram, zeer nobel en zeer schoon van inhoud, vanwege groothertogin
Maria Pawlowna, als voorzitser van de Keizerlijke Academie van Petersburg.
En nu is het eindelijk Pol de Mont, eindelijk een Vlaming, die het woord krijgt. "Het
was eene uitstekende gedachte", zegt hij, de van Eyck's hier te laten huldigen in de
groote wereldtalen. Ik betreur alleen dat het niet geschiedde ook in 't Italiaansch
en in 't Spaansch. En dank u oprecht, dat gij het ook laat gebeuren in het
Nederlandsch, in de taal zelve der van Eyck's, waar de jongste der gebroeders zijne
bescheidene konspreuk aan ontleende: "Als ic can"...
De bescheidenheid past, op dit oogenblik, ook aan mij, die hier kom spreken na
zooveel bevoegdere monden. Ben ik hier niet als dat visschenfiguurtje op eene prent
van Breughel, die als onderschrift draagt: "Ick vissche achter 't net"? Maar, naast
deze bescheidenheid, die ik me-zelf gaarne opleg, heb ik dan toch ook het recht op
fierheid. Ik, die Vlaming ben, heb het recht te mogen zeggen: de van Eyck's leerden
aan heel de kunst van hun tijd Vláámsch te spreken. Een geleerde als Karl Voll heeft
het gezegd: Tusschen de kunst van Frankrijk en die van Vlaanderen, was er onder en na
de van Eyck's, slechts een verschil van dialekt, waarvan de grondtaal het Vlaamsch
is. - Want de van Eycks, brachten iets nieuws, dat specifiek Vlaamsch was: het
realisme. De Adam en de Eva van het Gentsche veelluik zijn zulke volledige weergave
van realistische waarheid, van eene waarheid zóo schroomvallig en zoo volledig, dat
zij boven het realistisch-individulëele tot het type, tot realistisohen stijl rijzen.
Ik stel mij voor hoe Joannes moet hebben gebeefd (deze opmerking van Pol de Mont is
treffend) toen hij, zijne naakte en leelijke modellen vóór zich ineens met de oogen
van het genie, de stijlschoonheid er van inzag; hoe hij zal hebben gesidderd bij de
gedachte: "als ik maar kan die eeuwigheid weergeven!" Hij heeft gesidderd, omdat hij
vreesde dat hij om wille der schoonheid, misschien de natuur zou moeten hebben
verkrachten. En aldus heeft hij ons natuurlijk leeren zijn, natuurlijkheid te leeren
beschouwen, als eersten kunstnorm... Ik eindig - aldus de Mont - met een klein
visioen. Van Mander vertelt hoe des Zondaags, in zijn tijd nog, haast twee eeuwen dus
na de schepping van het meesterstuk, het Gentsche volk als in bedevaart met grooten
gedrange, en naar de wijze van bijen en vliegen om korven vijgen en rozijnen, toog
naar de paneelen der «Aanbidding van het Lam" als naar zoete en hemelse geneuchte. En
nu zie ik het Vlaamsche volk eendaags gaan, even stil en ingetogen, naar dezelfde
kapel in St. Baafskerk, waar eindelijk de grafzerk van Hubrecht van Eyck, met haar
heerlijk Dietsch grafschrift, hare oude plaats zal ingenomen hebben. En daar zal het
Vlaamsche volk, het echte, weer in communie komen met de grootsten onder hare zonen."
Pol de Mont, den prachtigen redenaar, valt eene ovatie, "quand-meme" te beurt.
Nochtans heeft de ongeduldig strenge voorzitter hem tot de orde moeten terugroepen,
en heeft de heer Verlant, directeur-géneral des beau-arts, bedenkelijk en verwijtend
op zijn horloge moeten kijken: Pol de Mont heeft vijf minuten langer gesproken dan
het mocht...
Nog een enkele, trouwens aardige, speech, in 't Fransch natuurlijk, van den heer de
Smet, voorzitter van den Gentschen kunstkring. Want men mocht hier natuurlijk niet
vandaan gaan op een Vlaamschen eindindruk.
En daarmee was alles afgeloopen van deze van Eyckfeesten. Niet waar, dat er wel eenig
verschil met de Rembrandt-feesten was?...
August 12, 1913 In Van Eyck's honor.
II (Reprint prohibited)
From our correspondent in Brussels.
Ghent 10 August.
The Dutchman, who reads of celebrations in honor of the Van Eijck brothers, will of
course have immediately thought of the Rembrandt homage, which took place in
Amsterdam a few years ago. I was not allowed to attend those Rembrandt parties: the
memory of the reports in the newspapers, the special issues of the magazines, the
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poems written on the occasion, Lod's delightful Rembrandt book. van Deyssel, so much
else: It lives in my memory as the warm tribute of an entire nation, pronounced by
the best of that nation, to an artist, to the art hero in which that nation proudly
acknowledged itself in its richest beauty.
The van Eycks have a significance in the art history of Flanders that is as great as
that of Rembrandt for Holland: - and the Flemish people know it. In the history of
world art, the significance of Van Eyck's is perhaps even greater — and the somewhat
educated among the Flemish people know it. And now the Dutchman, who reads about
parties in honor of Van Eyck's, thinks: "That will be something big, of course, there
in the country where celebrating is a grandiose necessity of life. Undoubtedly all
artists take part in it. Verhaeren will have been asked, a festive ode. to write a
poem, and that would have been wonderful. Undoubtedly, people thought for a moment
that the van Eycks were mainly Flemish, and so they must have asked for the
cooperation of a Flemish poet. broad, splendor, decorative of the Flemish masters of
music, how she must have waved in the sunny summer air around the inaugurated,
undoubtedly impressive memorial, which must have been commissioned to the greatest
sculptor in Belgium. under the admiring eyes of all the so naive-enthusiast Flemish
people! Oh, what glorious days those Van Eyck festivities must have been for Flemish
art, for the Flemish people! have been!"...
I am sorry to have to disappoint the Dutchman: we have only celebrated the Van Eyck
brothers "en petit committee". The artists, except for half a dozen official people,
had not been invited. Verhaeren must have known nothing about the tribute. With the
exception of one, who was there as an art historian, the Flemish poets had been
carefully avoided. There were no festive cantatas, not the slightest musical
ceremony, except on the Belfry where, at the unveiling of the monument, the carillon
was playing the "Marseillaise" and a band honking a "Brabançonne". The theater halls
slept under their summer dust. And the Flemish people learned nothing of the tribute
except the narrow monument that they saw there under the mass of St. Baafskerk and
the Steen van Geeraerd den Devil, and that the work is not by a George Minne, but by
a albeit promising, novice.
Yes, those parties, they have been poor. Yesterday, nothing but those two rather
ridiculous and surely very banal speeches, in French (only the bishop, it seems, in
the main church addressed the king in Dutch: but — there was no people, no proper
people among them). And now, the solemn session, arranged by the "petit committee" in
the Music Conservatory.
She was to begin, the session, at three o'clock. Ten minutes before three, there were
already four people in the room. Until a short while, a lady comes to fantasize about
the organ. Which actually does not belong to the program, since the chairman, Canon
van der Gheyn, with about twenty other gentlemen, has barely entered the stage, a
grubby and dingy stage where it is dark, when he begins to beckon frantically to the
lady and shout "chut". The organ playing is stopped. Exit the missus (she plays
excellent by the way).
Meanwhile, at most two hundred people fill the hall: they are cotton barons, as well
as a few barons of real nobility, who come to take their afternoon nap. Because on a
Sunday afternoon, at three o'clock, it is the duty of every Gentenaar who respects
himself to take a nap...
The impatient president-canon opens the meeting. and impresses upon the orators that
they may not speak more than twenty minutes. And then he gives the floor... to a
compatriot of Van Eyck's, to a Fleming? No: to a Frenchman.
And this - Count Durrieu - mainly presses on the rights that France had to co-homage
with the van Eycks. After all, at that time the Flemish were in fact French. "La
Flandre relevait du royaume des Fleun de Lys". And was not Joannes van Eyck a
favorite of the Dukes of Burgundy... Certainly, certainly, and Count Durrieu does not
want to hide this other historical truth: it is up to a Gentenaar, to the enlightened
Judocus Veydt that we thank the incomparable masterpiece of "Adoration" to him who
ordered it, and without whom it might not have come into being. But it is the Dukes
of Burgundy who, through their support, have given propagation to the work and
influence of the Flemish masters—an influence which, by the way, would only thrive in
grace, in noble style, in France... And Count Durrieu concludes: "I had in fact
imagined the Van Eyck monument completely differently: namely as two female figures.
One woman would be Belgium (Count Durrieu always confuses Belgium with Flanders) and
the new Cornelia, would she like this point to her two glorious sons--the Van Eycks-as on her noblest treasure. The other woman would be France, and cast pleasing eyes
upon the same two sons, whom she in fact nursed and fed. It is written: Souvenez-vous
de vos pères." Yes, Belgians, remember your ancestors, but do not forget that no one
has ever supported you better than France - that is, if you know how to keep yourself
out of all "mesquines dissentions"...
Thus Count Durrieu's speech. I abstain from any comment, for I am in a hurry to
arrive at what the German delegate, Dr. Svasensky, from Frankfort, has to say in his
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mother tongue, and that is neither an ingenious interpretation of history, nor a
friendly haul of Van Eyck's as… well-deserved loot. On the contrary, the speaker
acknowledges that the van Eycks have made Germany a province, a province of Flanders
through their art. Schlessel has already said it in the Romantic era: the van Eycks
have helped to lay the foundations of the German spirit. And science, our objective
and experimental science today, has supported that view. This can be explained by the
fact that Van Eyck's work is "eine Angelegenheit, nicht der Kunst aber des Lebens".
Goethe, who cannot be suspected in this regard of a predilection for the medieval
masters, puts them on a par with Phidias. For they lead a period of Life to its
perfection in Art. That is why the effect of their labors is one of lively and
strong, of universal humanity. They were not just Flemish; they were Europeans: they
were Men! (And what a pity it was that I did not have Vermeylen, who would have heard
one of his dearest generations proclaimed here in excellent terms, not sitting at my
side!).
The Englishman Brockwell, who speaks on that, is not here, he says, as the
representative of a committee, or of the artists, or of the critics, or of the
scholars, or of the professors; he is the representative of a people, a people that
has proved what it feels for Flemish art in general, and for the art of the Flemish
primitives in particular, in the person of one of his most eminent sons: in James
Weale. James Weale, the old friend of Guido Gezelle, is one of the biggest and best
friends of Flanders. Therefore we have heard with emotion his praise from the
delicate mouth of Sir Brockwell, and have heartily approved it. Next to me a cotton
baron asks: "De quelle hoore parle-t-il?" And I assure you that I had to hear this
with my own ears, at a tribute to the Van Eyck brothers!...
The secretary, Mr Paul Bergmans, now reads apology telegrams, among others from
Minister Poullet. Because no minister is present at the ceremony. As a protest?...
Another under telegram, very noble and very beautiful in content, from Grand Duchess
Maria Pawlowna, as President of the Imperial Academy of Petersburg.
And now it is finally Pol de Mont, finally a Fleming, who gets the floor. "It was an
excellent idea," he says, to have the Van Eycks celebrated here in the great world
languages. I only regret that it didn't happen also in Italian and in Spanish. And
thank you sincerely for letting it happen in Dutch, in the very language of the Van
Eycks, from which the youngest of the brothers derived his modest motto: "Als ic
can"...
Modesty also suits me at this moment, who come here to speak after so many more
competent mouths. Am I not here like that fish figure in a print by Breughel, which
bears the caption: "Ick vissche behind the net"? But, in addition to this modesty,
which I like to impose on myself, I also have the right to pride. I, who am Fleming,
have the right to say: the van Eycks learned to speak Flemish in all the art of their
time. A scholar like Karl Voll has said it: Between the art of France and that of
Flanders, under and after the van Eycks, there was only a difference of dialect, the
root of which is Flemish. Because the van Eycks brought something new that was
specifically Flemish: realism. The Adam and Eve of the Ghent polyptych are such a
complete rendering of realistic truth, of a truth so timid and so complete, that they
rise above the realistic-individual to the type, to the realist-ish style. I imagine
how Joannes must have trembled (Pol de Mont's remark is striking) when, with his
naked and ugly models before him, he suddenly saw the stylistic beauty with the eyes
of genius; how he must have trembled at the thought, "If only I can reproduce that
eternity!" He trembled because he feared that for the sake of beauty he might have to
rape nature. And thus he taught us to be natural, to consider naturalness, as the
first art standard... I end - thus de Mont - with a small vision. Van Mander tells
how des Zondag, in his time, almost two centuries after the creation of the
masterpiece, the people of Ghent, as in pilgrimage with great crowds, and after the
manner of bees and flies around baskets of figs and raisins, went to the panels of
the «Adoration of the Lamb" as to sweet and heavenly pleasures. And now I see the
Flemish people go one day, just as quietly and modestly, to the same chapel in St.
Baafskerk, where at last the tombstone of Hubrecht van Eyck, with her glorious
Dietsch epitaph, will have taken its old place. And there the Flemish people, the
real people, will again come into communion with the greatest of their sons." Pol de
Mont, the beautiful orator, receives an ovation, "quand-meme". However, the
impatiently strict chairman had to call him back to order, and Mr Verlant, directorgeneral des beau-arts, had to look at his watch doubtfully and reproachfully: Pol de
Mont spoke five minutes longer than he should...
Another single, nice speech by the way, in French of course, by Mr. de Smet, chairman
of the Ghent art circle. Because, of course, one could not leave this place on a
Flemish final impression.
And that was the end of this Van Eyck festivities. Isn't it true that there was some
difference with the Rembrandt feasts?...

48
3035

3040

3045

3050

3055

3060

3065

3070

3075

3080

3085

3090

3095

3100

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

3 januari 1914 [...] Vandaar doet hij in opdracht van den hertog
een pelgrimstocht; dan wordt hij door denzelfden belast met eene geheime zending, in
het zelfde jaar nog dat zijn broeder Hubert sterft te Gent (1426). Nu wordt zijn
lijfrente verhoogd. Hij reist naar Doornik voor den hertog, andermaal belast met eene
geheime zending en in 1427 vertrekt hij naar Portugal, waar hij 't portret schildert
van prinses Isabella die Philips' tweede echtgenoote zal worden. Jan reist door heel
Spanje, bezoekt 't heiligdom van Sint Jacob te Compostella, bezoekt den koning van
Granada, den konihg van Castilië en na veertien maanden, keert hij terug in 't land.
Nu schildert hij te Brugge en koopt er een eigen huis (1432).
Tegen dezen tijd kwam "de Aanbidding van 't Lam" tot afsluiting, en werd in de Sint
Baafs te Gent geplaatst.
De burgemeesters der stad bezochten den schilder in zijn werkplaats en 't volgend
jaar (1433) kwam in eigen persoon ook de hertog daar heen. Wanneer een jaar later
zijn eerste kind geboren wordt, houdt de hertog het als peter ten doop. Nogmaals
wordt zijn rente aanzienlijk verhoogd, ofschoon de hertog tegelijkertijd de som
zijner uitgaven begon te matigen. [...]
January 3, 1914 [...] From there he does on behalf of the duke
a pilgrimage; then he is charged by the same with a secret mission, in the same year
that his brother Hubert dies at Ghent (1426). Now his annuity is increased. He
travels to Tournai for the duke, once again entrusted with a secret mission, and in
1427 he leaves for Portugal, where he paints the portrait of Princess Isabella, who
will become Philip's second wife. John travels all over Spain, visits the sanctuary
of Saint James at Compostela, visits the king of Granada, the king of Castile, and
after fourteen months he returns to the country.
Now he paints in Bruges and buys his own house there (1432).
By this time "the Adoration of the Lamb" was concluded, and was placed in the Sint
Baafs in Ghent.
The mayors of the city visited the painter in his workshop, and the following year
(1433) the duke also came there in person. When his first child is born a year later,
the duke presents it as godfather. Again his interest is considerably increased,
though at the same time the duke began to moderate the sum of his expenses. [...]
7 januari 1914

DE GEBROEDERS VAN EYCK TE BRUSSEL EN GENT. III.
(Van onzen eigen redacteur.)
Brugge, 30 Dec. 1913.
Het meesterwerk der gebroeders van Eyck berust te Gent, in een der kapellen van den
kooromgeving der kathedraal.
Het is de retabel van de "Aanbidding des Lams".
Dit werk staat gehuld in een sluier van geheimen. Wie bestelde het aan de gebroeders?
Was het graaf Willem IV van Holland, gelijk M. Six veronderstelt? Wie schilderde de
verschillende paneelen, was het de oudste, was het de jongste des broeders. Met
zekerheid heeft men hun hand niet kunnen nawijzen in de onderdeelen. Algemeen geldt
dan ook nog de oude meening, dat Judocus Vijdt, een rijk Gentenaar, het altaarstuk
aan Hubers opdroeg ter uitvoering in 1420, en dat Jan, na den dood zijns broeders,
het werk voortzette en voltooide. Eerst dan 6den Mei 1432 was 't werk volledig
tentoongesteld.
Van Mander prees de Aanbidding, waarvan hij zegt dat het kunstwerk slechts voor hooge
heeren en tegen hooge sommen werd getoond. Doch wanneer het ter vereering openlijk
was opengesteld, stroomden de menschen er van verre heen en was 't in de kapel als in
een bijenkorf van de wemeling der bezoekers. Nadat Dürer geschreven had in zijn
reisboek: "Darnach sahe ich des Joannes Taffel, das ist ein überköstlieh hoch
verstandig Gemähl!" werd Jan van Eyck er algemeen als de meester van gehouden.
De copie die Michiel Coxcie vervaardigde van de Aanbidding voor Philips II, is het
beste bewijs voor de onnavolgbare schoonheid van 't origineel.
De retabel heeft zijne droevige geschiedenis: gedeeltelijk verkocht, dan geschonden,
dan slecht gerestaureerd. Een fijne Hollander, Nieuwenhuys genaamd, kocht er de
vleugels van, voor duizend franken elk, die voor 400.000 daalders aan den koning van
Pruissen werden afgestaan. Dat gebeurde in 't jaar 1815! In 1834 werden de
vleugelstukken die Adam en Eva verbeelden en die sinds Jozef II in vergetelheid waren
geraakt, door de archeologen opgeëischt van den zolder der kathedraal. In 1861 kwamen
ze aan 't museum te Brussel. Gent bezit copieen in de plaats der ontbrekende stukken
thans, — de vleugels van Coxcie met een Adam en Eva van Victor Lagyc.
Van buiten vertoont de retabel de boodschap des Engels aan Maria, de beelden van
Judocus Vydt en zijne vrouw, en de beide Johannessen, den Boetgezant en den
Evangelist, geschilderd als standbeelden. In de bovenhoeken twee propheten en twee
Sibyllen.
Het is de belofte van het Lam, in de voorspelling van 't heidendom, in de voorzegging
door de Joden, in de aankondiging der Engels en den Gezondenen die de Dooper was
naast dien Apocalyptischen Ziener.
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Waar vond Jan van Eyck een leiddraad voor de samenstelling van zijn altaarstuk? Het
kan geweest zijn in de tooneelvertooningen zooals die gehouden werden destijds, of in
de Gulden Legende van Joannes de Voragine, of bij een priesterlijken vriend misschien
of één die aan gesteld was om te waken over de orthodoxie der stukken voor de kerk
bestemd, of eenvoudig in een verre traditie die opklimt tot de Catacomben toe? Nieuwe
vragen onbeantwoord.
Het meesterwerk van van Eyck is de verheerlijking van het groote en diepzinnige
geheim van 't Lam Gods, van de slachtoffering en de opstanding Christi. Het is Gods
vernedering en Gods eeuwige glorie uitgedrukt in één symbool.
De Apocalyptus leidt het mysterie in; de teksten van 't feest van Allerheiligen
besluiten het. Van Eyck heeft helder uit elkaar gezet, wat verschillende teksten
behelzen. Plastisch is voorstelling er van, en door de samenvatting die hij er van
geeft, breidt hij de beteekenis ervan uit. Alle hoofdgedachten van den godsdienst
scharen zich op natuurlijke wijze om het Lam heen.
Ziet het geheel geopend thans.
Boven zetelt de Hemelsche Vader, die den Zoon gezonden heeft, Maria die Hem baarde,
Joannes die Hem was vooraf gegaan. Adam en Eva vertegenwoordigen het geslacht der
levenden, door 't Lam verlost. Hunne schuld bracht den ondergang, waarvan het bloed
des Lams de menschheid vrij maakte. Het Lam is in de wereld gekomen en heeft
overwonnen.
De onderste paneelen veraanschouwelijken den troon van 't altaar, omringd door de
verheerlijking troon van altaar, omringd door de verheerlijking van hemel en aarde.
Boven zingen de Engelen spelen op hunne speeltuigen. Hier is 't de wemeling van het
hemelsch hof dat het altaar omringt; en de lijdende kerk, de strijdbare ridders en
grooten, als de biddende pelgrims en eremijten naderen — in de zijvleugels — ter
aanbidding opgeroepen. Dat is eene apotheose van 't universum om het Lam. het symbool
der opperste zaliging.
De drie hoofdfiguren van het bovenstuk, de hemelsche Vader, de Maagd en Johannes,
getoonzet in een kleur-akkoord van rood, blauw en groen, zijn van eene opperste
schoonheid die dan ook vooral door Dürer bewonderd werd. Vastgehouden door de lijnen
hunner rituëele gebaren, ademen zij een grootsche majesteit, die zich van de koude
plechtigheid der Byzantijnen gelukkig weet te onderscheiden. Daar zit een vaart en
een zwier in, iets zoo weidsch en breedsch, dat de bewonderende aandacht geweldig
boeit. Zij leven van een bovenaardsch leven, dat het geheel van het drieluik
beheersoht. Maria neigt haar hoofd naar 't boek, in hare handen, met wonderschoon
gelaat, in een pracht van sculptureele vormen. Johannes' gelaat is rijk behaard,
onverzorgd, maar eindeloos diep en teeder, van groote indrukwekkendheid. Zijn oogen
leven, zijn lippen spreken, de ademtocht der bezieling is kenbaar op zijn gelaat. De
Hemelsche Vader in 't volle aanschijn gezien, met de driekroon, gemijterd en omhangen
met een vorstelijk en parelengewaad, is gestreng en tevens zacht van uitdrukking,
zacht en toch ernstig. Het is het beeld der levende majesteit. Of Hij zegenen of
vervloeken zal, Hij zal gerecht wezen en toch barmhartig, rechtvaardig en toch mild.
Die weelde van kleuren, meent Fierens Gevaert, die zoetheid van het gelaat der Lieve
Vrouw, die rijkdom van drapeering, kan alleen van Jan van Eyck zijn!
Zeven Engelen staan ingespannen, zingend, terwijl één er verstrooid bijstaat op den
achtergrond. Dat zij tweestemmig zingen ziet men aan 't verschil van uitdrukking in
de gezichten: zij die de hooge tonen uitbrengen met geplooid voorhoofd, vooruit
gestoken lippen, in het saamgetrokken aanschijn, en die anderen die zingen kalm van
wezen, met even neergedrukte onderlip en de kin teruggetrokken.
Daar heerscht een overstelpende weelde in de beide groepen van Engelen, alsof de
paneelen overstroomd waren met edelgesteenten. Gouden banden met parelen spangen het
rosse haar dat golvend vloeit; zware koorkappen van Italiaansch fluweel, bestikt en
met goud doorwerkt; en gegespt met juweelen en drijfwerk in edel metaal, omhullen de
hemelsche zangers. Zij staan om een rijk gebeeldhouwden lessenaar geschaard.
Ter andere zijde bevindt zich een tweede paneel, met zingende Engelen. Hier is er een
die het orgel bespeelt waarvan de zilveren pijpen blinken. Hij laat een voorspel
zachtjes klinken. Achter het orgel staat er een met een harp, een ander met een viool
en nog anderen achter deze, allen verzonken in de diepste aandacht. Weer het
ruischend golven van zware zijde en goudbrokaat, het glanzen van fluweel en
hermelijn, van schitterende juweelen, en het blond gevloei van zwevende haren onder
parelen hoofdbanden door. Alles stemt samen tot een schitterende harmonie van kleuren
als moest die voor onze oogen de muziek der hemelsche zangers vertolken. En men
bemerkt de juistheid, de stiptheid waarmee da instrumenten behandeld zijn en de
uitdrukking der teere, langwerpige handen bij haar spelend gebaar.
Maar bij den overvloed van weelde en kostbaarheden, gedenkt men de beide portretten
die Jan van Eyck geschilderd heeft, van Arnoulfini en van Jan de Leeuw, den
kunstminnaar en den goudsmid, die den schilder hunne schatten voorlegden en voor
zijne oogen die kostbare stoffen ontplooiden die hij tot onze blijvende vreugde
vereeuwigd heeft.
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Naast de weelde van hemelsche heerscharen, ziehier in de twee uiterste paneelen thans
de nietigheid van het aardsch geslacht, in de naaktheid van Adam en Eva. Deze twee
figuren vormen een merkwaardige factor in de geschiedenis van het naturalisme in de
schilderkunst.
Gelijk reeds gezegd, bevinden zich de origineelen in het Museum te Brussel. Zooals de
modellen voor hem stonden, heeft de schilder zijn Adam en Eva weergegeven, zonder
aarzelen, zonder aanvullen, zonder verbeteren. Het is de onveranderlijke waarheid die
de kunstenaar niet getracht heeft te idealiseeren, zonder zelfs de toevallige
onvolmaaktheden in zijne individuen te willen verheimelijken. Hij onderlijnt deze
oprechtheid noch door spot noch door liefde. Hij schildert wat hij ziet, zooals hij
het ziet. En zoo sterk was de werking dezer paneelen op de tijdgenooten, dat de
kapel, waar "de Aanbidding" zich bevond, voortaan "de kapel van Adam en Eva" genoemd
werd.
Daar is geen berouw in hun aangezichten, geen bijzondere aandoening uitgedrukt op hun
gelaat. Doch men ziet in het ouderenpaar der menschheid wel de sporen van leed, van
harden arbeid, van ontnuchteringen en ontbering. Geen denker heeft een ziel in hun
oogen gelegd, maar een buitengewoon schilder is hier aan het woord die hunne lichamen
doet spreken. In de hoeken boven deze twee uiterste luiken, zijn in den vorm van
hoogreliefs de tooneelen weergegeven van de offerande der beide broeders en van
Caïn's zonde, die het drama der wereldverlossing in korte trekken in herinnering
brengen. Voor Abel's bloed zal Christus' bloed vloeien; op Abel's offerande volgt het
vrijwillig offer van Christus.
Dit geheel van God den Vader, Maria en de Dooper, die Engelen en de menschn, vormt
het bovenste gedeelte van het altaarstuk.
Daaronder bevindt zich, weerom tusschen andere paneelen in, het groote middenstuk van
de Aanbidding.
Het is de triomf van 't symbolische Lam Gods, naar het gezicht van de Apocalypsus. Op
de groene weide, geheel met lentebloesem overstrooid rijst t' roodgepurperd altaar
waarop het blanke Lam troont. Het levengevend bloed stroomt in een gouden kelk op 't
altaar. Daarvoor ontspringt de bron der levende wateren: het water vloeit in stralen
uit een koperen stand, die aan een kandelaar doet denken, met een engelenfiguurtje
bekroond. Het bekken rondom heen, is van steen. Boven 't altaar zweeft de mystieke
duif die van dan hemel is neergedaald. Het altaar-voorvlak is bestikt, en woordan uit
de Evangeliën zijn er in twee banden op aangebracht.
Rondom het altaar vlindert een koor van Engelen, deels beladen met de werktuigen der
passie. Twee wierookslingeraars zijn er bij en anderen staan en bidden. Het is de
hemelsche verblijding over den triomf van 't Lam.
In vier groote scharen komen de aanbidders, processie-trekkend door het groene
landschap beplant met myrthenbosschen. De groepen steken kleurrijk af tegen de
bloeiende weide met den rijk gestoffeerden achtergrond, waar torens met de
boomgroepen afwisselen. Daar knielen de Apostelen rondom, gebaard en gemanteld, een
sombere groep. Hen volgen de geestelijken in hunne rijke koorgewaden, rood en goud,
bisschoppen en levieten, prachtig getooid. Daar ginds zijn de uitverkorenen met hunne
palmen, gekroond met mijters en tiaren, gehuld in mantels van kerkelijke
plechtigheid; en van de tegenover gestelde zijde naderen de maagden door Agnes en
Dorothea aangevoerd, licht en zwevend in de lichte tinten die hen omwolken, alsof ze
zweefden, in het licht over het groen der wei.
Over het geheel straalt het licht Gods in den stralenkrans des Heiligen Geestes en
heel de schepping, de bloeiende wereld en het bloeiend geluk der hemelsche zaligheid
verblijden zich in dat zuivere licht, dat aan den horizon, in de kunstig
gebeeldhouwde torens eener XVd'eeuwsche stad, het visioen oproept van 't hemelsch
Jerusalem.
De beide neven-paneelen, elk in twee gedeelten, stellen de Justi Judices en Christi
milites voor, volgens bijschriften, op 't eene, — en de Eremijten op het andere
paneel.
Het eerste is een blik in de middeleeuwen met herinneringen aan de romanliteratuur
van den tijd. Paardentuig, rustingen, bewapening is van het grootste belang voor de
kennis van den tijd van Philips den Goede, wiens portret men er, met de portretten,
van Jan en Hubert, ten onrechte in heeft willen vinden. Herauten en wapenkoningen,
pages en ruiters, ridders en heerschers, heel die schitterende tijd met zijn trots,
zijn pracht en zijn idealen, staat er in levende kleuren voor ons; rotsig is de
streek, waarachter gothische paleistorens oprijzen.
Ginds treden de Eremijten nader, met staf ein rozenkrans, gestreng of blij van een
mystieke vreugde, aandachtig of overstelpt van geluk. Hen volgen Maria Magdalena en
de Egyptiaca met de myrrhe, om de rei der boetenden te besluiten. Voor de pelgrims
gaat Christoffel de reus, leunend op een boomstam, door allen gevolgd met blijden
aandrang. Een verrukkelijk landschap waarin een palm en een cyprus wachthouden,
terwijl vogels vliegen door de lentelijke lucht, ligt achter de reizenden.
Voor den kunstkenner zal het een meeslepend vraagstuk blijven en uit te visschen,
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welk het aandeel was van Jan en van Hubert in dit groote werk: "Hubertus incipit,
Johannes perfecit". Voor allen is het echter een schoonheidsopenbaring die de
apotheose is van 't genie der beide broeders, terwijl beider naam er voor altijd aan
verbonden blijven zal.
Meer nog dan 't beeld van een geschiedkundig tijdperk, is de Aanbidding van 't Lam de
uitdrukking van heel een volk. De ziel van Vlaanderen met al haar gevoelens en haar
deugden, met haar godsdienstige overtuiging vooral, ligt er in opgesloten. Het is
meer dan het meesterstuk van een school of een ras: "het is de grootste acte van
geloof die de geschiedenis kent". Het geloof der eeuw heeft zich in kleuren en in
schoonheid hierin uitgesproken, heeft er zijn opperst alleluia in uit gezongen,
zoodat deze Aanbidding die een samenvatting is van 't heele dogma, het hoofdwerk
geworden is van den christelijke schilderkunst in 't algemeen. De schoonheid heeft er
Gods gelaat in geopenbaard en met de Kunst komt er, door 't Geloof geholpen, de Hemel
op aarde neer.
January 7, 1914 THE BROTHERS VAN EYCK IN BRUSSELS AND GHENT. III.
(From our own editor.)
Bruges, 30 Dec. 1913.
The masterpiece of the Van Eyck brothers is in Ghent, in one of the chapels of the
choir area of the cathedral.
It is the altarpiece of the "Adoration of the Lamb".
This work is shrouded in a veil of secrets. Who ordered it to the brothers? Was it
Count William IV of Holland, as M. Six supposes? Who painted the different panels,
was it the oldest, was it the youngest of the brother. It has not been possible to
trace their hand in the parts with certainty. The old opinion is therefore still
valid that Judocus Vijdt, a rich Gentenaar, dedicated the altarpiece to Hubers for
execution in 1420, and that Jan, after his brother's death, continued and completed
the work. It was not until May 6, 1432 that the work was fully exhibited.
Van Mander praised the Adoration, of which he says the work of art was only displayed
for high lords and for large sums. But when it was open to worship, people flocked to
it from afar, and the chapel was like a hive of swarms of visitors. After Dürer wrote
in his travel book: "Darnach sahe ich des Joannes Taffel, das ist ein überköstlieh
hoch vverstandig Gemähl!" Jan van Eyck was generally regarded as the master of it.
The copy that Michiel Coxcie made of the Adoration to Philip II is the best proof of
the inimitable beauty of the original.
The altarpiece has its sad history: partly sold, then defaced, then badly restored. A
fine Dutchman named Nieuwenhuys bought its wings for a thousand francs each, which
were ceded to the king of Prussia for 400,000 thalers. That happened in the year
1815! In 1834, the wing pieces depicting Adam and Eve, which had been forgotten since
Joseph II, were requisitioned by the archaeologists from the attic of the cathedral.
In 1861 they arrived at the museum in Brussels. Ghent now has copies in place of the
missing pieces — the wings of Coxcie with an Adam and Eve by Victor Lagyc.
From the outside the reredos shows the message of the English to Mary, the images of
Judocus Vydt and his wife, and the two Johanness, the Envoy and the Evangelist,
painted as statues. In the upper corners two prophets and two Sibyls.
It is the promise of the Lamb, in the prophecy of paganism, in the prophecy of the
Jews, in the proclamation of the Angels and the Sentence, that the Baptist was beside
that Apocalyptic Seer.
Where did Jan van Eyck find a guideline for the composition of his altarpiece? It may
have been in the plays of that time, or in the Golden Legend of Joannes de Voragine,
or perhaps by a priestly friend, or one assigned to watch over the orthodoxy of the
plays intended for the church, or simply in a distant tradition that reaches as far
as the Catacombs? New questions unanswered.
Van Eyck's masterpiece is the glorification of the great and profound mystery of the
Mystic Lamb, of the sacrifice and resurrection of Christi. It is God's humiliation
and God's eternal glory expressed in one symbol.
The Apocalyptus introduces the mystery; the lyrics of the feast of All Saints
conclude it. Van Eyck has clearly set apart, which includes different texts.
Representation of it is plastic, and by the summary he gives of it, he expands its
meaning. All the main ideas of religion naturally cluster around the Lamb.
See the whole open now.
Above sits the Heavenly Father, who sent the Son, Mary who bore Him, John who
preceded Him. Adam and Eve represent the race of the living, redeemed by the Lamb.
Their guilt brought ruin, from which the blood of the Lamb set mankind free. The Lamb
has come into the world and has overcome.
The lower panels illustrate the throne of the altar, encircled by the glorification
throne of altar, encircled by the glorification of heaven and earth. Upstairs the
Angels sing and play on their toys. Here is the swarm of the celestial court that
surrounds the altar; and the suffering church, the militant knights and great, as the
praying pilgrims and mites approach — in the side wings — summoned to worship. That
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is an apotheosis of the universe around the Lamb. the symbol of supreme salvation.
The three main figures of the top, the Heavenly Father, the Virgin and John, set in a
color chord of red, blue and green, are of supreme beauty, which was especially
admired by Dürer. Held by the lines of their ritual gestures, they breathe a great
majesty, which fortunately distinguishes itself from the cold solemnity of the
Byzantines. There's a speed and a panache in that, something so wide and broad that
the admiring attention is immensely captivating. They live by a supernatural life,
which dominates the whole of the triptych. Mary inclines her head to the book, in her
hands, with a beautiful face, in a splendor of sculptural forms. Johannes' face is
richly hairy, unkempt, but endlessly deep and tender, of great impressiveness. His
eyes are alive, his lips speak, the breath of inspiration is evident on his face. The
Heavenly Father, seen in full face, with the three-crown, mitered and clothed with a
royal and pearly robe, is stern and at the same time soft in expression, gentle and
yet serious. It is the image of living majesty. Whether He will bless or curse, He
will be just, and yet merciful, just, and yet mild. That opulence of colours, thinks
Fierens Gevaert, that sweetness of the Lady's face, that richness of drapery, can
only belong to Jan van Eyck!
Seven Angels stand intently, singing, while one stands absentmindedly in the
background. That they sing in two voices can be seen from the difference of
expression in the faces: those who utter the high notes with their foreheads folded,
lips protruding, in the face drawn together, and those others who sing calmly of
nature, with their lower lip pressed down equally and the chin withdrawn.
There an overwhelming opulence reigns in the two groups of Angels, as if the panels
were overflowing with precious stones. Golden bands with pearls span the red hair
that flows wavy; heavy choir caps of Italian velvet, stitched and worked through with
gold; and buckled with jewels and gears of precious metal, envelop the celestial
singers. They are gathered around a richly carved lectern.
On the other side is a second panel, with singing angels. Here's one playing the
organ whose silver pipes shine. He lets out a foreplay softly. Behind the organ
stands one with a harp, another with a violin, and others behind this one, all
absorbed in the deepest attention. Again the rustling waves of heavy silk and gold
brocade, the gleam of velvet and ermine, of glittering jewels, and the blond flow of
floating hair under pearl headbands. Everything comes together in a brilliant harmony
of colors as if it were to interpret before our eyes the music of the celestial
singers. And one notices the correctness, the punctuality with which the instruments
have been handled, and the expression of the delicate, elongated hands in her playing
gesture.
But among the abundance of opulence and valuables, one remembers the two portraits
that Jan van Eyck painted, of Arnoulfini and of Jan de Leeuw, the art lover and the
goldsmith, who presented their treasures to the painter and who unfolded before his
eyes precious materials which he has immortalized to our lasting joy.
Beside the opulence of heavenly hosts, behold in the two extreme panels now the
insignificance of the earthly race, in the nakedness of Adam and Eve. These two
figures are a curious factor in the history of naturalism in painting.
As already mentioned, the originals are in the Museum in Brussels. As the models
stood before him, the painter has depicted his Adam and Eve, without hesitation,
without supplementing, without correcting. It is the immutable truth which the artist
has not sought to idealize, without even wishing to conceal the accidental
imperfections in his individuals. He underlines this sincerity neither with mockery
nor with love. He paints what he sees as he sees it. And so strong was the effect of
these panels on the contemporaries that the chapel, where "the Adoration" was
located, was henceforth called "the chapel of Adam and Eve."
There is no remorse in their countenances, no special emotion expressed in their
countenances. But one can see in the elderly couple of humanity the traces of
suffering, of hard labour, of sobering and deprivation. No thinker has put a soul
into their eyes, but an extraordinary painter is speaking here who makes their bodies
speak. In the corners above these two extreme panels, in the form of high reliefs are
depicted the scenes of the sacrifice of the two brothers and of Cain's sin, which
briefly recall the drama of the world's redemption. Christ's blood will be shed for
Abel's blood; Abel's sacrifice is followed by the voluntary sacrifice of Christ.
This whole of God the Father, Mary and the Baptist, those angels and men, forms the
upper part of the altarpiece.
Below it, again between other panels, is the great centerpiece of the Adoration.
It is the triumph of the symbolic Lamb of God, in the face of the Apocalypsus. On the
green meadow, all sprinkled with spring blossom, rises the red-purple altar on which
the white Lamb is enthroned. The life-giving flower flows in a golden chalice on the
altar. Before that springs the source of the living waters: the water flows in jets
from a copper base, reminiscent of a candlestick, crowned with a figure of angel. The
basin around it is made of stone. Above the altar hovers the mystical dove that has
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descended from heaven. The altar front is stitched, and words from the Gospels are
applied to it in two bands.
A choir of angels flutters around the altar, partly laden with the tools of the
passion. Two incense garlands are there and others are standing and praying. It is
the heavenly rejoicing at the triumph of the Lamb.
The worshipers come in four great crowds, marching through the green landscape
planted with myrthen forests. The groups stand out colorfully against the blooming
meadow with the richly upholstered background, where towers alternate with the groups
of trees. There the Apostles kneel round about, bearded and cloaked, a gloomy group.
The clergy follow them in their rich choir-robes, red and gold, bishops and Levites,
splendidly attired. There are the elect with their palms, crowned with miters and
tiares, clad in cloaks of ecclesiastical solemnity; and from the opposite side
approach the maidens led by Agnes and Dorothea, light and soaring in the light hues
that cloud them over, as if floating, in the light over the green of the meadow.
On the whole the light of God shines in the halo of the Holy Spirit and all creation,
the blossoming world and the blossoming happiness of heavenly bliss rejoice in that
pure light that shines on the horizon, in the artfully carved towers of a fifteenth
century city. evokes the vision of heavenly Jerusalem.
The two side panels, each in two parts, represent the Justi Judices and Christi
milites, according to captions, on one panel — and the Eremites on the other panel.
The first is a look into the Middle Ages with memories of the novel literature of the
time. Horse harness, armor and armament are of the utmost importance for the
knowledge of the time of Philip the Good, whose portrait, with the portraits of Jan
and Hubert, one has wrongly wanted to find in it. Heralds and kings of arms, pages
and horsemen, knights and rulers, all that splendid time with its pride, its splendor
and its ideals, stands before us in living colors; The region is rocky, behind which
rise gothic palace towers.
Over there the Eremites approach, with staffs in a rosary, stern or glad with
mystical joy, attentive or overwhelmed with happiness. Mary Magdalene and the
Egyptiaca with the myrrh follow them, to close the row of the penitents. Before the
pilgrims, Christopher the giant goes, leaning on a tree trunk, followed by all with
joyful urgency. A delightful landscape in which a palm and a cyprus keep watch, while
birds fly through the spring sky, lies behind the travellers.
It will remain a compelling question for the art connoisseur to find out what the
part played by Jan and Hubert in this great work: "Hubertus incipit, Johannes
perfecit". For all, however, it is a revelation of beauty which is the apotheosis of
the genius of the two brothers, while their name will remain attached to it forever.
More than the image of a historical era, the Adoration of the Lamb is the expression
of a whole nation. The soul of Flanders with all its feelings and its virtues, with
its religious convictions in particular, is imprisoned in it. It is more than the
masterpiece of a school or a race: "it is the greatest act of faith in history." The
faith of the age has expressed itself in this in color and in beauty, has sung its
supreme alleluia in it, so that this Adoration, which sums up the whole dogma, has
become the chief work of Christian painting in general. Beauty has revealed God's
face in it and with Art, aided by Faith, Heaven comes down to earth.
14 september 1914 Nederlandsche kunstwerken uit België teruggehaald.
De firma Frederik Muller & C°. is een paar jaar geleden in het bezit gekomen van een
zevental merkwaardige paneelen, afkomstig uit de oude Abdij van Tongerloo, in
Vlaanderen. Zij geven voorstellingen uit het leven van de heilige Dymphna en zijn
toegeschreven aan Gozewinus van der Weyden, een Vlaming uit de 15° eeuw. Er moet nog
een achtste paneel zijn geweest, den marteldood van de vrouwelijke heilige
voorstellende, maar dit moet, volgens overlevering, reeds in overoud en tijd door de
kloosterlingen uit zeker schaamtegevoel zijn vernietigd. De heer Mensing, chef van
het huis Frederik Muller, had deze kostbare stukken op verzoek afgestaan aan de
tentoonstelling te Gent, waarna ze nog voor eenigen tijd aldaar in bruikleen werden
gegeven aan het museum.
Het leek nu gewenscht, de paneelen weder terug te halen. De heer Adolphe Schlüter,
een der medewerkers van de firma en uit de veilingzalen in de Doelenstraat bij velen
bekend, werd met deze verantwoordelijke taak belast. Hij vertrok, vertelt 't "N. v.
d. D.", over Vlissingen naar Breskens, en verder met trams over Sluis naar Brugge, en
van daar naar Gent. Als Britsch onderdaan die hij is, reisde hij op een Engelschen
pas, die als teeken van veelbereisdheid een aantel nog recente Russische stempels
droeg. Dit papier is van groot nut gebleken, want blijkbaar zijn de Engelschen in
West-Vlaanderen thans favorieten. Reeds de Union Jack in zijn knoopsgat verschafte
den heer S. overal doorgang. In Gent meldde hij zich eerst bij den burgemeester,
daarna bij den Nederlandschen consul, den heer H. J. Kuyk, die temidden van
overstelpende drukte alle hulp verleende.
In Gent was alles rustig. Vele Gentenaars maakten zich gereed om naar Engeland over
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te steken, overtuigd als zij waren, dat de Duitschers wel spoedig komen zouden. (Men
weet dat sedert door den burgemeester onderhandeling is gevoerd, met het gevolg, dat
de Duitsche troepen, voorloopig althans, de stad niet zullen beschieten.)
Zonder moeite werden de paneelen uit het museum gehaald. Zij waren niet de eenige
kunstwerken, die in veiligheid werden gebracht. De kostbaarste werken, in het bezit
van de stad, en daarbij "de Aanbidding van het Lam", van de gebroeders van Eyk (plm.
1420), het wereldberoemde altaarstuk uit St. Baafs, waren weggevoerd. Waarheen?...
Laat ons geen geheimen verklappen. Men kan het trouwens wel raden.
Het vervoer van de paneelen was niet zoo gemakkelijk. Het moest per as geschieden,
dat stond van den aanvang vast. Nu had de heer Schlüter na eenige moeite wel een,
niet erg sterk, paard gevonden, maar het stond voor een mieserig wagentje en de
paneelen waren groot en zwaar... Weer is toen de heer Kuyk een redder in den nood
geworden, want hij leende een "camion" van hem zelf, een flinken overhuifden wagen.
Onze reiziger heeft geen woorden genoeg om den ijver en de flinkheid van dezen
vertegenwoordiger van Nederland te prijzen. Als elders in België werd in Gent
hardnekkig geloofd en verbreid, dat ons land de Duitschers in stilte helpt, en dat
wij, erger nog, aan de Duitsche troepen doorgang hebbben verleend in Zuid-Limburg! Om
deze praatjes afdoende te onderdrukken heeft de heer van Kuyk den Gentschen
burgemeester bewogen tot een proclamatie, waarin het een en het ander uitdrukkelijk
weerlegd en voor onze strikte onzijdigheid werd ingestaan.
Op een vroegen morgen is de heer S. met zijn kostbare lading uit Gent vertrokken en
na een rit van bijna zes uren door Vlaanderenland heeft hij Sas-van-Gent, in Staats
Vlaanderen, bereikt. Onderweg werd hij niet meer dan driemaal even aangehouden, maar
slechte één keer had hij zijn pas moeten vertoonen. De "Engelschman" mocht vrij
passeeren. Nu seinde hij naar Amsterdam: "Ben met Gozewinus over de grens". Een
bewijs dat hij het neutrale Nederland had bereikt.
14 September 1914 Dutch artworks retrieved from Belgium.
The company Frederik Muller & C°. a few years ago came into the possession of seven
remarkable panels, from the old Abbey of Tongerloo, in Flanders. They depict scenes
from the life of Saint Dymphna and are attributed to Gozewinus van der Weyden, a
Flemish from the 15th century. There must have been an eighth panel, depicting the
martyrdom of the female saint, but this, according to tradition, must have been
destroyed in ancient times and times by the monks out of a certain sense of shame. Mr
Mensing, head of the Frederik Muller house, had donated these valuable pieces to the
Ghent exhibition on request, after which they were loaned to the museum for some time
there.
It now seemed desirable to retrieve the panels again. Herr Adolphe Schlüter, one of
the employees of the firm and known to many from the auction rooms in the
Doelenstraat, was entrusted with this responsible task. He left, tells the "N. v. d.
D.", over Vlissingen to Breskens, and on with trams over Sluis to Bruges, and from
there to Ghent. As a British subject that he is, he traveled on an English pass,
which bore a number of still recent Russian stamps as a mark of much travel. This
paper has proved to be of great use, for apparently the English in West Flanders are
now favorites. Even with the Union Jack in his buttonhole, Mr. S. provided passage
everywhere. In Ghent he first reported to the mayor, then to the Dutch consul, Mr H.
J. Kuyk, who gave all the help amid overwhelming crowds.
Everything was quiet in Ghent. Many Gentenaars prepared to cross over to England,
convinced as they were that the Germans would come soon. (It is known that
negotiations have been conducted by the mayor since then, with the result that the
German troops, at least for the time being, will not shell the town.)
The panels were removed from the museum without difficulty. They were not the only
works of art to be rescued. The most precious works, in the possession of the city,
including "the Adoration of the Lamb", by the Van Eyk brothers (approx. 1420), the
world-famous altarpiece from St. Baafs, had been taken away. Where to?... Don't let
us reveal any secrets. One can guess it.
Transporting the panels was not so easy. It had to be done by axle, that was certain
from the start. Now Herr Schlüter had found a horse, not very strong, after some
effort, but it stood in front of a miserable cart and the panels were large and
heavy... Mr. Kuyk then again became a saviour, because he borrowed a "truck" of his
own, a large covered wagon. Our traveler has not enough words to praise the diligence
and fortitude of this representative of the Netherlands. As elsewhere in Belgium, it
was believed and spread in Ghent that our country is silently helping the Germans,
and that, worse still, we have given passage to the German troops in South Limburg!
In order to suppress this talk sufficiently, Mr. van Kuyk persuaded the mayor of
Ghent to issue a proclamation in which a few things were expressly refuted and our
strict neutrality was guaranteed.
One early morning, Mr. S. left Ghent with his precious cargo and after a drive of
almost six hours through Flanders country he reached Sas-van-Gent, in Staats
Vlaanderen. On the way he was stopped no more than three times, but only once had he
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had to show his pass. The "Englishman" was allowed to pass freely. Now he signaled to
Amsterdam: "Ben with Gozewinus across the border". Proof that he had reached the
neutral Netherlands.
17 oktober 1914 Oorlogsschatting in kunstwerken.
Onder bovenstaanden titel schrijft in de pas verschenen aflevering van het Duitsche
maandschrift Kunst und- Künstler de bekende kunstgeleerde Emil Schäffer een
hoofdartikel, dat we hier in zijn geheel volgen laten, zonder commentaar; de geest,
dien het ademt, getuigt te duidelijk om nog toelichting te behoeven:
"Te Luik en te Brussel werd reeds in naam des Duitschen Keizers recht gesproken; Namen is
gevallen, boven Mechelen en Antwerpen kruisen Zeppelins; weinige weken, misschien nog slechts
dagen, en de Generaal-kwartiermeester Von Stein bericht: het Koninkrijk België heeft
opgehouden te bestaan. Zal het zijn onafhankelijkheid behouden? Zal het Duitsch Rijksland
worden? Niemand die dit thans voorzeggen kan en alleen het bedrag der oorlogsschatting, welke
der residentie Brussel werd opgelegd, kan ons wellicht eenigszins vermoeden doen, hoe hoog de
krijgs-schadeloosstelling wel wezen zal, die Duitschland van de verblinde Belgen zal eischen.
Maar niet enkel gemunt geld verlangen wij: iedere stad van dit land was weleer een woonplaats
der schoonheid, iedere kerk een heiligdom der schilderkunst. Veel ging ten gronde, of werd
verweg over de wereld verstrooid; nochtans bleven er prachtige werken van Van Eyck, van Rubens
genoeg over, die, behalve hun onschatbare geestelijke waarde, eene slechts in millioenen uit
te drukken materieele waarde vertegenwoordigen en ook op dit deel van het volksbezit des
vijands zal de overwinnaar zijn vuist laten vallen. Met andere woorden: de kostbaarste stukken
van de Belgische kunstbuit zullen in bezit van Duitsche musea komen. Of dit veroorloofd wordt
door de gebruiken van het volkenrecht? Belgische vrouwen hebben weerloozen gewonden de oogen
uitgestoken; Belgische mannen hebben Duitsche officieren aan hun disch genoodigd en ze over
tafel heen neergeschoten. Is dit soms toelaatbaar volgens de gebruiken van het volkenrecht?
Mochten de bondgenooten der Belgen soms over Duitsche barbaarschheid beginnen, dan willen we
de Engelschen eraan herinneren op welke manier de sculpturen van het Parthenon in het British
Museum zijn geraakt en hun Lord Byron's van woede gloeiende verzen voorlezen:
Die Königin des Meers, Britannia nahm
Den letzten armen Raub dem blut'gen Land!
Sie, die als Helferin gesegnet kam,
Zerschlug dies Denkmal mit Harpyienhand,
Das allen Grimm der Zeit und Feinden überstand!
Den Franschen willen we verzoeken in oude catalogi van het "Musée Napoléon" na te slaan,
hoeveel schilderijen van Belgische herkomst er van af het jaar 1794 tot na den slag bij
Waterloo in het Louvre hingen, schilderijen, die niet het eigendom waren van den staat,
waarmee Frankrijk oorlog voerde, maar die uit kerken en raadhuizen werden weggedragen of
geroofd van vrome broederschappen. De Duitsche barbaren zullen meer beschaving toonen. Alleen
schilderijen, die staats- of stadseigendom zijn, zullen over onze grenzen gaan; moderne
Belgische kunstwerken zullen we niet meenemen; en van de werken, in België geschilderd,
begeeren we enkel dezulken, die niet alleen tot Brugge en Antwerpen, maar ook tot Berlijn en
München in betrekking staan. Het spreekt vanzelf dat we alle schilderijen van Duitschers en de
beste van buitenlandschen oorsprong meenemen; er zijn er trouwens niet zoo heel veel, want bij
den fabelachtigen rijkdom aan eigenlandsche kunst, hebben de Belgische museumleiders zich
weinig toegelegd op het systematisch verzamelen van vreemde werken.
Inzonderheid wat onze Duitsche kunst betreft komt men tot de ervaring, dat geen doelbewuste
hand, doch slechts het bloot toeval in de musea te Antwerpen en te Brussel de weinige werken
heeft bijeengebracht. Zonderen we het portret van Doctor Scheuring door Cranach uit, dan
vinden we er geen enkel stuk van zoodanige waarde dat men het met de snobs van vóór den oorlog
op z'n Engelsch "first class" zou kunnen noemen; maar al zou Baedeker aan vele dezer
schilderijen het bekende sterretje weigeren, voor onze nieuw in te richten musea van Duitsche
kunst vertegenwoordigen ze een niet te onderschatten aanwinst. Geringer nog in aantal zijn de
werken van oud-Fransche herkomst; maar ook onder deze bevindt zich menig bezienswaardig
exemplaar en 't zou zeker van verkeerd begrepen vaderlandsliefde getuigen als we b.v. de
prachtvolle Madonna van Johan Fouquet of het portret van Frans II door Clouet, sieraden van
het Antwerpsoh museum, een plaats in Duitsche musea weigerden. De schilderkunst der
Hollandsche naburen is in de Belgische musea goed, maar over 't algemeen niet beter
vertegenwoordigd dan bij ons. Hebben we eenmaal het kleine portret van Willem van Heythuizen
door Frans Hals, — dat stukje, waarin zooveel lachende grootheid steekt, — het van glanzende
atmosfeer vervulde landschap door Philip Koninck, beide uit Brussel, — en uit Antwerpen de
Visschersjongen van Frans Hals en Rembrandt's Portret van een Burgemeester naar Duitschland
gehaald, zoo behoeven we den Belgen hun nog overgebleven nationaal bezit aan Hollandsche kunst
niet te misgunnen; nemen we dan nog Goya's onvergetelijk gruwzaam Inquisitie-tnfereel uit het
Brusselsch museum mee, dan blijft er ook geen Spaansoh werk van eenige beteekenis in het land,
dat eenmaal als een "stralende edelsteen aan de Spaansche koningskroon" heeft gegolden. De
rijkdom der Belgische musea aan Italiaansche kunst is evenmin overweldigend, maar ze bezitten
toch een paar Venetianen, die menig tekort in onze musea gelukkig kunnen aanvullen. Van
Antonello da Messina b.v. heeft het museum te Berlijn slechts drie, niet bijzonder
karakteristieke portretten: hoe goed zou ons zijn van plechtig goudlicht doorgloeide
Kruisiging uit Antwerpen te pas komen! In de Münchener Pinacotheek hangt geen enkel werk van
Carlo Crivelli; zeker zullen er de Madonna met het Kind en het paneel met den heiligen
Franciscus uit het Brusselsch museum bovenmatig welkom zijn: twee werken, die, hoewel ze
slechts fragment zijn van een sinds lang uit elkaar geraakt veelluik, doch als specimen van
den ouderwetsche-hoekigen, gotisch-gracievollen stijl van hun maker van buitengewoon
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kenschetsende waarde bleken. Vergeefs zoeken we in Duitsche musea naar een jeugdwerk van
Titiaan: thans verheugen we er ons op om in het Antwerpsche tafereel van Paus Aleander VI, den
Admiraal Jacopo Pesaro in de voor bede des heiligen Petrus bevelend - wellicht het hoofdwerk
uit Titiaan's vroege, nog zoo weinig gekende kunstperiode, te verkrijgen. Dan valt er uit
Brussel nog Tintoretto's van wilden gloed doorvlamde Martel die van Sint Marcus te halen, een
schets wel is waar, maar die meer beduidt van menige voltooide groote schilderij uit de
Academie te Venetië.
De beide schilderijen, die thans te Brussel den roem van Paolo Veronese verkondigen, zullen
vooral den liefhebbers van historiche kunst dierbaar zijn. Op de Madonna met de heiligen
Theresia en Catharina rustte reeds te Versailles de zonneblik van Lodewijk XIV en de
schilderij Juno strooit haar schatten over de stad Venetië uit, straalde tot het jaar 1797 van
de zoldering der Sala de'Dieci in het Dogenpaleis te Ventië. Toenmaals beroofde Napoleon de
aloude zee-gebiedster van haar luister, zijn soldaten sneden haar "portret" uit de prachtlijst
en voerden het als overwinningsbuit mee naar Parijs. Zullen wij het thans uit Brussel naar
Duitschland brengen? In geen enkel museum ter wereld zal de schoonheid dezer schildering zóó
volkomen tot haar recht kunnen geraken als in de omgeving, waarvoor ze oorspronkelijk
vervaardigd werd; ware het daarom niet een daad zoowel van politiek inzicht als van artistieke
rechtvaardigheid wanneer Duitschland Paolo's meesterstuk aan de stad Venetië teruggaf?
En thans komen we aan de heerlijkheden, waaraan de kunstvriend dadelijk bij den naam België
denkt; daar zullen we 't allerbeste van buit maken: Jan van Eyck's wonderwerken uit de musea
van Brugge en Antwerpen. De Graflegging van Petrus Christus te Brussel, de tryptiek der Zeven
Sacramenten te Antwerpen, óók al ware 't geen eigenhandig work van Rogier van der Weyden en
ten slotte een Kruisiging te Brussel, die nog voor kort aan hem werd toegekend. En de werken
van Hans Memlinc te Brugge? Neen! De teedere mystiek der Ursula-rijve vermag nergens ter
wereld zoo diep onze ziel te entroeren als in het schemerduister van het Sint Jans-gasthuis.
Deze plaats zal ons een Taboe zijn; maar naar zijn portretten van het echtpaar Moreel te
Brussel kunnen we gerust onze hand uitstrekken en zijn verheven drieluik uit het Antworpsch
museum dat ons Christus toont, omstraald van hemelluister, omschaard van engelen, zingend hun
feestelijke choralen, spelend hun harpen en vedels, hun luiten en fluiten, hun orgels en
bazuinen, — daarvan moeten de Antwerpenaars, is hun stad eenmaal genomen, te onzen bate
afstand doen. Werken van Memlinc's leerling Geeraard David ontmoeten we ook in onze musea,
maar geen enkel mag zich op het bezit van een stuk beroemen dat de vergelijking met zijn Doop
van Christus uit het museum te Brugge en zijn beide tafereelen met de geschiedenis van den
rechter Sisamnes kan doorstaan. Hoe schoon, hoe heerlijk schoon zal het zijn, als deze werken
en hun "geboren" tegenhangers: de twee paneelen van Dire Bonte, die de onrechtvaardigheid van
Keizer Otto verhalen, niet meer den burgers van Brugge en Brussel, maar den bezoekers van een
Duitsch museum den lof der gerechtigheid verkondigen!
Bij het begin der 16de eeuw kwam de Vlaamsche schilderkunst, die tot dan een oppermachtige
plaats had bekleed en den kunstenaars van Spanje en Frankrijk, Portugal en Duitschland haar
wetten dicteerde, onder den invloed van Italië. Rome werd voor het jongere geslacht de berg
Sinai: vandaar ontving het nieuwe wetstafelen, waarop geschreven stond: ge zult den valschen
goden Van Eyck en Memlinc met hun stralende kleuren, hun onverbiddelijken werkelijkheidszin,
hun liefde voor het kleine en kleinste afvallig worden! Ge zult daarentegen de verhevenheid
van Leonardo da Vinci, het elegante lijnenspel van Rafael, en vóór alles het pathos en de
geweldige vormenpracht van den goddelijken Michel Angelo navolgen! Wil de Vlaamsche
schilderkunst tot wijder ontwikkeling geraken, dan is dit haar weg, welks einddoel Rubens
heet. De werken der kunstenaars, die dezen weg met overtuiging zijn ingeslagen, noemden we tot
voor korten tijd nog gemaniereerd; zo mogen ons dan al of niet sympathiek wezen, hun makers
vervulden nochtans eene historische zending en verdienen daarom eene waardeering, vrijer van
vooroordeelon dan hun tot heden ten deel viel. Aan het keerpunt van den weg die van
Vlaanderenland naar Italië leidt staat, als jongste onder de ouderen, als oudste der jongeren,
Quinten Matsys uit Leuven, wiens kunst in Duitschland tot heden slechts door kleinere werken
vertegenwoordigd werd. Vandaar dat men vol vreugde de Brusselsche triptiek met de Geschiedenis
der H. Anna, of, nog hartelijker wellicht, de Piëta uit Antwerpen bij ons begroeten zal, dat
geweldige, eveneens drieledige tafereel, waarin naar Jacob Burckhardt's woord, "voor de eerste
maal in de gansche kunst van het Noorden de volledige uitdrukking van den diepst-innerlijken
menschelijken hartstocht gevonden wordt." Geen andere Vlaamsche sohilderij uit de 16e eeuw kan
met deze grandiose Graflegging vergeleken worden. Niettemin ware 't zeer wensohelijk, dat de
beste werken van Mabuse, van Barend van Orley en hun leerlingen en navolgers uit de musea van
Brussel en Antwerpen mee naar Duitschland gingen, waar wp niet zoo héél rijk, aan voorbeelden
uit deze overgangsperiode zijn.
Andere, niet speciaal kunsthistorische inzichten, zullen bij de keuze der 17d' eeuwsche
schilderijen gevolgd worden. 't Is waar, van Rubens en Van Dijck, Jordaens en Cornelis de Vos
vallen in onze groote musea uitmuntende werken te bewonderen. Doch, deze meesters behooren tot
dezulken, van wie men nooit genoeg werk verzamelen kan, daar hun beste scheppingen niet alleen
een vreugde voor het oog, maar ook een aanzienlijke, materieele waardo voor den staat
beteekenon. Het Antworpsch museum bezit van deze grooten vele stukken en ook Brussel kan van
Rubens en Jordaens een en ander bijbrengen. Verzekeren we ons dan nog uit Brussel het ongemen
bekoorlijke Familieportret van den nog altijd niet thuis gebrachten "maitre de Ribeaucourt",
den Pachthof van den zoo zeldzamen Jan Sieberechts en deze of gene schilderij van Adriaen
Brouwer of Conzales Coques, dan hoeven we voortaan niet afgunstig te zijn op 't geen alle
musea van België bijeen aan werk van Rubens en zijn tijdgenooton bezitten. Wat hun
kabinetkunst betreft, deze kan immers niet in vergelijking mot die der Hollanders komen en hun
religieuze reuzenvoorstellingen prediken het Evangelie slechts in een van Rubens en Van Dijck
geleende schoonheidstaal.
Waar we echter voor niets ter wereld voorbij loopen zullen, dat is, in de eeuwenoude grauwe
kathedraal van St. Bavo te Gent, de zesde zijkapel van den kooromgang. Daar immers berust het
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wereldwonder, dat Hubert en Jan van Eyck ons schonken, het Genter Altaar. Bevond het zich
heden ten dage daar nog in die volle heerlijkheid, waarin, den 4den Mei van het jaar 1432, de
verwonderde kerkbezoekers het er voor den eersten keer aanschouwden, het zoude vloekbare
tempelschennis zijn, zoo wij er de buitbegeerige roovershand naar uitstrekten. Doch het staat
er daar heel anders voor: reeds in 1816 hebben de Gentenaars zonder de minste
noodzakelijkheid, van de twaalf paneelen, waaruit het kostbare veelluik bestaat, er zes aan
een kunsthandelaar verkocht, die heden de trots van ons Keizer Friedrich-museum zijn; twee
andere vleugels werden later aan den Belgischen staat verkocht en hangen in het museum te
Brussel vanwaar ze natuurlijk naar Berlijn zullen worden gebracht. De Gentenaars, die om het
geheel zoo weinig gaven, hebben nu geen recht ach en wee te roepen, als we de vier luiken, die
nog in Sint Bavo zijn, naar Berlijn meenemen om het standaardwerk van noordelijke kunst ter
eeuwige gedachtenis van onze zegepraal weer op Duitschen bodem op te stellen. Talrijke
monumenten zal Duitschland aan het jaar 1914 wijden, maar geen enkel zal edeler, zal
eerbiedwaardiger wezen dan 't geen in 't Keizer Friedrich-Museum verrijzen zal; en wij, te
Berlijn, zullen opnieuw beleven, wat, naar het zeggen van den ouden Karel van Mander, in de
zestiende eeuw op hooge feestdagen te Gent gebeurde, als heel het volk het altaar van nabij
bewonderen mocht: "dan ontstond er zoo'n gedrang, dat men slechts met groote moeite dichtbij
geraken kon en den ganschen dag liep de kapel niet leeg. De jonge schilders en de ouderen en
alle kunstvrienden stroomden toe en het was als op een zomerdag, als ds bijen en de vliegen
met gansche zwermen om manden met vijgen en druiven suizen."

De beste stukken van den beraamden kunstroof vinden we bij het artikel afgebeeld: de
Graflegging yan Petrus Christus uit Brussel, de penteekening der Heilige Barbara door
Jan van Eyck, uit Antwerpen; de Doop Christi van Geeraard David uit Brugge, het
religieuse tafereel van Titiaan uit Antwerpen, het drieluik der Zeven Sacramenten
door Rogier van der Weyden te Antwerpen, het portret van Karel den Stoute, door
denzelfde uit het museum te Brussel, en de Nood Gods van Quinten Matsijs uit
Antwerpen. De redactie van Kunst und Künstler vindt het noodig de volgende opmerking
te plaatsen aan het slot van het stuk.
Wir haben diese kühnen Anregungen des bekannten Kunstforschers gern veröffentlicht
und hoffen, dass auch andere berufene Fachleute Stellung zu der schwierigen Frage
nehmen werden.
Tot deze "berufene Fachleute" zal de Redactie zeker wel dr. Bode willen rekenen, den
directeur-generaal der Koninklijke Musea te Berlijn, die zich omtrent de quaestie van
het behoud der kunstwerken in vijandelijk land aldus heeft uitgesproken:
"Het is mijne overtuiging dat alle cultuurlanden de voortbrengselen van hun kunst en
hun rechtmatig bezit aan kunstwerken moeten behouden; dat wij de bescherming van
monumenten, zoo goed als in het eigen land, ook in het vijandelijk land uit te
oefenen hebben. Het streven van het Berlijnsche Museumbestuur zal er op gericht zijn,
dat Duitschland na een zegevierende beëindiging van den oorlog, niet het voorbeeld
zal volgen, dat Engeland gaf door de wegvoering der beeldhouwwerken van het Parthenon
en Frankrijk onder Napoleon I door de plundering der kunstschatten van bijna alle
landen van Europa."
Hetzelfde nummer bevat een zeer waardig gesteld, zaakkundig overzicht door dr. Max J.
Friedlaender van het kunstbezit der stad Leuven met reproducties naar St. Pieterskerk
en het Raadhuis.
October 17, 1914 War estimation in works of art.
Under the above title, the well-known art scholar Emil Schäffer writes an editorial
in the recently published issue of the German monthly magazine Kunst und-Künstler,
which we leave here in its entirety, without comment; the spirit it breathes bears
witness too plainly to need explanation:
"In Liège and at Brussels, justice has already been pronounced in the name of the German
Emperor; Namur has fallen, Zeppelins cross over Mechelen and Antwerp; a few weeks, perhaps
only days, and the Quartermaster General Von Stein announces: The Kingdom of Belgium has
ceased to act. Will it retain its independence? Will it become the Reichsland of Germany? No
one who can now foretell this, and only the amount of the war tribute imposed on the Brussels
residence, can perhaps give us some idea of how high the military indemnity will be. which
Germany will demand of the blinded Belgians. But we do not demand only coined money: every
city of this country used to be a abode of beauty, every church a sanctuary of painting. Much
was destroyed, or was scattered far over the world; nevertheless there remained beautiful
works by Van Eyck, enough of Rubens, which, besides their inestimable spiritual value, can
only be found in m. millions of material value to be expressed, and also on this part of the
enemy's popular property the victor will drop his fist. In other words, the most precious
pieces of Belgian art booty will come into the possession of German museums. Whether this is
permitted by the customs of international law? Belgian women have put out their eyes to
defenseless wounded; Belgian men invited German officers to their dish and shot them across
the table. Is this sometimes permissible according to the customs of international law? Should
the allies of the Belgians sometimes bring up German barbarity, we would remind the English
how the sculptures of the Parthenon came to be in the British Museum, and read to them Lord
Byron's verses glowing with anger:
Die Queen des Meers, Britannia nahm
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The last poor Raub dem blut'gen Land!
Sie, who combed like Helferin,
Zerschlug dies Denkmal mit Harpyienhand,
That's all Grimm der Zeit und Feinden überstand!
We would like to ask the French to look up in the old catalogs of the "Musée Napoléon" how
many paintings of Belgian origin hung in the Louvre from the year 1794 until after the battle
of Waterloo, paintings that were not the property of the state. , with which France waged war,
but which were carried away from churches and town halls or robbed of pious brotherhoods. The
German barbarians will show more civilization. Only paintings, which are state or city
property, will cross our borders; we will not include modern Belgian works of art; and of the
works painted in Belgium, we only desire those which are related not only to Bruges and
Antwerp, but also to Berlin and Munich. It goes without saying that we include all the
paintings of Germans and the best of foreign origin; by the way, there are not very many of
them, because in view of the fabulous wealth of native art, the Belgian museum leaders have
devoted themselves little to the systematic collection of foreign works.
As far as our German art is concerned, in particular, the experience is that it was not a
deliberate hand, but only mere chance that has collected the few works in the museums in
Antwerp and Brussels. Excluding the portrait of Doctor Scheuring by Cranach, we do not find a
single piece of such value that one could call it "first class" with the pre-war snobs in
English; but even if Baedeker would refuse the well-known star to many of these paintings,
they represent an asset not to be underestimated for our newly to be set up museums of German
art. Even fewer in number are the works of old French origin; but among these too there are
many worth seeing and it would certainly be a sign of misunderstood patriotism if we e.g. the
magnificent Madonna by Johan Fouquet or the portrait of Francis II by Clouet, jewelery from
the Antwerp Museum, refused a place in German museums. The painting of the Dutch neighbors is
well represented in Belgian museums, but in general not better represented than in our
country. Have we ever seen the small portrait of Willem van Heythuizen by Frans Hals — that
part in which there is so much laughing greatness — the gleaming landscape by Philip Koninck,
both from Brussels — and from Antwerp the Visschersjongen by Frans Hals and Rembrandt's
Portrait of a mayor brought to Germany, so we need the Belgians their remaining national
possessions not to begrudge Dutch art; If we then also take Goya's unforgettably gruesome
Inquisition scene from the Brussels museum, there remains no Spanish work of any significance
in the country, which once served as a "radiant gem on the Spanish royal crown". The wealth of
Italian art in the Belgian museums is not overwhelming either, but they do have a few
Venetians, who can happily make up for many of the shortages in our museums. From Antonello da
Messina b.v. the museum in Berlin has only three portraits that are not particularly
characteristic: how good would it be for us to come in handy from the solemn golden light of
the crucifixion from Antwerp! There is no work by Carlo Crivelli in the Munich Pinacothek;
certainly the Madonna and Child and the panel with Saint Francis from the Brussels museum will
be extremely welcome: two works which, although they are only fragments of a polyptych, which
have long since fallen apart, but as specimens of the old-fashioned angular , gothic graceful
style of their maker proved to be of extraordinary characterizing value. We search in vain in
German museums for a youth work by Titian: now we look forward to seeing in the Antwerp scene
of Pope Aleander VI, ordering Admiral Jacopo Pesaro in the prayer of Saint Peter - perhaps the
main work from Titian's early, still so little known art period. Then from Brussels there is
also Tintoretto's, flamed with wild glow, Martel, that of Saint Mark, a sketch it is true, but
which means more of many a completed large painting from the Academy in Venice.
The two paintings, which now proclaim the fame of Paolo Veronese in Brussels, will be
especially dear to lovers of historic art. The sun of Louis XIV already rested on the Madonna
with Saints Therese and Catherine at Versailles, and the painting Juno scatters its treasures
over the city of Venice, which until 1797 radiated from the ceiling of the Sala de'Dieci in
the Doge's Palace in Venice. Then Napoleon robbed the ancient sea mistress of her splendor,
his soldiers cut her "portrait" from the splendid frame and carried it to Paris as victory
booty. Shall we now bring it from Brussels to Germany? In no museum in the world will the
beauty of this painting be so fully displayed as in the environment for which it was
originally made; was it not therefore an act of political insight as well as of artistic
justice for Germany to return Paolo's masterpiece to the city of Venice?
And now we come to the glories that the art lover immediately thinks of when he hears the name
Belgium; we will make the most of it: Jan van Eyck's wonderful works from the museums of
Bruges and Antwerp. The Entombment of Petrus Christus in Brussels, the tryptic of the Seven
Sacraments in Antwerp, even if it were not a work of Rogier van der Weyden's own hand, and
finally a Crucifixion in Brussels, which was only recently attributed to him. And the works of
Hans Memlinc in Bruges? No! The tender mystique of the Ursula row is nowhere in the world able
to move our souls so deeply as in the twilight of St John's Hospital. This place will be a
Taboo to us; but we can safely extend our hand to his portraits of the Moreel couple in
Brussels and his lofty triptych from the Antwerp museum that shows us Christ, radiant with
heavenly splendor, surrounded by angels, singing their festive chorals, playing their harps
and fiddles, their lutes and flutes, their organs and trumpets—these, once their city is
taken, the Antwerpers must renounce for our benefit. We also encounter works by Memlinc's
pupil Geeraard David in our museums, but no one can boast of owning a piece that can be
compared with his Baptism of Christ from the museum in Bruges and his two scenes with the
history of the judge Sisamnes. to endure. How beautiful, how wonderfully beautiful it will be
if these works and their "born" counterparts: the two panels by Dire Bonte, which tell the
injustice of Emperor Otto, no longer the citizens of Bruges and Brussels, but the visitors of
a German museum to proclaim the praise of justice!
At the beginning of the sixteenth century Flemish painting, which until then had occupied a
supreme place and dictated its laws to the artists of Spain and France, Portugal and Germany,
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came under the influence of Italy. Rome became for the younger generation Mount Sinai: from
there it received new tablets of the law, on which it was written: Thou shalt apostate the
false gods Van Eyck and Memlinc with their radiant colors, their inexorable sense of reality,
their love for the small and the smallest! On the other hand, you will appreciate the
magnificence of Leonardo da Vinci, the elegant lines of Rafael, and above all else to imitate
the pathos and the magnificent form of the divine Michel Angelo! If Flemish painting is to
develop more widely, this is her way, whose ultimate goal is called Rubens. Until recently we
still called the works of artists who have embarked on this path with conviction; so may or
may not be sympathetic to us, their makers nevertheless fulfilled a historical mission and
therefore deserve an appreciation, freer from prejudice than has been awarded to them until
now. At the turning point of the road leading from Flanders country to Italy stands, as the
youngest among the elderly, as the oldest among the young, Quinten Matsys from Leuven, whose
art in Germany has until now been represented only by smaller works. That is why we will be
delighted to welcome the Brussels triptych with the History of St. Anna, or perhaps even more
cordially, the Pieta from Antwerp, that great, also three-part scene, in which, according to
Jacob Burckhardt's word, "for the first time in the whole art of the North finds the full
expression of the deepest inner human passion." No other Flemish monument from the 16th
century can be compared with this grandiose Entombment. Nevertheless, it was very desirable
that the best works by Mabuse, by Barend van Orley and their pupils and followers from the
museums of Brussels and Antwerp were taken to Germany, where we are not very rich in examples
from this transitional period.
Other, not especially art-historical insights, will be followed in the choice of 17th century
paintings. It is true, excellent works by Rubens and Van Dijck, Jordaens and Cornelis de Vos
can be admired in our great museums. But these masters belong to such of whom one can never
gather enough work, as their best creations represent not only a joy to the eye, but also a
considerable material value to the state. The Antwerp Museum owns many pieces of these greats
and Brussels can also teach Rubens and Jordaens a few things. If we then secure ourselves from
Brussels the unusually charming Family Portrait of the still not brought home "Maitre de
Ribeaucourt", the Farmhouse of the so rare Jan Sieberechts and this or that painting by
Adriaen Brouwer or Conzales Coques, then we need not envy from now on to be aware of what all
the museums of Belgium together possess in work by Rubens and his contemporary. As for their
cabinet art, it cannot be compared to that of the Dutch, and their religious giants only
preach the Gospel in a beauty language borrowed from Rubens and Van Dijck.
However, where we will pass for nothing in the world, that is, in the age-old gray cathedral
of St. Bavo in Ghent, the sixth side chapel of the ambulatory. After all, that is where the
wonder of the world that Hubert and Jan van Eyck gave us, the Genter Altar, resides. Were it
still there to this day in that full splendor in which, on the 4th of May of the year 1432,
the astonished church-goers beheld it for the first time, it would be a curse desecration of
the temple if we stretched out the greedy robbery hand to it. But the situation is quite
different: as early as 1816, the inhabitants of Ghent, without the slightest necessity, sold
six of the twelve panels that make up the precious polyptych to an art dealer, which today are
the pride of our Emperor Friedrich museum; two other wings were later sold to the Belgian
state and hang in the museum in Brussels from where they will of course be taken to Berlin.
The inhabitants of Ghent, who cared so little about the whole, now have no right to cry misery
if we take the four panels, which are still in St. Bavo, to Berlin to display the standard
work of northern art in memory of our triumph. to be established on German soil. Germany will
dedicate numerous monuments to the year 1914, but none will be more noble, more venerable,
than that which will rise in the Emperor Friedrich Museum; and we, in Berlin, will experience
again what, according to the old Karel van Mander, happened in Ghent in the sixteenth century
on high holidays, when all the people were allowed to admire the altar from close by: "then
something like this arose" there was a throng that it was only with great difficulty to get
close and the chapel was not empty all day long.The young painters and the elderly and all art
friends flocked in and it was like a summer's day, when the bees and the flies with whole
swarms whistling about baskets of figs and grapes."

The best pieces of the planned art theft are depicted in the article: the Entombment
of Petrus Christus from Brussels, the pen drawing of Saint Barbara by Jan van Eyck,
from Antwerp; the Baptism Christi by Geeraard David from Bruges, the religious scene
by Titian from Antwerp, the triptych of the Seven Sacraments by Rogier van der Weyden
in Antwerp, the portrait of Karel den Bold, by the same from the museum in Brussels,
and the Need of God by Quinten Matsijs from Antwerp. The editors of Kunst und
Künstler find it necessary to make the following remark at the end of the piece.
Wir haben diese kühnen Anregungen des bekannten Kunstforschers gern veröffentlicht
und hoffen, thats auch other berufene Fachleute Stellung zu der schwierigen Frage
nehmen became.
The Editors will certainly want to include Dr. Bode, the director-general of the
Royal Museums in Berlin, who has expressed himself about the question of the
preservation of works of art in enemy lands among this "berufene Fachleute":
"It is my conviction that all cultural countries must preserve the products of their
art and their rightful possession of works of art; that we have to exercise the
protection of monuments, as well as in our own country, also in the enemy country.
The Berlin Museum Administration will aim that, after a victorious conclusion of the
war, Germany will not follow the example set by England in the deportation of the
sculptures of the Parthenon and France under Napoleon I in the plundering of the art
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treasures of almost all countries. from Europe."
The same issue contains a very dignified, professional overview by Dr. Max J.
Friedlaender of the art property of the city of Leuven with reproductions of St.
Pieterskerk and the Town Hall.
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27 november 1914 [...] En men luisterde naar u, men bewonderde u,
men opende voor u niet enkel de musea, maar ook de zorgvuldigst bewaarde particuliere
verzamelingen. Denk daaraan mijnheer, dat gij ontvangen werd als een gast, beschouwd
als een befaamd geleerde, geraadpleegd als een orakel.
En wat deedt gij toen?
Met een stukje van die gelukkige was van Da Vinci naamt gij afdrukken der sloten en
op die agenda — waarop men meende dat gij lumineuze verklaringen voorbereidden —
noteerdet gij eenvoudig weg gegevens voor strooperijen!
Men verzekert mij (wij hebben er nog niets van gehoord! Red. Msb.), dat gij in het
Brusselsche museum, waar gij eens ontvangen zijt als een vriend, de twee
vleugeldeuren gestolen hebt van het polyptiek der broeders Van Eyck: "De aanbidding
van het Lam". Berlijn had reeds zes van die vleugeldeuren, — dat maakt acht. In de
Gentsche Sint Baafskerk is het middenstuk der schildering; gij kent het heel goed: de
Berlijnsche Photographie-Gesellschaft heeft zich, dank zij u, het monopolie der
reproductie verzekerd. Uwe Excellentie zal niet nalaten, haar werkje te gaan
voltooien in de Sint Baafs.
Men hoorde niet meer spreken over de "verzamelaarsbende"; Uwe Excellentie had het te
druk met den vóór-oorlog. Hopen wij, dat men haar binnenkort vrijaf geven zal, in een
dier huizen waar de kunst verbannen is, doch waar de roovers na hun vonnis hunne
zonden van begeerte uitboeten. [...]
3 december 1914 Van Eyck's meesterwerk.
Brussel 3 December. (Wolff). De bewering van een Italiaansch kunsttijdschrift dat een
vleugel van het beroemde altaarstuk (de aanbidding van het lam — Red.) der gebroeders
van Eyck van den St. Bavo te Gent naar Berlijn is gebracht, waar het middenstuk zich
ook reeds zou bevinden is geheel uit de lucht gegrepen, daar het Gentsche altaar in
de stad zelf door de bisschoppelijke autoriteiten verborgen wordt gehouden.
13 maart 1915 Het meesterwerk der oud-Vlaamsche school te Gent zou,
volgens het "Vlaamsche Nieuws" naar Londen zijn gebracht, doch van dit werk "De
aanbidding van het Lam" (door de gebroeders Van Eyck), zijn het dan de copiën, want
de echte zijn, volgens Schmidtborn, te Berlijn. Het gaat hier over de vleugels van
dat stuk, die ook eerst naar Parijs zijn medegenomen door de Franschen en daarna voor
3000 gulden door den Hollandschen kunsthandelaar Nieuwenhuis zijn gekocht, die ze
later (na 1815) verkocht heeft voor 100.000 francs aan een Engelschman. Het
Berlijnsche museum kocht die echte vleugelstukken voor 410.000 francs weer uit
Engeland.
Het transport van de zware geredde schilderijen en het overbrengen in de bomvrije
bergplaatsen te Antwerpen, heeft heel wat tijd en inspanning gekost. Het duurde tot
midden September. Iedere Antwerpenaar heeft destijds den buitengewoon grooten platten
vrachtwagen zien heen en weer rijen, waarop de schilderijen lagen.
In het Antwerpsche Museum is alles veilig, het gebouw staat 51 Meter van de
omringende huizen af en geen enkele granaat heeft dit Museum nog getroffen. De
correspondent spreekt ook beslist tegen, dat te Lier en Leuven Rubens' stukken
verbrand zouden zijn. Volgens Rosenberg ("Klassiker der Kunst") is trouwens nooit te
Lier of te Leuven een stuk van Rubens geweest.
November 27, 1914 [...] And they listened to you, they admired you, not only the
museums have been opened for you, but also the most carefully preserved private
collections. Remember, sir, that you were received as a guest, regarded as a renowned
scholar, consulted as an oracle.
And what did you then?
With a piece of Da Vinci's happy wax you took impressions of the locks and on that
diary — on which you were supposed to prepare luminous explanations — you simply
wrote down details for poachers!
I am assured (we have not heard anything about it yet! Ed. Msb.), that in the
Brussels museum, where you were once received as a friend, you stole the two gullwing doors of the polyptych of the brothers Van Eyck: "The adoration of the Lamb".
Berlin already had six of those gull-wing doors—that makes eight. In the Gentsche
Sint Baafskerk is the center piece of the painting; you know it very well: the
Berlinsche Photographie-Gesellschaft has secured the monopoly of reproduction thanks
to you. Your Excellency will not fail to complete her work in the Sint Baafs.
People no longer heard about the "collector's gang"; Your Excellency was too busy
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with the pre-war. We hope that she will soon be released in one of those houses where
art has been banned, but where the robbers, after their sentence, atone for their
sins of lust. [...]
December 3, 1914 Van Eyck's masterpiece.
Brussels December 3rd. (Wolff). The claim of an Italian art magazine that a wing of
the famous altarpiece (the Adoration of the Lamb — Ed.) of the Van Eyck brothers van
den St. Bavo in Ghent has been brought to Berlin, where the middle piece is also said
to have been caught in the air, as the Ghent altar is kept hidden in the city itself
by the episcopal authorities.
March 13, 1915 The masterpiece of the old Flemish school in Ghent would, have been
brought to London according to the "Vlaamsche Nieuws", but of this work "The
Adoration of the Lamb" (by the Van Eyck brothers), these are the copies, because the
real ones are, according to Schmidtborn, in Berlin. This concerns the wings of that
piece, which were first taken to Paris by the French and then bought for 3000
guilders by the Dutch art dealer Nieuwenhuis, who later (after 1815) sold them for
100,000 francs to an Englishman. The Berlin Museum bought those genuine wing pieces
from England for 410,000 francs.
The transport of the heavy rescued paintings and the transfer to the bomb-proof
storage areas in Antwerp cost a lot of time and effort. It lasted until midSeptember. At that time, every Antwerp resident saw the extraordinarily large flat
truck rowing back and forth on which the paintings lay.
Everything is safe in the Antwerpsche Museum, the building is 51 meters away from the
surrounding houses and not a single shell has hit this Museum yet. The correspondent
also strongly denies that Rubens's pieces were burned in Lier and Leuven. According
to Rosenberg ("Klassiker der Kunst"), there has never been a piece by Rubens in Lier
or Leuven.
PART I

COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
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In order to promote international co-operation and to achieve international peace and
security by the acceptance of obligations not to resort to war by the prescription of
open, just and honourable relations between nations by the firm establishment of the
understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments,
and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations
in the dealings of organised peoples with one another Agree to this Covenant of the
League of Nations.
ART. 247. - Germany undertakes to furnish to the University of Louvain, within three
months after a request made by it and transmitted through the intervention of the
Reparation Commission, manuscripts, incunabula, printed books, maps and objects of
collection corresponding in number and value to those destroyed in the burning by
Germany of the Library of Louvain. All details regarding such replacement will be
determined by the Reparation Commission.
Germany undertakes to deliver to Belgium, through the Reparation Commission, within
six months of the coming into force of the present Treaty, in order to enable Belgium
to reconstitute two great artistic works:
1º The leaves of the triptych of the Mystic Lamb painted by the Van Eyck brothers,
formerly in the Church of St. Bavon at Ghent, now in the Berlin Museum;
2º The leaves of the triptych of the Last Supper, painted by Dierick Bouts, formerly
in the Church of St. Peter at Louvain, two of which are now in the Berlin Museum and
two in the Old Pinakothek at Munich.
6 december 1919 HOE VAN EYCK WERD GERED.
In het Algemeen Handelsblad (Amsterdam), van 17 October 1914, verscheen een artikel
van den Duitscher Dr. Schaffer [Schäffer], waarin wij lezen: "... nochtans bleven er
(in het bezette België) prachtige werken, van Van Eyck, van Rubens genoeg over, die,
behalve hare onschatbare geestelijke waarde, eene slechts in millioenen uit te
drukken materiale waarde vertegenwoordigen en ook op dit deel van het volksbezit des
vijands zal de overwinnaar zijn vuist laten vallen. Met andere woorden: de
kostbaarste stukken van de Belgische kunstbuit zullen in het bezit van Duitsche musea
komen." En verder: "Waar we echter voor niets ter wereld voorbij loopen zullen, dat
is, in de eeuwenoude grauwe kathedraal van St. Bavo te Gent, de zesde kapel van den
kooromgang. Daar immers berust het wereldwonder, dat Hubert en Jan van Eyck ons
schonken, het "Genter Altaar"... het standaardwerk van de noordelijke kunst zal ter
eeuwige gedachtenis van onze zegepraal weer op Duitschen bodem opgesteld worden."
Dus stond het vast bij de Duitschers van bij het begin van den oorlog onzen Van Eyck
naar Berlijn te brengen, maar... wanneer hun leger Gent bezette, was de schilderij
weg. Naar Engeland, zegde men; verdoken zeiden anderen. Niettegenstaande de
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nauwkeurige opzoekingen bleef het meesterstuk onvindbaar. Na den wapenstilstand, op
30 November 1918, was "het kostbaerste juweel van Vlaendrens conste" terug op zijn
plaats, en Kanunnik Van den Gheyn mocht dan in de zitting van de Maatschappij van
Oudheid- en Gescheidkunde een deel van het geheim ontsluieren. Dank aan hem mogen wij
hier eenige woorden neerschrijven over de wederwaardigheden, die het verduiken der
schilderij vergezelden.
De verwoesting der steden, de brand van Leuven, waren niet vreemd aan de vrees die
iedereen beving in de eerste dagen van den oorlog; ook was men in het Bisdom van Gent
beducht voor de kunstschatten der hoofdkerk, bijzonderlijk voor de "Aanbidding van
het Lam" door de gebroeders Van Eyck geschilderd.
Moest men het vluchten? Moest men toet verduiken? Men raadpleegde deskundigen,
juristen, den Burgemeester der stade, niemand dierf de verantwoordelijkheid op zich
nemen. Een bezoek bij Minister Van den Heuvel bracht de oplossing: Verduik de
schilderij, zegde hij.
Samen met den Kanunnik kon men maatregelen nemen; M. P. Nyssens duidde eene
schuilplaats aan en de minister zorgde voor een "alibi". Deze bestond in een brief
van Minister Poullet, het kerkfabriek verzoekende aan den (ingebeelden) ambtenaar van
het ministerie de schilderij ter hand te stellen die ze naar Engeland zou
overbrengen. (31 Aug. 1914).
In de tusschentijd werd het merkwaardig stuk door geoefende handen, de kunstenaars N.
en Fr. Coppejans en J. Cornmelis in min dan 35 minuten afgedaan en naar het bisdom
gebracht. Van daar welden de vier paneelen, goed verzorgd ln kassen, naar hunne
wederzijdsche verbergplaats gebracht. Het middenpaneel en God de Vader hier, Maria en
Joannes daar.
Het overbrengen geschiedde bij klaren dage, op een wagen van den stoofsmid K.
Coppejans, die de kassen wel wist te verbergen tusschen oud ijzer, versleten kachels
en buizen; geen spion kon voorwaar er iets van bemerken.
De schat was verborgen, zonder dat iemand, de kerkbedienden zelfs, er iets van wist;
de luiken, copy van M. Van Goxcie bleven immers ter plaatse.
Toen baron von Keudel1 den 24 October 1914 de hoofdkerk bezocht en rond geleid werd
door den Kanunnik, vernam hij dat de schilderij naar Engeland verzonden was.
— En gij hebt betrouwen in Engeland? zegde de baron; maak dan maar een kruis over den
Van Eyck, nooit zult gij hem terug zien in Gent.
Waarop de Kanunnik stout sprak: Het zou zeker een treurig geval zijn voor onze stad,
maar ik verzeker u, dat ik liever het tafereel in Engeland bewaard zou weten, dan het
in Gent door de Duitschers te zien verbranden.
De voorzitter der Zivilverwaltung, Ecker, verzocht in januari 1915 een bewijs, dat de
Duitschers de paneelen van Van Dijck niet hadden gestolen, zooals een Italiaansch
blad had beweerd. Hem werd het getuigschrift gegeven.
Op 7 Februari daarna kwam een commandant der gendarmerie en gelijkluidend
getuigschrift vragen, dit op bevel der militaire overheid. "Ecker is maar een
civiel," zegde hij.
Nu bleef er vrede voor Van Eyck, toen op 4 Augustus 1916 twee hooggeleerde
Duitschers, Geb. Reg. Rats prof. Clemmen en Herr Dr. Hensler samen met M. H. De
Baets, lid van de Bestendige Deputatie, bij den Kanunnik kwamen en hem een uur lang
ondervroegen over het verdwijnen van het meesterstuk. Niettegenstaande al de
strikvragen, de belofte van geheimhouding, enz... bleef het geheim bewaard. Kort
nadien, den 25 Aug. moest de Kanunnik verschijnen voor de politiekommissaris Heitz,
een fijn politiegast, maar daar ook stond de Kanunnik vast in zijn schoenen.
Von Unger zelf, de Etappen inspector, bemoeide zich met de zaak. Nu scheen men de
zaak van een ander standpunt te beschouwen; de Duitschers wilden Van Eyck niet in
bezit nemen, zij wilden enkel weten waar hij was, opdat men voorzorgen name tegen...
vliegeraanvallen.
Later was het een ander liedje: Dr. Rauch van Göttingen komt ermee voor den dag: Men
moet goed zorg dragen voor de schilderij, hij zou aantoonen hoe ze te behandelen.
Maar noch het een noch het ander lukte; de paneelen waren goed verzorgd en Van Eyck
bleef onvindbaar.
Het laatste oorlogsjaar nochtans vermeerderde de bekommernissen; overal begonnen de
huiszoekingen. Wat gedaan? De plaats waar het middenpaneel en God de Vader verscholen
waren, scheen niet meer veilig door de nabijheid der Duitsche inkwartiering. Op 4
Februari 1918 bracht men, weerom bij klaren dage, de twee paneelen naar een andere
plaats, waar zij bleven tot aan de bevrijding.
December 6, 1919 HOW VAN EYCK WAS SAVED.
An article by the German Dr. Schaffer [Schäffer], in which we read: "...nevertheless
(in occupied Belgium) there remained (in occupied Belgium) beautiful works, by Van
Eyck, by Rubens enough, which, in addition to their inestimable spiritual value, are
a material that can only be expressed in millions. value and also on this part of the
enemy's popular property the victor will drop his fist. In other words, the most
precious pieces of Belgian art booty will come into the possession of German
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museums." And further: "Where we will pass for nothing in the world, that is, in the
age-old gray cathedral of St. Bavo in Ghent, the sixth chapel of the ambulatory.
After all, that is where the wonder of the world that Hubert and Jan van Eyck offers
us lies. donated, the "Genter Altar"... the standard work of northern art will be set
up again on German soil in memory of our victory."
So it was certain with the Germans to bring our Van Eyck to Berlin from the start of
the war, but... when their army occupied Ghent, the painting was gone. To England,
they said; hidden others said. Despite the careful searches, the masterpiece remained
untraceable. After the armistice, on November 30, 1918, "the most precious jewel of
Vlaendrens conste" was back in its place, and Canon Van den Gheyn was then allowed to
unveil part of the secret during the session of the Society of Antiquities and
Gescheidkunde. Thanks to him we may write here a few words about the adventures that
accompanied the darkening of the painting.
The devastation of the cities, the fire of Louvain, were not alien to the fear that
struck everyone in the early days of the war; People in the Diocese of Ghent were
also apprehensive about the art treasures of the main church, especially the
"Adoration of the Lamb" painted by the Van Eyck brothers.
Was it necessary to flee? Did you have to hide? Experts, lawyers, the mayor of the
city were consulted, no one wanted to take responsibility. A visit to Minister Van
den Heuvel brought the solution: Hide the painting, he said.
Measures could be taken together with the Canon; M. P. Nyssens indicated a hiding
place and the minister provided an "alibi". This consisted in a letter from Minister
Poullet, requesting the church factory to hand over the painting to the (imaginary)
official of the ministry that she would transfer to England. (31 Aug 1914).
In the meantime the remarkable piece was painted by trained hands, the artists N. and
Fr. Coppejans and J. Cornmelis taken off in less than 35 minutes and taken to the
diocese. From there the four panels, well cared for in greenhouses, flowed to their
mutual hiding place. The central panel and God the Father here, Mary and John there.
The transfer took place at dawn, in a wagon of the blacksmith K. Coppejans, who knew
how to hide the greenhouses between old iron, worn stoves and pipes; no spy could
indeed perceive it.
The treasure was hidden without anyone, even the church attendants, knowing anything
about it; after all, the shutters, a copy by M. Van Goxcie, remained in place.
When Baron von Keudel1 visited the main church on October 24, 1914 and was shown
around by the Canon, he learned that the painting had been sent to England.
"And you have faith in England?" said the baron; then make a cross over the Van Eyck,
you will never see him again in Ghent.
To which the Canon spoke boldly: It would certainly be a sad case for our city, but I
assure you that I would rather have the scene preserved in England than see it burnt
by the Germans in Ghent.
In January 1915, the chairman of the Zivilverwaltung, Ecker, requested proof that the
Germans had not stolen Van Dijck's panels, as an Italian newspaper had claimed. He
was given the certificate.
On February 7, a commander of the gendarmerie came to ask for a certificate of the
same name, on the orders of the military authorities. "Ecker is just a civilian," he
said.
Now there was peace for Van Eyck, when on August 4, 1916 two highly learned Germans,
Geb. reg. Rats Prof. Clemmen and Herr Dr. Hensler, together with M.H. De Baets, a
member of the Permanent Deputation, came to the Canon and questioned him for an hour
about the disappearance of the masterpiece. Despite all the trick questions, the
promise of secrecy, etc... the secret was kept. Shortly afterwards, on Aug. the Canon
had to appear before the police commissioner Heitz, a fine police dude, but there too
the Canon was stuck in his shoes.
Von Unger himself, the Etappen inspector, intervened in the matter. Now the matter
seemed to be viewed from a different point of view; the Germans did not want to
possess Van Eyck, they just wanted to know where he was, so that precautions could be
taken against... kite attacks.
Later it was a different song: Dr. Rauch van Göttingen comes up with it: One must
take good care of the painting, he would show how to treat it. But neither one nor
the other succeeded; the panels were well cared for and Van Eyck could not be found.
In the last year of the war, however, the concerns increased; searches began
everywhere. Done something? The place where the central panel and God the Father were
hidden no longer seemed safe because of the proximity of the German quarters. On
February 4, 1918, again at dawn, the two panels were taken to another place, where
they remained until the liberation.
25 februari 1920 De Belgische bladen melden dat Destrée, minister
van kunst en wetenschappen, zich naar Berlijn zal begeven, om de beide zijluiken van
Van Eijck's "Aanbidding van het Lam" terug te erlangen, die zich in het Berlijnsche
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museum bevinden.
February 25, 1920 The Belgian papers report that Destrée, minister of art and
sciences, will go to Berlin to retrieve the two side panels of Van Eijck's "Adoration
of the Lamb", which are in the Berlin museum.
6 maart 1920 De terugkeer der Belgische kunstschatten.
Gelijk men weet zullen binnenkort de schilderijen, die krachtens het vredesverdrag
door de Duitschers aan de Belgen moeten worden afgestaan: altaarvleugels nml. van de
"Aanbidding van het Lam" door de gebroeders van Eyck en van "Het Avondmaal" door
Dirck Bouts, naar België terugkeeren. Ook maakten we hier melding van de artikelen,
waarin de heer Fiérens Gevaert, directeur van het Museum te Brusesl, de
noodzakelijkheid bepleitte om de stukken weer aan hun oude bestemming terug te
schenken; de deelen van het veelluik dus aan de St. Bavo te Gent en die van het
drieluik aan de St. Pieter te Leuven, waarbij dan de oude kopijen, indertijd door
Michiel Coxy van de Gentsche altaarvleugels gemaakt, aan het museum te Brussel zouden
komen in ruil van de zich thans daar bevindende origineelen.
Deze wensch zal waarschijnlijk vervuld worden. Minister Destrée — men spreekt er van,
dat hij zelf naar Duitschland zou gaan om de Belgische kunstschatten te halen —
minister Destrée heeft in een persgesprek het volgende verklaard:
"De kwestie schijnt me bijzonder kiesch. Uit artistiek oogpunt is er slechts een
oplossing mogelijk: de geheele herstelling van 't Polyptikon in de St. Baafskerk.
Volgens mij hoort dit veelluik toe aanden Staat, maar ik denk er niet aan het aan St.
Baafs te onthouden. De paneelen, die door Berlijn moeten teruggegeven worden, hooren
eveneens toe aan den Staat, doch zullen ook aan de St. Baafskerk ter bewaring en
bewaking worden toevertrouwd.
De kopijen, die op het oogenblik nog te Gent zijn, zijn zeer oud en dus van zekere
waarde. Deze zouden naar het Museum van Brussel gaan.
"Adam en Eva" uit het Brusselsche Museum, moeten mijns dunkens bij het veelluik
gevoegd worden. Ongelukkiglijk zijn de kopijen, die zich te Gent bevinden, op
bespottelijke wijze ontsierd, door zekere toevoegels, welke de kanunikken in hun
overdreven zedigheid bedachten.
Het is wel zeer aardig te bedenken, dat daar men in de 18e eeuw, "Adam en Eva" wat te
onzedig vond, zij uit de kerk werden gebannen en op een zolder geborgen, zoo niet,
waren zij op het huidige oogenblik te Berlijn, evenals de andere paneelen. Heeft het
zedigheidsgevoel zich sedert Jozef II ontwikkeld? Ik weet het niet. En zal de
kerkraad van St. Baafs deze, zoo realistisch naakte figuren, aanvaarden? Dat moeten
wij afwachten. Het is bovendien te voorzien, dat de paneelen van Berlijn, die volgens
de Duitsche mode afschuwelijk gepoetst werden, tegen de samenstemming van het geheel
zullen indruischen. Dat is nog een moeilijkheid voor den heropbouw van het
polyptiek".
Ook aan Oostenrijk worden Vlaamsche kunstmonumenten teruggevraagd.
Daarover liet minister Destrée zich uit als volgt:
"Wat Oostenrijk betreft, daar is de kwestie niet zoo ver gevorderd. Het verdrag van
St. Germain-en-Laye stelt niets over onze rechten vast. Het noemt eenvoudig de
ontvankelijkheid van drie eischen aan. De eerste betreft het "Gulden Vlies"; de
tweede de wapentoerusting van het Arsenaal en de derde het veelluik van den H.
Ildefonsus, door Rubens, dat zich te Weenen bevindt. Een commissie, aangesteld
tijdens het Vredesverdrag van St. Germain, zal bestaan uit drie rechtsgeleerden, voor
dewelke België en Italië de gegrondheid van hun eischen zullen moeten uiteenzetten.
Ik heb een commissie van geschiedkundigen en rechtsgeleerden in het leven geroepen,
met de opdracht diegenen zooveel mogelijk te demonteeren, die de Belgische rechten
voor de commissie der rechtsgeleerden zullen te verdedigen hebben".
March 6, 1920 The return of the Belgian art treasures.
As is well known, the paintings that, pursuant to the peace treaty, must be handed
over by the Germans to the Belgians will soon be: altar wings, viz. of the "Adoration
of the Lamb" by the brothers van Eyck and of "The Lord's Supper" by Dirck Bouts,
return to Belgium. We also mentioned the articles in which Mr. Fiérens Gevaert,
director of the Museum in Brusesl, argued for the necessity of returning the pieces
to their former destination; the parts of the polyptych therefore at St. Bavo in
Ghent and those of the triptych at St. Pieter in Leuven, whereby the old copies, made
at the time by Michiel Coxy of the Ghent altar wings, would come to the museum in
Brussels in exchange of the originals currently there.
This wish will probably come true. Minister Destrée — it is said that he himself
would go to Germany to fetch the Belgian art treasures — Minister Destrée stated the
following in a press interview:
"The matter seems to me particularly delicate. From an artistic point of view there
is only one possible solution: the complete restoration of the Polyptikon in St.
Bavo's Church. I think this polyptych belongs to the State, but I am not thinking of
St. Baafs to be remembered The panels to be returned by Berlin also belong to the
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State, but will also be entrusted to St. Baaf's Church for safekeeping and guarding.
The copies still in Ghent at the moment are very old and therefore of a certain
value. These would go to the Museum of Brussels.
"Adam and Eve" from the Brussels Museum must, in my opinion, be added to the
polyptych. Unfortunately, the copies in Ghent have been derisively marred by certain
additions which the canons invented in their exaggerated modesty.
It is very nice to think that since in the eighteenth century "Adam and Eve" was
considered a little too immoral, they were banned from the church and put away in an
attic, if not they were at the present time in Berlin, as well as the other panels.
Has the sense of modesty developed since Joseph II? I don't know. And will the church
council of St. Baafs accept these, so realistically naked figures? We have to wait
for that. It is moreover foreseeable that the panels of Berlin, which have been
horribly polished according to the German fashion, will be contrary to the
composition of the whole. That is another difficulty for the reconstruction of the
polyptych."
Flemish art monuments are also requested back from Austria.
Minister Destrée commented on this as follows:
"As for Austria, the matter is not so far advanced there. The Treaty of St. Germainen-Laye establishes nothing about our rights. It simply mentions the admissibility of
three claims. The first concerns the "Golden Fleece"; the second the armory of the
Arsenal and the third the polyptych of St. Ildefonsus, by Rubens, which is in
Vienna.A commission, appointed during the Peace Treaty of St. Germain, will consist
of three lawyers, for whom Belgium and Italy will have to explain the merits of their
claims. I have set up a committee of historians and lawyers, with the task of
dismantling as many as possible those who will have to defend the Belgian rights
before the committee of lawyers."
15 maart 1920 Het drieluik van Dirck Bouts.
Nu het vaststaat, dat de paneelen van de "Aanbidding van het Lam", zoodra ze uit
Berlijn zullen zijn aangekomen, op hun oorspronkelijke bestemming, de Gentsche St.
Baafskerk, terugkeeren zullen, dringt het Antwerpsche blad "De Schelde" er op aan,
dat ook de luiken van Dirck Bouts' Heilig-Sacrementealtaar weder zullen vereenigd
worden met het middenstuk, dat zich nog altijd in de St. Pieterskerk te Leuven
bevindt.
"Er is geen schijn van reden", — schrijft het liberale blad, — om Bouts' meesterstuk
niet evengoed te herstellen als dat der Van Eycken. Er is des te minder reden toe,
daar geen enkel deel ervan aan het Brusselsch museum behoort.
"Overigens diende men meer en meer den wig op te gaan dien ministers Destrée thans,
zeer verstandig, schijnt te willen inslaan. Schilderijen en beeldhouw-werk,
oorspronkelijk uitgevoerd voor een bepaald altaar of een bepaalde zaal, zouden, als
dat altaar of die zaal nog bestaat, daar opnieuw moeten opgesteld worden."
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8 april 1920 Gazette des Beaux-Arts.
Een rijk-gevuld nummer der Gazette is dat van Februari. De door zijn studiën over
vroege Vlaamsche kunst, inzonderheid die der gebroeders Van Eyck bekende geleerde,
graaf Paul Durrien, geeft een nieuw fragment Van Eyckonderzoek: het werk hetreffende,
dat de beroemde broeders in dienst van den kunstlievenden hertog Jean de Berry hebhen
vervaardigd. Durrieu vergelijkt de beide luiken met de Kruisiging en het Laatste
Oordeel uit de Ermitage te St. Petersburg met bladen uit de Heures de Turin, het
getijboek van den hertog en heeft daarbij vooral het oog op de oude, aan het Latijn,
Grieksch en Hebreeuweoh ontleende opschriften, welke zich vaak op voorstellingen der
Van Eycken bevinden. Het gebruik van sommige mystieke woorden, als Agla en Adonay, is
eigen aan de werkplaats der gebroeders; men vindt ze ook op het beroemde Gentsche
altaar; deze inscripties hebbn Durieu geholpen om het auteurschap der Van Eycken met
betrekking tot het Petersburgsche stuk vast te stellen. Ook de Madonna met den
kanunnik Van der Paele draagt zult een mysterieus kenteeken. Soms zijn het ook verzen
of halfverzen, aan de H. Schrift ontleend, gelijk op het paneel der "Spelende
Engelen"; schrijver verwacht van de ontcijfering veel voor de studie dezer kunst. Een
bijzonderheid die hij bovendien meent gevonden te hebhen is deze, dat een der figuren
uit de groep der "Christelijke ridderschap" van het Gentsche veelluik den duc de
Berry voorstelt. Ter vergelijking met een afbeelding van dit veronderstelde portret
geeft hij de beeltenis van den hertog zooals ze voorkomt op een miniatuur uit de
"Petites Heures".
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8 juli 1920 De van Eyck's te Brussel terug.
Uit Brussel wordt gemeld: In overeenstemming met artikel 247 van het Vredesverdrag
zijn alhier uit Berlijn ontvangen de zes vleugels van van Eyck's drieluik "De
aanbidding van het Lam", dat vroeger in de St. Bavo-kerk te Gent was en in de
oorlogsjaren naar het Keizer Frederik-Museum te Berlijn overgebracht is. Ook zijn
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teruggekomen de vleugels van Dierich Bouts drieluik "Het laatste Avondmaal", dat uit
de Pieterskerk te Leuven gedeeltelijk naar het Museum te Berlijn en gedeeltelijk naar
de Pinakoteek te Munchen gebracht was.
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9 juli 1920 De terugkeer der Belgische kunstschatten.
Toen in 1902 te Brugge de tentoonstelling van oude Vlaamsche kunst gehouden werd en
ook later, bij gelegenheid der retrospectieve expositie te Gent, was het een illusie
der inrichters om nog eenmaal, zij 't slechts voor korten tijd, het meesterstuk der
broeders Van Eyck, het oudste en edelste monument onzer vroege Nederlandsche
schilderkunst, gaaf en gansch te mogen tentoonstellen in de eigen omgeving, waarvoor
het was gemaakt. De verwezenlijking van dien wensch stuitte toen af op Duitsche
bezwaren en leek, sindsdien, ook voor de toekomst wel hopeloos verkeken.
Wat in vredestijd onmogelijk leek heeft — wonderlijke speling van het lot — de oorlog
vervuld: de gescheiden en uit elkaar gezaagde fragmenten van het Gentsche altaar weer
samengebracht op hun oude bestemming in de kathedraal van Gent. En bijna zou men er
toe komen om, uit liefde voor dit schoonste en eerbiedwaardigste getuigenis onzer
oude Nederlandsche kunstenaars, den schrikkelijken oorlog te loven, die het nalatig
onverstand der negentiend'eeuwsche Gentsche kanunniken zoo gelukkig kwam herstellen,
en stad-en-heiligdom den schat terugschonk, waarmee een vroom en schoonheidlievend
voorgeslacht het had verrijkt.
We hebben er hier reeds eerder aan herinnerd hoe zes van de langs beide zijden
beschilderde paneelen van het veelluik in 1815 door het Gentsche kapittel voor 3000
gulden aan den kunsthandelaar Nieuwenhuis werden verkocht; hoe deze ze kort daarna
voor den destijds aanzienlijken prijs van 100.000 fr. aan den Engelschen
collectioneur Solly afstond, uit wiens bezit de koning van Pruisen ze verwierf,
waarna ze hun weg naar het Berlijnsche Museum vonden.
Deze zes luiken zijn thans te Brussel terug; ze bevatten, aan de binnenzijde, de
volgende voorstellingen: de "Strijders Christi", de "Rechtvaardige Rechters", de
"Heilige Kluizenaars", de "Heilige Pelgrims", de "Zingende Engelen", de "Spelende
Engelen". Sluit men deze luiken dan komen op één rij de portretten der stichters
Jodocus Vijdt en Isabella Borluut te zien, benevens de beeltenissen der beide Sint
Jannen, van den Dooper en den Evangelist, aan wie vroeger, de kathedraal was
toegewijd, op een rij daarboven de "Boodschap des Engels" over twee paneelen: links
de knielende Gabriël en rechts Maria.
Gelijk met deze stukken kwamen uit Berlijn twee paneelen van het Sacramentsaltaar dat
de uit Haarlem geboortige meester Dirk Bouts in 1467 maakte voor de Broederschap van
het H. Sacrament in de St. Pieterskerk te Leuven. Zooals bekend is, had deze kerk
gedurende den oorlog veel te lijden en slechts met veel moeite slaagde men er in de
beide werken van Bouts, de "Marteling van Sint Erasmus" en het middenpaneel van het
Sacramentsaltaar, het "Heilig Avondmaal" voorstellend, uit het brandende puin te
redden. Ook dit stuk had men reeds eerder van zijn luiken ontdaan die gedeeltelijk te
Berlijn, gedeeltelijk te München bewaard werden. De Berlijnsche paneelen zijn thans
weergekeerd; ze bevatten Oud-Testamentische voorstellingen, betrekking hebbend op het
H. Sacrament: de "Profeet Elias, gespijzigd in de woestijn", en de "Viering van het
Israëlitische Paaschfeest". De beide stukken uit de oude Pinacotheek met de figuren
van "Abraham en Melchisedech" op het eene, enden "Mannaregen" op het andere paneel,
is men in België nog te wachten.
Onze Brusselsche correspondent heeft ons gemeld, dat men in zijn stad plannen maakt
voor eene tentoonstelling der beide volledige altaarstukken, vermeerderd met andere
werken van Van Eyck en Dirk Bouts. In hoeverre voor deze expositie deelneming uit het
buitenland valt te verwachten is nog niet bekend; naar het aanzien laat zal men zich
ertoe bepalen om alles bijeen te brengen wat in Belgische openbare en particuliere
collecties van de beide meesters is te vinden, vermeerderd wellicht met die stukken,
welke met min of meer waarschijnlijkheid hun kunnen worden toegekend, of behooren tot
de naastbijzijnde groep van verwante kunst. In ieder geval beteekent eene
tentoonstelling, waarop men gelegenheid heeft de volledige "Aanbidding van het Lam",
de "Madonna met den kanunnik Van de Paele" en het portret van "Jan van Eyck's vrouw",
beide uit het museum te Brugge, de "Heilige Barbara" en "Maria aan de fontein" uit
het museum te Antwerpen, het drieluik van "Maria met het Kind" uit de collectie
Helleputte te Leuven, verder het herstelde Sacramentsaltaar en de "Marteling van Sint
Erasmus" beide uit de Leuvensche St. Pieterskerk, de "Marteling van St. Hipolytus"
uit de Saint-Sauveur te Brugge in elkaars onmiddellijke nabijheid te bewonderen en
vergelijkend te bezien, voor kunsteminnaars en -kenners een even zeldzaam als
uitgezocht schoonheidsgenot, en - wat meer is misschien, een stille en vreedzame
hulde aan de Vlaamsche cultuur, voor wier rechten thans zoo luid en onstuimig wordt
gevochten.
M. V.
March 15, 1920

The triptych by Dirck Bouts.

67

4355

4360

4365

4370

4375

4380

4385

4390

4395

4400

4405

4410

4415

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

Now that it is certain that the panels of the "Adoration of the Lamb", as soon as
they have arrived from Berlin, will return to their original destination, the Ghent
St. Baaf's Church, the Antwerp magazine "De Schelde" insists, that the shutters of
Dirck Bouts' Holy Sacramental Altar will also be reunited with the center piece,
which is still in the St. Peter's Church in Leuven.
"There is no semblance of reason", — writes the liberal magazine, — not to restore
Bouts' masterpiece as well as that of Van Eycken's. There is all the less reason,
since no part of it belongs to the Brussels museum.
"Incidentally, it was necessary to go more and more into the wedge which Ministers
Destrée now seems to want to drive, very wisely. Paintings and sculptures, originally
executed for a certain altar or a certain hall, could, if that altar or hall still
exists, must be re-drafted there."
Apr 8, 1920 Gazette des Beaux-Arts.
A richly filled issue of the Gazette is that of February. The scholar, Count Paul
Durrien, who is known for his studies on early Flemish art, especially that of the
Van Eyck brothers, gives a new fragment of Van Eyck research: the work that the
famous brothers produced in the service of the art-loving Duke Jean de Berry. Durrieu
compares the two panels with the Crucifixion and the Last Judgment from the Ermitage
in St. Petersburg with pages from the Heures de Turin, the duke's book of tides, with
particular reference to the old ones, borrowed from Latin, Greek and Hebrew.
inscriptions, which are often on Van Eycken depictions. The use of some mystical
words, such as Agla and Adonay, is peculiar to the workshop of the brothers; they are
also found on the famous Ghent altar; these inscriptions helped Durieu to establish
the authorship of the Van Eycken with regard to the Petersburg play. The Madonna with
Canon Van der Paele will also bear a mysterious badge. Sometimes they are also verses
or half verses, taken from the Holy Scriptures, like on the panel of "Angels
Playing"; The writer expects much from the decipherment for the study of this art. A
special feature that he also thinks he has found is that one of the figures from the
group of the "Christian knighthood" of the Ghent polyptych depicts the duc de Berry.
For comparison with a depiction of this supposed portrait he gives the image of the
duke as it appears on a miniature from the "Petites Heures".
July 8, 1920 The van Eyck's in Brussels returned.
It is reported from Brussels: In accordance with Article 247 of the Peace Treaty, the
six wings of van Eyck's triptych "The Adoration of the Lamb", which used to be in the
St. Bavo Church in Ghent, were received here from Berlin and in the war years to the
Keizer Frederik-Museum in Berlin. Also returned are the wings of Dierich Bout's
triptych "The Last Supper", which was partly brought from the Pieterskerk in Leuven
to the Museum in Berlin and partly to the Pinakoteek in Munich.
9 July 1920 The return of the Belgian art treasures.
When the exhibition of old Flemish art was held in Bruges in 1902 and also later, on
the occasion of the retrospective exhibition in Ghent, it was an illusion of the
organizers to once more, albeit only for a short time, view the masterpiece of the
Van Eyck brothers, to be allowed to exhibit the oldest and noblest monument of our
early Netherlandish painting, intact and entirely in the own environment for which it
was made. The realization of this wish then met with German objections and, since
then, also seemed hopeless for the future.
What seemed impossible in peacetime - a wonderful twist of fate - has fulfilled the
war: the separated and sawn apart fragments of the Ghent altar have been reunited at
their old destination in the cathedral of Ghent. And, out of love for this most
beautiful and venerable testimony of our old Dutch artists, one would almost come to
praise the terrible war, which came so happily to restore the negligent ignorance of
the nineteenth-century Ghent canons, and treasure, with which a pious and beautyloving ancestry had enriched it.
We have already recalled here how six of the panels of the polyptych, painted on both
sides, were sold in 1815 by the Ghent chapter to the art dealer Nieuwenhuis for 3000
guilders; how shortly afterwards he handed them over to the English collector Solly
for the then considerable price of 100,000 fr., from whose property the King of
Prussia acquired them, after which they found their way to the Berlin Museum.
These six panels are now back in Brussels; they contain, on the side, the following
representations: the "Warriors Christi", the "Just Judges", the "Holy Hermits", the
"Holy Pilgrims", the "Singing Angels", the "Playing Angels". If these shutters are
closed, the portraits of the founders Jodocus Vijdt and Isabella Borluut can be seen
in a row, as well as the effigies of the two Saint John, the Baptist and the
Evangelist, to whom the cathedral was formerly dedicated, in a row above the "Message
of the English" over two panels: on the left the kneeling Gabriel and on the right
Mary.
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Together with these pieces, two panels of the Sacramental Altar came from Berlin that
the Haarlem-born master Dirk Bouts made in 1467 for the Brotherhood of the Holy
Sacrament in the St. Pieterskerk in Leuven. As is known, this church suffered much
during the war, and it was only with great difficulty that the two works by Bouts,
the "Torture of Saint Erasmus" and the central panel of the Sacramental altar,
depicting the "Holy Supper", were completed. save the burning rubble. This piece had
also previously been stripped of its shutters, which were partly kept in Berlin and
partly in Munich. The Berlin panels have now returned; they contain Old Testament
representations relating to the Blessed Sacrament: the "Prophet Elias being fed in
the desert", and the "Celebration of the Israelite Passover". The two pieces from the
old Pinacotheque with the figures of "Abraham and Melchisedech" on one panel, and
"Mannaregen" on the other panel, are still to be seen in Belgium.
Our Brussels correspondent has informed us that plans are being made in his city for
an exhibition of the two complete altarpieces, plus other works by Van Eyck and Dirk
Bouts. It is not yet known to what extent participation from abroad can be expected
for this exhibition; As it turns out, it will be decided to bring together everything
that can be found in Belgian public and private collections of the two masters, plus
perhaps those pieces which can be attributed with more or less probability to them,
or which belong to the nearest group of related art. In any case, an exhibition in
which one has the opportunity to see the complete "Adoration of the Lamb", the
"Madonna with Canon Van de Paele" and the portrait of "Jan van Eyck's wife", both
from the museum in Bruges, means the " Saint Barbara" and "Mary at the Fountain" from
the museum in Antwerp, the triptych of "Mary with the Child" from the Helleputte
collection in Leuven, furthermore the restored Sacramental Altar and the "Torture of
Saint Erasmus" both from the Leuvensche St. Pieterskerk, to admire and compare the
"Torture of St. Hipolytus" from Saint-Sauveur in Bruges in close proximity, for art
lovers and connoisseurs a pleasure as rare as it is selected, and - what is more,
perhaps, a quiet and peaceful tribute to the Flemish culture, for whose rights are
now being fought so loudly and fiercely.
M.V.
28 juli 1920 DE "AANBIDDING VAN HET LAM."
Er zijn in België stemmen opgegaan om de "Aanbidding van het Lam" van Van Eijck niet
terug te plaatsen in de Gentsche Hoofdkerk, maar onder te brengen in het Stedelijk
Museum voor Schoone Kunsten te Brussel.
Flandre Liberale en de Gazette maken propaganda voor dit plan en geven als hunne
meening, dat de schilderijen die de kerken versieren, toebehooren aan den Staat.
Voors achten zij de kunstwerken in een museum beter beveiligd tegen brand, diefstal
en beschadiging.
De Standaard komt tegen dit betoog op.
"Hoe dikwijls, schrijft het blad, heeft men niet gelezen en gezegd, dat een
kunstwerk, om naar volle waarde geschat te worden, moed gezien zijn op de plaats
waarvoor het bestemd is? De Aanbidding van het Lam werd geschilderd voor de kapel
waar zij hangt, namelijk deze door den gever Judocus Vydt in de oude S. Janskerk (nu
S. Baafs) aangekocht tot zijn gebruik. De eigendom is dus ook onbetwistbaar, daar zij
gegeven werd voor die kapel.
Wat de verzekering betreft, het schijnt aardig daarop te steunen, wanneer wij zagen
dat het bestuur van het Gentsche Museum in de laatste dagen van den oorlog zijn
meesterstukken toevertrouwde aan de hoofdkerk.
Met voldoening lazen wij de woorden van minister Destrée in den Senaat uitgesproken
(15 Juli 1920): "De Van Eyck werden ons teruggegeven om de schilderij in haar geheel
te herstellen. Al de luiken moeten dus naar de Hoofdkerk van S. Baafs terug. De
paneelen van Adam en Eva, die zich in het museum te Brussel bevinden, moeten daar
eveneens naar toe, opdat het volledig zij.
Op de vraag van den heer Brunard, nopens het eigendomsrecht, antwoorde de minister,
dat zulke bespreking heden nutteloos was, "de hoofdzaak is de schilderijen op hunne
plaats te hangen en dat in overleg maatregelen zouden getroffen worden om het
meesterwerk te bewaken en den toegang der kapel te vergemakkelijkend."
Het schijnt inmiddels vrijwel zeker te zijn, dat aan het voornemen van minister
Destrée zal worden vastgehouden.
De Brusselsche correspondent van het Hbld. meldt althans, dat de "Aanbidding van het
Lam" na te Brussel van 15 Augustus tot 26 September te zijn tenoongesteld dan voor
goed in de St. Baafskerk te Gent zal worden ondergebracht.
Ter gelegenheid van den terugkeer van het schilderij te Gent wordt aldaar op 3
October een archeologische dag ter eere der broeders Van Eijck gehouden, waartoe door
de Geschiedkundige en Archeologische Vereeniging te Gent buitenlanders zullen worden
uitgenoodigd, onder wie graaf Durrieu van het Institut de France, De Mely van de
Société des Antiquairen francais, Brockwell en miss Weale uit Londen en jhr. Six uit
Amsterdam.

69

4490

4495

4500

4505

4510

4515

4520

4525

4530

4535

4540

4545

4550

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

16 augustus 1920 Het "Lam Gods" te Brussel.
Men seint ons:
De tentoonstelling van de Aanbidding van het Lam der Van Eycks en van het altaarblad
van het Heilig Sacrament van Dirk Bouts werd Zondagnamiddag geopend, in aanwezigheid
van koningin Elisabeth, door minister Destrée. Een groot aantal kunstenaars en
kunsthistorici, behalve heel wat mondaine belangstellenden, woonden dit soort
academische vergadering bij.
Fierens Gevaert, de hoofdconservator van het museum, had er uitstekend voor gezorgd,
dat de beide meesterwerken der Vlaamsche schilderkunst tot hun recht kwamen, door ze
te plaatsen te midden van het voortreffelijkste werk van andere ietwat jongere
Vlaamsche meesters als juweelen van ongekende schoonheid onder juweelen. Van Eycks
werk is weer in elkaar gezet zooals het zich in de Sint Baafskapel voor eeuwen bevond
en waar het, naar Van Mander meedeelt, zooveel bewondering verwekte, dat "daer dan
soo grooten ghedrangh was datmen er qualyk mocht bycomen, want de capelle daer dit te
sien was den heelen dagh vol was van allerley volck".
De indruk, dien het altaarbeeld maakt, is overweldigend. Zoo sprekend zijn de
volmaakte harmonie van denken, gevoelen en zeggen, die rustige zekerheid van den
schoonen wil en dit grootsche van opzet en uitvoering, dat men onder de wondere
bekoring heen in zich eenig pijnlijk gevoel onderkennen gaat, dat dit hier een
hoofdmoment in het menschelijk schoonheidskunnen is, waarvan de weergade, evenals van
Dante's "Divina Commedia", niet van deze wereld is.
Dit Vlaamsche meesterwerk dan, werd begroet in het Vlaamsche Brussel door minister
Destrée, Fierens Gevaert en den Franschen zaakgelastigde Jaumez, die allen Fransch
spraken, en door Rockwell, conservator van de Cook Gallery te Richmond, die Engelsch
sprak. In de taal zelf van Van Eyck en Bouts sprak niemand.
Ziehier dan toch een vreugde te midden van de ontgoochelingen en de smarten van den
oorlog, zei Destrée, en hij zei in welke omstandigheden Berlijn en München deze
werken hadden teruggegeven, niet als oorlogsbuit, doch als vergoeding voor zooveel
verwoeste kunstwerken. Laat ons deze werken bewonderen. Zij vormen een
hartstochtelijk raadsel. Hubert van Eyck bezon het, Jan van Eyck voltooide het. Zij
leefden begin 15de eeuw. Dat slechts weten wij. Men weet niet wie hun leermeester
was, noch van waar heen zij kwamen. Aldus besloot Destrée, die meende, dat deze dag
een vreugdedag voor Vlaanderen moest zijn.
Fierens Gevaert gaf vooral de geschiedenis van het altaarstuk van Van Eyck en
beschreef dit werk, alsook dat van Bouts tot in alle bijzonderheden.
Hoe belangwekkend ook, het is ten slotte toch maar gedoe, waarboven de hooge en
eeuwige glorie straalt van de twee eenvoudige Vlaamsche meesterwerken.
17 augustus 1920 Van Eyck en Bouts terug
(Bijzondere correspondentie).
Brussel, 15 Augustus.
?? ruim drie weken geleden, in de bladen werd ?? zou het vandaag revolutie zijn in
Brussel. Van een revolutie heb ik, op dit late avonduur, niet meer gemerkt dan een
overvloedige marechaussée, ?? verstoppertje speelde in de voornaamste staats??en. Ik
heb nergens gelezen dat de inneming der Bastille eene kleine maand bij voorbaat werd
aangekondigd; daardoor wellicht is zij zoo merkwaardig goed geslaagd. Wat de
Brusselsche omwenteling van heden, 15 Augusts, betreft...
Wij hebben, weliswaar, in de plaats daarvan een ander blijk van toch wel even sterke
volkskracht bijgewoond, dat tegen de omstandigheden opweegt, welke zich niet hebben
voorgedaan. - "Het diende vandaag hoogdag te zijn in Vlaanderen", meende daareven
minister Destrée, bij de inhuldiging van de Van Eyck- en Bouts-tentoonstelling die
vanmiddag plaats greep en waarover ik U heb geseind. "Heden dienden wel de klokken
van het land te luiden, want ?igen schoonheid is in eigen land terug!" En welke
uiting van volkswezen is even machtig als die onzer primitieve meesters, meer in het
bijzonder die van ?un aller voorgangers, de machtige gebroeders Hubrecht en Jan van
Eyck, de eene in zijn monumentale mysticiteit die aan Thomas van Aquinen en van Dante
Alighieri doet denken, de tweede, wiens realiteitszin zoo diep vorscht en zoo scherp
uitbeeldt, ?nren echte archetypen van de vijftiend'-eeuwsche Vlaamsche ziel?...
Laat ons dit echter voor heden rusten laten: de indruk, bij de tentoonstelling
ondergaan (en ieder minnaar der kunst moet naar Brussel om deze eenige
tentoonstelling te zien), de indruk, zeg ik, is te grootsch en slaat diep, dan dat
men er zoo maar onmiddellijk, zelfs journalistisch, op reageeren zou. Deze
"Aanbidding van het Lam Gods" is overbekend. Schrijver dezes heeft tien jaar van zijn
leven, elken Zondagochtend besteed aan wat er van Gent overbleef; hij meent elk
figuur dat er op voorkomt te kennen; hij had de gelegenheid ze beter te bestudeeren
dan hier, in het Brusselsch museum, mogelijk is. Doch, het weergaloos meesterstuk
thans in zijn geheel en ongeschonden terug te vinden, slaat bij de gedachte alleen,
met zulke groote, zij het dan ook louter intellectueele emotie, dat het niet aangaat,
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na een officieele plechtigheid, hoe intiem deze ook mocht zijn, onmiddellijk te gaan
praten over dingen, die men als heilig aanvoelt. De tentoonstelling blijft ruim een
maand open: reeds morgen keer ik er terug, en gaat dat, dan schrijf ik erover met
meer bezonken zinnen.
Het belet niet dat ik mij van heden af overleveren kan aan... kritiek, want het is
steeds gemakkelijker, kwaad te spreken dan goed. Eerst dan iets, waar ?en der
inrichters kan verantwoordelijk voor gesteld: dat echter belet het veelluik, hoe dan
ook volledig aanwezig in zijne gansche volledigheid te ?ren. Dit ligt aan het
volgende. De paneelen die, voor een goede maand, in het Berlijnsch museum hingen,
werden indertijd doorgezaagd en geparketteerd. De zingende en musiceerende engelen,
die aan hunne keerzijde de Verkondiging droegen - op het ene paneel de Engel, op het
andere de Heilige Maagd ? werden aldus vier tafereelen. Zoo gaat het ook met de
vleugels die de Rechtvaardige Rechters en de soldaten Christi, de Heremieten en de
Pelgrims vertoonen, en aan de andere zijde Judocus Veydt en zijne vrouw, met de twee
Johannessen laten zien: weer vier schilderijen die eigenlijk maar twee stukken
uitmaken. Anders met de Adam en Eva uit het Brusselsche museum, die gaaf bleven, en
achteraan de twee architectonische binnenzichten blijven vertoonen: niet doorgezaagd,
kunnen de vier voorstellingen niet afzonderlijk voorgedragen.
Men heeft er op gevonden het polyptiek gansch geopend te toonen: aldus is de
voorstelling volkomen authentiek. Bovenaan, tusschen Adam en Eva en de Engelen aan
beider zij, God de Vader naast wie de Moedermaagd en Johannes de Evangelist zitten.
Onderaan, aan beider zij van de eigenlijke Aanbidding, rechts de Justi Judices en de
Milites Cristi, links de Heremieten met Martha en hare Magdaleensche zuster, en de
Pelgrims met den machtigen ?orus aan hun hoofd. Aan een anderen wand ?men een
gesloten polyptiek opgehangen, ?et doorzagen van de paneelen toeliet. Daar ? dus de
authentieke Verkondiging in hare ?n, boven Veydt en zijne eegade aan, die aan ?en van
den Dooper en van den Evangelist knielen, eveneens authentiek. De keerzijde van Adam
en van Eva heeft men echter moeten vervangen door vergrauwde moderne kopiën. Zoo is
het veelluik er wel geheel, en op schrandere wijze tentoongesteld. Maar in zijn
geheel ziet men het niet, en zal men het ook vermoedelijk niet zien te Gent, in de
Sint Baafskerk, waar het na afloop der tentoonstelling terugkeert.
Iets anders dat men hier met spijt ontbeert zijn de oorspronkelijke omlijstingen van
de diverse deelen. Die van het Gentsche deel, met het bekende Latijnsche opschrift,
bleef te Gent. Die van Adam en Eva bleef behouden: zij is modern. Die van de
Berlijnsche vleugels komt niet overeen met de lijst die men op de Hanfstaegl-foto
ziet, met scharnieren en spijkers ?erd zij te Berlijn achtergehouden? Was de terug?ve
ervan in het Versailles-verdrag niet voorzien? Hoe het weze, er is in de kaders thans
een bontheid naast een gouden fonkelnieuwheid, die minder behaaglijk aandoen.
Dat blinkende wordt ergerlijk bij de teruggekeerde Bouts-paneeltjes. Niet alleen
werden de vier schilderijen onhebbelijk opgepoetst en onbetamelijk gevernist (een
onderzoek zou bewijzen, misschien, dat ze wraakroepend gerestaureerd werden), maar
zij zitten in goedkope bazar-lijsten, waar een hedendaagsch schilder voor gruwen zou,
had een O.W.-er er zijn werk in gevat. Het is te hopen, dat daarin verandering
komt...
Een laatste punt van kiescheren aard. Men heeft het herstel van de "Aanbidding" en
van het "Avondmaal"-complex een waardige omgeving willen geven. Is men erin geslaagd?
Zooals ik seinde is deze tentoonstelling een gezuiverde reductie geworden van de
tentoonstelling der Primitieven die in 1902 te Brugge gehouden werd. Om de Van Eyck's
en de Bouts'en heen hangen honderd meesterstukken, van den stemmig-atmospherischen
Petrus Christus af tot den gecompliceerd-ornamenteelen Gillis van Coninickxloo toe,
van den dramatischen Rogier de la Pasture tot den koelen Quinten Matsijs. Op zich
zelf is dat natuurlijk van een verheven-overweldigde schoonheid. Of het echter aan
het hoofddoel der tentoonstelling - de "Aanbidding" en de "Cena" - niet schaadt?
Ik heb lang betreurd dat de "Aanbidding" in eene gesloten kapel van de Sint Baafskerk
hing: thans ben ik overtuigd dat dit goddelijk werk eene goddelijke afzondering
noodig heeft. Reeds hangt het hier, zooals boven omschreven, verdeeld. Het is tevens
al te bond omringd, weze het dan ook met uitsluitend eerste-rangswerk. - Hetzelfde
geldt voor Bouts: niet alleen wordt het Leuvensche altaarstuk en zijne bijpaneelen
overschaduwd door twee oppermachtige deelen van "Keizer Otto's gerecht", maar de
stijlvol-nuchtere kracht ervan lijdt moeilijk de onmiddellijke nabijheid van b.v.
Memlinc's aanminnige weekheid.
Doch, dit is vitterij: men neme ze mij niet kwalijk. Bewijst zij trouwens niet welke
prachtige inspanning hier werd gepraesteerd, om weer naar dit land de liefhebbers te
lokken, zooals te Brugge destijds de Primitieven en het Gulden Vlies, te Antwerpen
met Van Dijck, te Brussel met de Meesters der XVIIe eeuw werd gedaan?
Laat ik dit eerste schrijven dan ook besluiten met een spijt: dat men niet wat
gulziger is geweest, en, tot aanvulling van onze collecties, uit Weenen de Brueghels
liet overkomen. Of ware de eisch te groot geweest? Of was men te St. GGermain niet
zoo kunstzinnig als te Versailles? Of ben ik als Vlaming te egoïstisch?...
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July 28, 1920 THE "WORSHIP OF THE LAMB."
There have been voices in Belgium not to place Van Eijck's "Adoration of the Lamb"
back in the Gentsche Hoofdkerk, but to house it in the Municipal Museum of Fine Arts
in Brussels.
Flandre Liberale and the Gazette are promoting this plan and are of the opinion that
the paintings decorating the churches belong to the State. They consider the works of
art in a museum to be better protected against fire, theft and damage.
De Standaard opposes this argument.
"How often, writes the magazine, has it not been read and said that a work of art, to
be fully appreciated, is courage seen in its intended place? The Adoration of the
Lamb was painted for the chapel where it namely this one purchased for his use by the
donor Judocus Vydt in the old S. Janskerk (now S. Baafs).The ownership is therefore
also indisputable, since it was given for that chapel.
As far as the assurance is concerned, it seems to be well supported when we saw that
the board of the Ghent Museum entrusted its masterpieces to the main church in the
last days of the war.
We read with satisfaction the words of Minister Destrée pronounced in the Senate (15
July 1920): "The Van Eyck were returned to us in order to restore the painting in its
entirety. All the shutters must therefore be returned to the Main Church of S. Baafs.
The panels of Adam and Eve, which are in the museum in Brussels, must also go there,
so that they are complete.
To Mr. Brunard's question about the right to property, the minister replied that such
a discussion was useless today, "the main thing is to hang the paintings in their
place and that measures should be taken in consultation to guard the masterpiece and
to prevent access to it." of the chapel too facilitating."
It now seems to be almost certain that the intention of Minister Destrée will be
adhered to.
The Brussels correspondent of the Hbld. reports at least that the "Adoration of the
Lamb" after being exhibited in Brussels from August 15 to September 26 will then be
permanently housed in the St. Baafskerk in Ghent.
On the occasion of the return of the painting to Ghent, an archaeological day in
honor of the brothers Van Eijck will be held there on 3 October, to which foreigners
will be invited by the History and Archaeological Society in Ghent, including Count
Durrieu of the Institut de France, De Mely of the Société des Antiquairen francais,
Brockwell and Miss Weale from London and Jr. Six from Amsterdam.
August 16, 1920 The "Lamb of God" in Brussels.
We are told:
The exhibition of the Adoration of the Lamb of the Van Eycks and of the altar sheet
of the Blessed Sacrament by Dirk Bouts was opened on Sunday afternoon, in the
presence of Queen Elisabeth, by Minister Destrée. A large number of artists and art
historians, in addition to many mundane interested parties, attended this type of
academic meeting.
Fierens Gevaert, the museum's chief curator, had done an excellent job of ensuring
that the two masterpieces of Flemish painting came into their own by placing them
amidst the finest work of other somewhat younger Flemish masters as jewels of
unparalleled beauty among jewels. . Van Eyck's work has been reassembled as it had
been in St Bavo's Chapel for centuries and where, according to Van Mander, it aroused
so much admiration that "there was such a great ghedrangh that one was allowed to
visit it, because the capelle there to see the whole day was full of all kinds of
people."
The impression made by the altar image is overwhelming. So eloquent are the perfect
harmony of thinking, feeling and saying, that quiet certainty of the beautiful will,
and this grandiose in design and execution, that under the wondrous temptation one
comes to recognize in oneself some painful feeling that this is a key moment in the
human beauty, the equivalent of which, like Dante's "Divina Commedia", is out of this
world.
This Flemish masterpiece, then, was greeted in Flemish Brussels by Minister Destrée,
Fierens Gevaert and the French Chargé d'Affaires Jaumez, all of whom spoke French,
and by Rockwell, curator of the Cook Gallery at Richmond, who spoke English. Nobody
spoke in the language of Van Eyck and Bouts.
Here, then, a joy in the midst of the disappointments and sorrows of the war, said
Destrée, and said in what circumstances Berlin and Munich had returned these works,
not as spoils of war, but as compensation for so many destroyed works of art. Let us
admire these works. They are a passionate mystery. Hubert van Eyck considered it, Jan
van Eyck completed it. They lived in the early 15th century. We only know that. It is
not known who their teacher was, nor from where they went I came. Thus Destrée
decided, who thought that this day should be a day of joy for Flanders.
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Fierens Gevaert mainly gave the history of the altarpiece by Van Eyck and described
this work, as well as that of Bouts, in every detail.
Interesting though it may be, it is, after all, a hassle above which shines the lofty
and eternal glory of the two simple Flemish masterpieces.
August 17, 1920 Van Eyck and Bouts back
(Special Correspondence).
Brussels, 15 August.
?? more than three weeks ago, in the magazines ?? it would be a revolution in
Brussels today. I didn't notice anything more of a revolution at this late evening
hour than a copious military police officer, ?? played hide and seek in the main
states. I have not read anywhere that the capture of the Bastille was announced a
little over a month in advance; perhaps that is why she succeeded so remarkably well.
As for the Brussels revolution of today, August 15th...
We have, admittedly, attended instead another demonstration of equally strong popular
power, which outweighs the circumstances which have not occurred. - "Today should
have been a great day in Flanders", said Minister Destrée at the inauguration of the
Van Eyck and Bouts exhibition that took place this afternoon and about which I sent
you a message. "Today the bells of the country ought to toll, because 'its own beauty
is back in its own country!' And what expression of the folk being is as powerful as
that of our primitive masters, more particularly that of one of our predecessors, the
mighty brothers Hubrecht and Jan van Eyck, the one in its monumental mysticism that
resembles Thomas van Aquinen and Dante Alighieri? thinking, the second, whose sense
of reality so deeply explores and portrays so sharply, 'are real archetypes of the
fifteenth-century Flemish soul?...
Let us, however, leave this aside for the moment: the impression received at the
exhibition (and every lover of art must go to Brussels to see this only exhibition),
the impression, I say, is too great and strikes deep to would respond immediately,
even journalistically. This "Adoration of the Lamb of God" is well known. This author
has spent ten years of his life, every Sunday morning, on what remained of Ghent; he
thinks he knows every figure in it; he had the opportunity to study them better than
is possible here, in the Brussels museum. But, to find the matchless masterpiece now
in its entirety and intact, strikes at the thought alone, with such great, albeit
purely intellectual, emotion that it does not concern, after an official ceremony,
however intimate it may be, immediately start talking about things one feels sacred.
The exhibition will remain open for more than a month: tomorrow I will return there,
and if that is the case, I will write about it with more settled sentences.
It doesn't prevent me from being able to give myself up to... criticism from now on,
because it is always easier to speak evil than good. First something, for which and
the organizers can be held responsible: that, however, prevents the polyptych, in any
case being fully present in its entirety. This is due to the following. The panels
that hung in the Berlin museum for a good month were then sawn in half and parqueted.
The singing and music-making angels, who on their reverse bore the Annunciation—the
Angel on one panel, the Blessed Virgin on the other? thus became four scenes. The
same goes for the wings shown by the Just Judges and the soldiers Christi, the
Hermits and the Pilgrims, and on the other side Judocus Veydt and his wife, showing
the two Johannessen: again four paintings that actually only make up two pieces. .
Unlike the Adam and Eve from the Brussels museum, which remained intact and continue
to show the two architectural interior views at the back: not cut through, the four
performances cannot be recited separately.
It has been found to show the polyptych completely open: thus the representation is
completely authentic. Above, between Adam and Eve and the Angels on either side, God
the Father next to whom sit the Virgin Mother and John the Evangelist. Below, on both
sides of the Adoration proper, on the right the Justi Judices and the Milites Cristi,
on the left the Hermits with Martha and her Magdalene sister, and the Pilgrims with
the mighty Orus at their head. A closed polyptych was hung on another wall, which
allowed cutting the panels. Over there ? thus the authentic Proclamation in hers,
above Veydt and his wife, who kneel to one of the Baptists and of the Evangelist, is
also authentic. The reverse side of Adam and Eve, however, has had to be replaced by
grayed-out modern copies. Thus the polyptych is there in its entirety, and exhibited
in a shrewd manner. But it is not seen in its entirety, and probably will not be seen
in Ghent, in the Sint Baafskerk, where it will return after the exhibition.
Another thing that is sadly lacking here are the original frames of the various
parts. That of the Ghent part, with the well-known Latin inscription, remained in
Ghent. That of Adam and Eve has been preserved: it is modern. That of the Berlin
wings does not correspond to the frame seen in the Hanfstaegl photo, with hinges and
nails ?because they were kept in Berlin? Was its return not foreseen in the
Versailles Treaty? Whatever the case, there is now a variegation in the frames next
to a golden sparkling newness, which seem less comfortable.
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That shiny becomes annoying with the returned Bouts panels. Not only were the four
paintings rudely polished and unseemly varnished (an examination would prove,
perhaps, that they were vengefully restored), but they are in cheap bazaar frames,
which a contemporary painter would abhor had an O.W. work captured. Hopefully that
will change...
One last point of choice. The aim was to give the restoration of the "Adoration" and
the "Supper" complex a dignified environment. Have they succeeded?
As I indicated, this exhibition has become a purified reduction of the exhibition of
the Primitives that was held in Bruges in 1902. Hundreds of masterpieces hang around
the Van Eycks and the Bouts, from the moody-atmospheric Petrus Christus to the
complicated ornamental Gillis van Coninickxloo, from the dramatic Rogier de la
Pasture to the cool Quinten Matsijs. That in itself is, of course, of sublimeoverwhelmed beauty. However, does it not harm the main object of the exhibition - the
"Adoration" and the "Cena"?
I have long lamented that the "Adoration" hung in a closed chapel of St Bavo's
Church: now I am convinced that this divine work needs divine seclusion. It is
already here, as described above, divided. It is also too tightly surrounded, so be
it with only first-rate work. - The same applies to Bouts: not only is the Louvain
altarpiece and its side panels overshadowed by two supreme parts of "Emperor Otto's
dish", but its stylish-down-to-earth power hardly suffers in the immediate vicinity
of e.g. Memlinc's affable softness.
But, this is slander: they don't blame me. Doesn't it prove, moreover, what wonderful
effort was made here to lure enthusiasts back to this country, as was done in Bruges
with the Primitives and the Golden Fleece, in Antwerp with Van Dijck, in Brussels
with the Masters of the seventeenth century?
Let me therefore conclude this first letter with a regret: that people were not a bit
more greedy and, to supplement our collections, had the Brueghels brought over from
Vienna. Or would the requirement have been too great? Or were people not as artistic
at St. Germain as at Versailles? Or am I too selfish as a Fleming?...
19 augustus 1920 Hoe men Vlaamsche kunst steelt.
Het "Laatste Nieuws" schrijft onder het opschrift: Hoe men ons ook de Vlaamsche kunst
ontsteelt: "Op roode fluweelen en gouden, waarlijk zeer fonkelende stoeltjes, heeft
dus Zondagmiddag een uitgelezen gezelschap van kunstkenners en kunstbeoefenaars,
voorgezeten door de Koningin, de tentoonstelling ingehuldigd, die in het Oude Museum
is aangericht uit "De Aanbidding van het Lam Gods" der gebroeders Van Eyck, voor het
eerst sedert eeuwen in haar oorspronkelijk geheel te zien, dank zij het middenpaneel,
dat de hoofdkerk van Gent ter leening heeft afgestaan en de zijpaneelen, die uit
Duitschland terug zijn gekomen.
De Vlaamsche pers was niet uitgenoodigd, de taal der Vlamingen was uitgesloten op de
plechtige opening der tentoonstelling van het Vlaamsche meesterwerk. 't Was alles
Fransch wat de klok sloeg en de dag van 15 Augustus 1920, die voor Vlaanderen een
feestdag had moeten zijn, is er een van smart en verbittering geworden.
Niet alleen heeft men op die "plechtigheid" de Vlamingen in hun taal beleedigd, men
heeft ze feitelijk ook hun kunst ontstolen. Wat zouden de Walen er wel van zeggen,
indien men te Brussel, of zelfs te Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven of Mechelen, ter
gelegenheid van een kunstplechtigheid, bestemd om een werkelijk Waalsche meester te
herdenken, bijvoorbeeld Lambert Lombard, met berekend opzet alle redevoeringen in het
Nederlandsch uitsprak en den naam "Waalsche Kunst" vermeed?
Toch zei minister Destrée, dat de 15e Augustus 1920 een dag van vreugde zou moeten
zijn voor Vlaanderen "Devrait être!"
Een zonderlinge manier, waarachtig, om de Vlamingen blij te maken.
20 augustus 1920 Altaarstuk van het Heilig Sacrament.
Karel van Woestijne schrijft ons:
Veertig tot vijftig jaar na de "Aanbidding van het Lam Gods", werd het "Altaarstuk
van het Heilige Sacrament" door Dieric Bouts, dien men later Stuer? noemde, te Leuven
geconcipiëerd. De streng-ma? schilder ervan, naar zijn gelaatstrekken een be?vast man
zonder veel toegevendheid, bevond zich in het laatste derde van zijn leven als hij
met zijn werk een aanvang nam, evenals Hubrecht van Eyck vermoedelijk vijftig of meer
was, toen hij de stoffancie ontwierp - want de idee was vleesch bij hem ?rt hij
Ruusbroec had gelezen en de kerkelijke ?boeken van zijn tijd - de stoffancie waarin
zijne genooten, naar den leven geconterfeit, zouden ge?gen van een eender geloof (en
daardoor is de "Aanbidding" met de "Commedia" gelijk te stellen). Wij zien hier dus
voor twee menschen van haast gelijken leeftijd, van vast gelijke kunde, die te
verwerken hebben een onderwerp van gelijke waarde, en het doen - we hebben het recht
niet, zulks te betwijfelen - met een zelfde overtuiging.
Van gelijke waarde. Of is de opgave, die het Offer des Zoons in zijn eerste
werkelijkheid naast zijne ?-testamentische praefiguratie bedoelde in beeld te
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brengen, niet van even-breede en -essentiëele beteekenis als de afkoop der zielen,
gehuldigd in den vorm van het schuldeloos Lam? Feitelijk twee vertooningen van
hetzelfde onderwerp, hoe dan ook abstract in het eerste geval, en symbolisch-concreet
in het tweede geval behandeld: konden zij niet beiden aanleiding geven tot eene even
hoogstaande verklaring, - verklaring van het mysterie-op-zich-zelf, verklaring van
den menschengeest die het bevatten moest?
Nochtans, met al de rijpheid die de jaren medebrengen en de kunde die alle
uitdrukking mogelijk maakt, vermag de zestig-jarige Bouts het niet, ons ? diep te
treffen als de vijftiger Hubrecht van Eyck, die tien jaar aan het Gentsche altaarstuk
werkte, tot bij zijn bevrijdenden dood. Want van Hubrecht kan, als helaas van maar
heel weinige menschen gezegd, dat hij die tien jaar heeft geleefd in een
geestestoestand, die de bestendige vervoering be?ent van wie reeds in de aanwezigheid
staat van verlossing. Alle leven is het leven waard; weinige levens zijn den dood
waard, - men houde den dood als voor de definitieve vernietiging...
Het aardgelijk ontwerp nu, laat de even-oude en?n-geloovige Dieric Bouts ons koel,
zooals een ?matisch tractaat ons haast wrevelig nuchter laat lezen in de visioenen
eener Hadewich.
En dan, in de spanne tijds tusschen den eersten Van Eyck en Dieric Bouts, de evolutie
der Nederlandsche schilderkunst zóózeer in strak-realistischen zin ver?en, dat zij
louter geestelijk vlucht voortaan uit? Zal men wijzen op het milieu: het verburger?
van het geestelijk leven, waar de stadsschilder ?ts werktuig in de handen van eene
veelhoofdige ?penbank, als het ware een slachtoffer van is? ?men denken aan den
oorsprong van beide meesters en hunne aanvankelijke vorming: Van Eyck afkomstig uit
het Maasland vol aanminnigheid ? sprookjes, die dichter staat bij een dichterlijk ?
antisme en, naar men zegt, in Italië Giotto ?cht bestudeeren en het gemoedsleven van
den ?erello mocht doorvoelen, terwijl Bouts, in een ?ig Holland geboren, meer den
literairen didactici? de vroegere mystici verwant, trouwens schilders? is wien zijne
kunst als ambacht derhalve bijzonder lief was?
Waarheid is, dat in die tweede helft der vijftiende eeuw, onze schilderkunst een rij
meesters vertoont die veel meer dan als "school" aan te zien, uit?ken door een
uitnemende persoonlijkheid.
?een grooter verschil te denken dan tusschen de gebroeders zelf, die Van Eyck heeten:
de tweede, Jan, ontwikkelt zich in de lijn van een realisme dat, ?otsch gehouden
binnen de strakheid van de geometrische vormen, de minutie vergeten doet van al te ?
stvallige detailleering, en, hoe harmonisch ook ? de kleur en van een weergalooze
schittering, die vergeten doet dat technisch zijn groote broeder een baanbreker is
als schilder, voornamelijk van het ?ht, het schakeering-scheppende, het wisselendteêre, ? duizendvoudig-roerige licht.
Toch blijken de Gentsche meesters, die onmiddellijk ? de Van Eyck's komen, als een
teruggang naar de ?ere opvatting, vooral aan te sluiten bij Hubrecht van Eyck. Met
hem, die zijn beste jaren te Gent sleet ? er stierf, maken kunstenaars als Hughe van
der ? en Joost van Wassenhoven, om te zwijgen van ?us Christus, ook en vooral naar
den geest een ?ool uit. Nochtans is het weer niet dan een aard?ijke, een strenge en
toch stemmingsvolle vroomheid die ze samen houdt: de blanke, zoo modern-decoratieve
"Dood van Onze Lieve Vrouw", die onmiddellijk aan de "Zevende blidschap van Maria"
denken doet en Van der Goes in onze schilderkunst opvoert ? een hoogtepunt waar hij
alleen nog den weêrgalozen Hubrecht ontmoet, staat veraf van den wat ?mden Justus van
Gent, zijn tijdgenoot, wiens ?gste werk in Urbino is te vinden.
In dien tijd (de jaren 1460) heeft Memlinc zijne be?iden-weeke en -nobele
personaliteit niet ontwikkeld. Maar, uit Doornik gekomen, schitteren sedert jaren de
twee geniale leerlingen van Robert Campin: de stijlvolle, zoo bijzonder
aristocratisch-koele Jacques Daret, zoozeer verschillend van den steeds dramatischen
Rogier de la Pasture, naar kleur als in ge? heftig, wiens "Graflegging" zoo
romantisch-menschelijk is.
Bij uitzondering der gebroeders van Eyck zijn al de meesters tijdgenooten, en bij
herhaling elkanders medewerkers. Toch is het onderling verschil tusschen de werken
zóó groot, dat het geen groote oefening ?gt om ze op eerste zicht te onderscheiden.
De best-te-erkennen is echter de Leuvensche por?teur Dieric Bouts, en niet alleen om
zijn angst?ig en nochtans als het ware onverschillig-onaangedaan realisme, maar om de
opperste gave van den stijl.
Een realisme van angstvallige-opzettelijkheid, en dat nochtans onverschillig lijkt.
Bouts is in de eerste plaats een prachtig werkman. Men heeft, in het middentafereel
van het altaarstuk dat ons bezighoudt, erop gewezen dat, op Judas na, al de Apostelen
Christus, en dat Christus alleen, recht vóór zich uit, in de ijlte kijkt. Daar ziet
men een buitengewone diepte van psychologische voorstelling in: ik ben zoo vrij, het
psychologisch buitengewoon primitief te vinden: poessenellenkelder-psychologie,
uiterst primaire dramatiek, die niet verbeterd wordt door het feit dat de meester
geenszins heeft getracht, door gelijk welk middel ook aan het Christus-figuur eenigen
uitzonderlijken adel bij te zetten. In tegenstelling met de "Aanbidding van het Lam
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Gods", waar de streng-persoonlijke realiteit van elk personagie niet belet dat men
bij aanblik zich ineens in evident-bovenaardsche atmospheer voelt verplaatst (en
nochtans is het realisme hier zóó nauwkeurig dat een musicoloog onder de Zingende
Engelen de alti uit de soprani heeft herkend), in tegenstelling met dat vrome
verplaatsen, is het de weergave van het aardsche dat bij Bouts in de eerste plaats
treft. Een geslepen drinkglas vestigt er met meer aandringerigheid mijn aandacht dan
het gelaat van Johannes den Evangelist, waarin niets voorspelt dat hij de Apocalypsis
schrijven zal. Het brood tusschen de vingeren van jezus heeft niet meer beteekenis,
ook niet in 's schilders gemoed, dan het kleed van den heiligen Andreas: het is een
broodje dat te schilderen was, zooals die mantel te schilderen was, en de
kroonluchter boven de hoofden en de tichele van den goed-geteekenden vloer. Zoodat de
eerste, wellicht eenige vraag die bij den toeschouwer rijst is, wie de menschen zijn
die geen apostelen mogen heeten, en er nochtans bij afgebeeld staan. Heeft hij
vernomen dat de magere grijsaard Dieric Bouts-zelf is, en de twee leelijke jonge
lieden die onbescheiden door het luik kijken vermoedelijk zijn zonnen moeten heeten,
dan is die toeschouwer tevreden, - zonder meer, en zonder de nawegende overdenking
dat hij het Laatste Avondmaal heeft bijgewoond.
Doch, zooals ik zei, is hier eene eigenschap aanwezig die van meet af aantrekt. Men
noemt ze stijl, en zou moeite hebben te verklaren waarom men zo dien naam geeft. In
al dit realisme is er eene ordonnantie, en - moedwillig kiezen? neen, misschien
onwillekeurig ondergaan van harmonie- en dissonantie-wetten, waar men de aanwezigheid
van voelt zonder er het wezen van te kunnen omschrijven. - Men prijst Johannes van
Eyck om de uitvinding van de symmetrische samenstellingsformule die eene gansche eeuw
beheersen zal. Men kan zeggen dat Bouts er voor zich zelf mede breekt; hij wordt
losser, zooals de romantische muziek zich van Piccini-cadans verlost. Toch nlijft hij
stijlvol, in levendiger mate dan zelfs bij Van Eyck het geval is. Het gaat hier niet
om evenwicht: het heerscht noch in en geest, noch in de compositie. Het is een vrij
spel, zoo van motieven als van afzonderlijke gestalten. Het lijkt meer gril dan
ingeboren adel, meer spel dan schilderkunstige bekoorlijkheid. Men kan het niet
definiëeren: het bestaat, men herkent het, en het is het stevigste voetstuk waar deze
koele meester op te vestigen is.
Zóó, als een stellige, als wellicht de uitdrukkelijkste tegenvoeter van Hubrecht van
Eyck, doet zich Dieric Bouts in deze tentoonstelling voor. Beider hoofdwerken heeft
men er, thans gaaf en geheel, tegenover elkander gehangen: zij zijn de twee polen van
een zelfde volksziel. En dat men er omheen gehangen heeft al wat deze ziel in hare
innigste schakeeringen verbeelden kan, is weer eene vreugde om nimmer te vergeten.
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25 augustus 1920 PRIMITIEVEN TE BRUSSEL.
(Eigen brief.) I.
In het Koninklijk Museum voor Kunsten te Brussel zijn in een aparte zaal
tentoongesteld de Aanbidding van het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck en het
Altaarstuk van het Heilig Sacrament van Dieric Bouts. Ze staan daar in hun geheel.
Men weet dat eenige deelen van deze polyptiek (letterlijk veel-luik) in Duitschland
waren (Berlijn en Munchen) en bij het vredesverdrag van Versailles bepaald is, dat ze
aan den Belgischen staat gegeven moesten worden.
Met opzet schrijf ik: gegeven en niet teruggegeven, omdat maar al te zeer de meening
heerscht — en ik sprak er met ontwikkelde Belgen, o. a. een advocaat aan de balie
over — dat de Duitschcrs tijdens de bezetting eenige deelen van deze altaarstukken
zouden hebben meegenomen. Niets is minder waar. Wanneer men het boekje leest, dat
Fierens-Gevaert, hoofdconservator van het museum, aan deze schilderijen wijdt, kan
men zien, dat eenige paneelen van van Eyck reeds in 1824 in Duitsch bezit waren. Ik
weet wel, dat in het Louvre te Parijs veel schilderijen hangen, die ongeveer op
dezelfde manier verkregen zijn als deze altaarstukken en wil over de wijze, waarop ze
weer in België terug zijn gekomen, geen oordeel uitspreken, maar vast staat, dat de
Duitschers deze stukken reeds lang bezaten.
Dit een oogpunt van kunst moet natuurlijk ieder minnaar van schilderijen blij zijn
dit werk in zijn geheel te kunnen zien. En het spreekt vanzelf, dat ik, zoodra ik in
Brussel was om een paar dagen van redac tioneelen arbeid uil te rusten, naar het
museum ben gegaan om het te zien. Als minnaar van schilderijen, niet als bevoegd
beoordeelaar.
En behalve deze stukken zijn tal van primitieven in diezelfde zaal tentoongesteld,
zoodat het een genot is om daar te toeven. Want men ziet ze zoo zelden samengebracht.
Hoe lang is de tentoonstelling van primitieven in Brugge niet geleden?
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II.
De Aanbidding van het Lam Gods hangt in twee deelen. De binnenkant rechts in de zaal,
de buitenkant naast den ingang. Men heeft dit kunnen doen door twee paneelen, die
niet doorgezaagd waren, te vervangen door moderne kopiën. Als de polyptiek dus
gesloten is, zien we 12 tafercelen, de binnenkant bestaat uit 14 deelen.
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Men kent de geschiedenis van dit werk. Hubert begon het, in opdracht hetzij van
Willem IV van Beieren, graaf van Henegouwen en Holland, hetzij van Jodocus Vyd.
Hubert stierf, na er bijna tien jaar aan te hebben gewerkt en, op verzoek van Vyd,
voltooide Jan het. In 1640 werd het opgehangen in Vyd's kapel in de Sint Baaf te
Gent, destijds de Sint Jan geheeten. Op het linksche paneel zien we Vyd, geknield en
met droef starende oogen. Aan de overzijde zijn vrouw Isabella Borluut. De andere
paneelen symboliseeren wat de binnenkant ons onthullen zal. In een boekje, dat de
conservator Fierens—Gevert heeft samengesteld, wordt ons alles duidelijk beschreven.
Het werk is goddelijk van schoonheid; het straalt en leeft en schittert, en hoe
uitvoerig ieder detail is geschilderd, het is nergens hinderlijk. Elke figuur, die
men beschouwt leeft van goddelijke of menschelijke liefde. Zie het beeld van de
Zwangere Eva, beschouw het trotsche Lam op het scharlaken-roode altaar, de Duif, die
haar gouden stralen uitzendt naar de naderende stoeten. Wat een diepe mystiek en
goddelijk leven moet van Eyck geleefd hebben om dit te kunnen wrochten. En dan de
kleuren! Waar tooverde hij zijn kleuren vandaan?
Toch: hoe gaarne zou men dat stuk in zijn geheel zien in een passende omlijsting en
omgeving. Door de verschillende gekleurde lijsten om de schilderijen is de indruk wat
onrustig. En zoo egoïstisch wordt men als men voor dit kunstwerk slaat, dat men zou
wenschen het alleen te kunnen genieten in een stille kerk. Daar hoort het en daar zal
het goddelijker stralen dan hier in een drukke museumzaal, omringd door andere
werken, al zijn die ook nog zoo schoon.
III.
Dieric Bouts' Altaarstuk van het Heilig Sacrament hangt tegenover het Lam Gods. De
indruk, die deze luiken maken, is minder verheven. Ik heb mij afgevraagd hoe dit
komt. Is de oorzaak, dat de uit Duitsohland gekomen stukken gevat zijn in
buitengewoon ordinaire vergulde lijsten (de andere in z.g. museumlijsten) of omdat
het groote middenstuk, het Avondmaal, in zijn oudheid afsteekt tegen de glimmende en
als opgepoetste stukken uit Duitschland? In ieder geval is er geen geheel meer. Men
is geneigd te gelooven, dat de Duitsche stukken gerestaureerd zijn. Ze blinken als
goedkoope geverniste prenten.
Dieric Bouts is dit altaarstuk, dat hij voor Leuven schilderde, op 23 Maart 1464
begonnen en heeft het in 1468 voltooid. Vier jaar heeft hij aan deze vijf paneelen,
een groot middenstuk, het Avondmaal, en vier kleinere stukken de Ontmoeting v»n
Abraham en Melchisedek, het Manna, Elias in de woestijn en Paschen.
Het is natuurlijk schoon dit werk, het detail is van een nauwkeurigheid, die
bewondering afdwingt en toch? Waarom moest ik me, als ik een poos naar Jezus, het
brood brekende met zijn handen, gekeken had, me omwenden om nog even te genieten van
de van Eyck? Maakt het werk der van Eycken den indruk van geïnspireerd te zijn,
Bouts, schijnt een uiterst-knap noteerder van het leven. Voelt men bij van Eyck
vroomheid in zijn ziel vloeien en komt men daarna ook tot de bewondering van den
machtigen schilder, bij Bouts blijft men koel bewonderen den knappen uitbeelder van
Jezus en zijn discipelen.
IV.
Behalve deze hoofdwerken hangen misschien wel honderd primitieven in de zaal. Een
catalogus was daarvan niet aanwezig. Daarom noteerde ik onder het bewonderend
aanschouwen eenige werken die mij het meest troffen.
Daar was een Hieronymus Bosch, de aanbidding der herders: een paar koppen van beesten
en een lachend hoofd van een herder. Vol expressie was het werk.
Lucas Cranaoh hangt er met zijn levende portretten; hoe krachtig en scherp is de
beeltenis van dr. J. Scheuring. Quinten Metsys is vertegenwoordigd door een drieluik
van Sinte Anna; Rogier v. d. Weyden door eenige tafereelen van de Heilige Maagd met
het Kind, waarvan het Kind op een der schilderijen van een raakheid van schildering
is, die dadelijk treft. Ook hangt hier van denzelfden meester de edele kop van
Anthonie, groote bastaard van Bourgondië. Het fond is donker blauwgroen, waaruit het
hoofd met paarse muts naar voren komt. In een ander drieluik van Rogier van der
Weyden treffen in het middenstuk Calvarieberg de elegante houdingen van de personen.
Wat een gratie in de bewegingen!
Van Lucas van Leyden heb ik genoten. Zijn Heilige Anthonius is van een komische
werking. De potsierlijk gekleede dieren komen op hem aan in een grooten stoet,
terwijl hij geknield ligt voor den gekruisigden Christus. Dan is er nog een ander,
heel klein schilderstuk uit de Nederlandsche school (XVle eeuw) over den Heiligen
Anthonius. Het huisje op den heuvel van dit schilderijtje is van een zeer bijzondere
schoonheid.
Memling is vertegenwoordigd o.a. door den Marteldood van St. Sebasliaan, en eenige
prachtige portretten. Het bolle, goedmoedige gezicht van een man in een zwart kleed
is er een van, de beeltenissen van Willem Moreel en zijn vrouw zijn de andere. De
vrouw van Moreel heeft ook een fijne gazen kap om haar hoofd, zooals ik ook een werk
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van Memling in Brugge zag.
Mijn aantekeningen bevatten nog veel namen, maar ik moet mij beperken en een keuze
doen. Daar is een werk van G. David, dat ik hier in het bijzonder noemen wil. Het
heet: Het Kindeken Jezus als papeter. De moeder is geschilderd met een tederheid in
haar blauw-groen kleed, waar een roode mouw uitsteekt, dat ik dadelijk dacht: dit
werk moet Thys Maris gezien hebben.
Een schitterende Heilige familie van H. v. d. Goes valt op door het blauw, rood en
paars van de kleuren tegen elkaar, een portret van Margareta van Oostenrijk, (XVIe
eeuw) door de scherp-loerende oogen uit den witten kap.
Ten slotte noem ik nog eenige namen om te laten zien hoeveel belangrijke werken hier
hangen: Geertgen tot Sint Jans, Petrus Christus, J. Mostaert, A. Bouts, Orley.
G. H. P. Jr.
Brussel, 23 Augustus.
9 september 1920 EEN VAN-EYCK-DAG TE GENT.
De Brusselsche corr. van de N. R. C. meldt:
De nu te Brussel tentoongestelde Aanbidding van het Lam wordt 1 October a.s. ter
gelegenheid van het feest van St. Bavo, in de St. Baafskerk te Gent, teruggeplaatst.
Het congres der Koninkl. Academie van Archaeologie, dat te Antwerpen bijeen komt, zal
zich op 20 October naar Gent begeven waar den volgenden dag een van Eyck-dag,
ingericht onder de hooge bescherming van den heer Jules Destrée, socialistisch
minister van kunst en wetenschap en mgr. Seghers, bisschop van Gent, zal gehouden
worden. De plechtigheid zal bestaan uit: 1e. een academische vergadering in de aula
der universiteit, waar o.a. graaf Durieu, van het Institut, Max Brockwell, de bekende
Engelsche archaeoloog, Verlaat, ambtenaar en prof. Hulin de Loo het woord zullen
voeren; 2e. een ontvangst in het bisschoppelijk paleis: 3e. een toespraak in de
hoofdkerk door mgr. Seghers met interpretatie van het meesterwerk door den Gentschen
oudheidkundige kanunnik van den Gheyn en uitvoering van middeleeuwsche liederen.
30 september 1920 De aanbidding van het lam Gods.
De correspondent te Brussel van de "N. R. Crt." seinde [gisteravond] aan zijn blad:
Vandaag is "De aanbidding van het Lam Gods" van de gebroeders van Eyck uit Brussel,
waar het eenigen tijd, na de completeering met de door Duitschland, ingevolge de
bepalingen van het vredesverdrag van Versailles afgestane zijluiken, in het museum
heeft ten toon gestaan, naar Gent overgebracht. Het meesterwerk, zorgvuldig ingepakt,
werd per auto naar de Arteveldestad gevoerd, waar het aan de Brusselsche Poort
opgewacht werd door delegaties van den geschied- en oudheidkundigen kring, den
kunsten letterkring, de dagbladpers enz. Voor den ingang van de hoofdkerk van Sint
Baafs hadden 42 vereenigingen met hun vaandels post gevat om deze heuglijke
gebeurtenis te vieren. Bij aankomst luidden de klokken en speelde het carillon van
den Belfort. Vele huizen hadden de vlag uitgestoken en de heele stad bood een
feestelijk uitzicht.
5 oktober 1920 De aanbidding van het Lam.
Onze Brusselsche berichtgever meldt uit Gent:
De plechtigheid van den terugkeer van "De Aanbidding van het Lam" te Gent
Zaterdagavond ingeluid door een ontvangst van de leden der Gentsche Archeologische
vereeniging op het stadhuis. Naar Belgisch gebruik werden zij door de stadsregeering
op een raôut onthaald.
Gistermorgen had in de aula der Universiteit de plechtige academisohe zitting
gehouden onder voorzitterschap van kanunnik Van den Gheynst, den bekenden
kunsthistoricus. Aanwezige waren onder meer graaf Durie, lid van het Institut de
France, de Engelsche kunsthistoricus Brochwell Lionel Cust, conservator van het
Britsch Museum, minister Destrée en Luchères, het kabinetshoofd van den Franschen
Minister van Binnenlandsche Zaken, die de Fransche regeering vertegenwoordigde, ook
de Gentsche bisschop benevens vele priesters woonden de zitting bij, en dames
ongeteld.
Van den Gheynst opende de zitting met een herinnering aan de inhuldiging van het
monument voor de gebroeders Van Eyck in 1913. Hij sprak er zijn vreugde over uit dat
na de bloedige worsteling het zachte en ongerepte Lam aan Vlaanderen is teruggegeven.
De spreker liet uitschijnen wat reeds op het gebied van de Van Eyck-studie is gedaan
en wat nog dient te worden gedaan, met het oog op Italiaansche en Portugeesche
archiefstukken. Hij houdt zich overtuigd dat een der broeders Italië heeft bezocht.
Het schilderij noemde hij "la plus beau tableau du monde".
Minister Destrée wees er op, dat men evenmin kan spreken van récupération als van
buit. De grondgedachte, die er toe heeft geleid om de ontbrekende deelen van
Duitschland terug te eischen, als vergoeding voor de in België aangerichte
verwoesting is, dat een schilderij behoort geplaatst te worden op de plaats waarvoor
het bestemd was, in de atmosfeer door den schepper van het werk gewenscht. Daarom
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komen de deelen, die te Brussel waren, eveneens nnaar Gent. Brussel moet na den
oorlog niet worden uitgespeeld tegen Gent; het moet uit zijn met den strijd tusschen
steden onderling. Zooals de stukken van het altaar zijn bijeengebracht is ook de unie
hersteld in België. Ook hoopt Destrée dat deze dag een vreugdedag is, niet alleen
voor den geletterden doch ook voor den gemeenen man.
Daarna gaf Verlaut, directeur-generaal der afdeeling kunst en wetenschappen een zeer
literaire studie ten beste over het schilderij; zijn samenstelling en zijn
beteekenis. Zijn betoog, anders het meest belangwekkende stond in het teeken van het
nationalisme en van de vriendschap voor Frankrijk.
Ten slotte wees Brochwell aan de hand van Wheale, welke waarde het schilderij had en
wees professor Hulsen de Leo nog over enkele punten in verband met het werk die nader
onderzoek behoeven.
In den namiddag geschiedde de inwijding in de kerk. De bisschop sprak er zijn vreugde
over uit dat het altaarstuk weer in de Udocus Vyt Kapel in zijn kathedraal was
teruggekeerd. Kanunnik Van Den Gheynst zette, voor het schilderij, de beteekenis uit
godsdienstig oogpunt uiteen van het wonderbare meesterstuk, dat een lichte
avondzonnestraal bescheen. Oude muziek werd uitgevoerd en de plechtigheid sloot met
een receptie en raout, aangeboden door den gouverneur der provincie.
15 oktober 1920 De Van Eyck-dag te Gent.
III. (Slot.) (Van onsen Brusselschen correspondent.)
Brussel, 10 October.
Ik vind het jammer dat de Gentsche Van Eyck-dag niet werd gesloten met de inderdaad
merkwaardige — schoon ietwat te literaire — redevoering van Ernest Verlaut. Want
Verlaut had met zijn egale stem, zonder ooit een stemverheffing, dan, zelden
nochtans, een licht trillen wanneer hij het had over den Duitschen tijd dien we
achter den rug hebben en over 't Belgische vaderland, vrij lang gesproken; en zijn
rede was zóó literair een uiteenzetting van zijn standpunt en zóó literair ook een
beschrijving van het afwezige schilderij, dat vermoeienis bij de toehoorders niet kon
uitblijven... Prof. Hulin de Loo, die na Verlaut het woord zou voeren... neen, zoo
ging het niet toe. Na Verlaut sprak immers eerst nog Brockwell, de Engelsche
kunsthistoricus, die sprak in het Engelsch, op Engelsche wijs; en voor Belgen is dit
bezwaarlijk te smaken. Wel noemde hij dezen Van Eyck-dag, een dag schooner dan de
andere dagen; doch voor het overige, had bij het vooral over James Wheale, dien hij
in het bijzonder vereert, die zich gansch speciaal met de Vlaamsche schilderkunst
heeft bezig gehouden en aan Belgen en Belgische regeering bij de vleet goeden raad
welke niet immer word opgevolgd, heeft gegeven. Er was daardoor al minder
belangstelling onder de aanwezigen, toen prof. Hulin de Loo aan de beurt kwam...
Prof. Hulin zei het dan ook maar dadelijk, dat hij kort zou wezen, want hij begreep
best, dat de geachte toehoorders, er genoeg van hadden. De aanwezigen glimlachten. Ik
ook. Ik glimlach altijd, zij het dan ook meestal onmerkbaar, als ik te Gent met een
echt Gentenaar spreek in het Fransch. Wat een wonderbaar — en lachwekkend — Fransch
houden de Gentenaars er op na! Ik sprak later in den dag met een bekend FranschBelgisch letterkundige; en stond verbluft. Zoo'n "accent!" En met enkel zoo'n
"accent" — welke onzuivere taal! Ook prof. Hulin de Loo — bekend tegenstander,
nochtans, van de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool, foyer de culture 1atine —
sprak zóó...
Prof. Hulin de Loo stond in feite eigenlijk heelemaal op het zelfde standpunt als
graaf Durrieu. Men moet niet denken, zei hij, dat de kunst om met olieverf te
schilderen zoo maar spontaan is ontstaan, zooals Pallas, van kop tot teen gewapend,
gerezen is uit "la cuisse" (sic) van Jupiter. Hulin gebruikte hetzelfde woord als
Durrieu: geen "génération spontanée". Daarom wees hij op het belang der
onderzoekingen naar de voorgangers van Van Eyck. Het zou daarom ten zeerste gewenscht
zijn, meende hij, indien de zoekers meer aandacht gingen wijden aan de
rechtstreeksche banden, die zeker bestaan tusschen van Eyck's en de werken van vóór
Van Eyck. Hulin hield zich eveneens overtuigd dat, wat betreft het aandeel der beide
broeders in het werk, er geen sprake kon zijn van juxtapositie: Hubert had zoo maar
niet eenvoudig naar eigen wijs en trant het door Hubert onvoltooid achtergelaten
schilderij verder afgewerkt. De samenwerking had deel plaats gehad "par
superposition", waarmede prof. Hulin de Loo in den grond bedoelt dat Jan het werk van
zijn broeder heeft voltooid in den trant en met aanwending van de technische middelen
van Hubert; doch bovendien heeft hij, tijdens zijn arbeid of toen het werk ten volle
af was geschilderd, nog grooter eenheid in de uitvoering betracht, door sommige
details weer te overschilderen en te wijzigen in overeenstemming met zijn eigen werk.
Want, meent Hulin, overal in het schilderij waren stukken en brokken onafgewerkt
gebleven: overal heeft dan ook Jan moeten bijspringen. In verband daarmede, wees
prof. Hulin de Loo op een zich te Ieperen bevindend altaarstuk, dat óók onafgewerkt
is gebleven, en waaruit blijkt dat de kunstenaar tegelijk aan alle gedeelten van het
werk heeft geschilderd. Zoo zal het ook wel met het Gentsche altaarstuk technisch
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zijn gegaan...
Adam en Eva zijn volgens prof. Hulin een "oeuvre nouvelle". De conceptie der beide
paneelen is anders dan die van het overige werk. Een andere hand blijkt die stukken
geschilderd te hebben, dacht prof. Hulin. Een bewering, waardoor de superpositietheorie wel eenigszins in het gedrang schijnt te komen, naar het mij voorkomen wil.
Verder wees de heer Hulin op de repentirs, die vooral in de beide paneelen, waarop de
ruiters zijn voorgesteld talrijk voorkomen, en waarin hij ook "misschien wel" een
andere hand ziet. Ook de quaestie der datums achtte de heer Hulin van groot belang,
doet in bijzonderheden trad hij niet: de geachte toehoorders hadden immers daarvoor
geen tijd meer over, toch meende hij nog even de aandacht te mogen vestigen op het
belang van de studie der miniaturen in verband met Van Eyck's kunst. Het Getijdenboek
van Turijn, het bekende diptiek van St. Petersburg bevatten, naar prof. Hulin's
meening, miniaturen die terecht aan Van Eyck worden toegeschreven en onder meer heeft
Van Eyck, in het Getijden boek, het portret geschilderd van graaf Willem IV van
Beieren, die in 1417 het leven liet, dus vóór een aanvang was gemaakt met de
"Aanbidding van het Lam". De datums dus, de miniaturen, de repentirs, de paneelen met
Adam en, Eva verdienen gansch in het bijzonder aan een streng onderzoek en naarstige
studie onderworpen. In die richting dient in elk geval gewerkt, wil men eens te weten
komen welk het aandeel van Hubert en van Johannes in het groote meesterwerk le plus
beau tableau du monde, zei graaf Durrieu niet zonder eenige beleefdheids-overdrijving
— is geweest. Een probleem, dat volgens Durrieu nooit zou opgelost worden —
nochtans... Daarmede was het voor vanmorgen afgeloopen en mochten de vele
belangstellenden naar huis toe, waar andere bezigheden wachtten. Kwart over twee mi-r
— stipt — zouden de deuren der Sint Baafskerk niet wijd open, doch slechts op een
kiertje open staan. Zonder uitnoodiging mocht men niet in den tempel. Ik had er geen.
Ik wees dan ??irtawar aan den Cerberus een ??el stukje wit papier, waarop enkele
regels waren gedrukt in verband met de internationale financieele conferentie. Zoo
kwam ik in de kerk. Bij het koorhekken weer hetzelfde pleziertje: uitnoodiging laten
zien! Ik haalde hetzelfde stukje papier — het bleek geen vodje te zijn — te
voorschijn en mocht in het heiligdom. Daar bleven we dan allen een poosje wachten,
prachtig tegen elkaar gedrukt. Tot eindelijk de bisschop van Gent verscheen, in
ambtsgewaad, en ons welkom heette. Groot was zijn vreugde, dat hij ons, ten overstaan
van "zijn" geestelijken, het onovertroffen meesterstuk mocht laten bewonderen in zijn
église cathédrale ja, want mooi heeft Destrée te zeggen, dat kunstwerken geplaatst
moeten worden, en gezien, in het milieu, waarvoor hun maker het heeft ontworpen;
Vlaamsch slaat de klok niet eens in de kerk, niet eens in de Vijdt-kapel; en zal ze
ook niet klinken vóór het schilderij, waarop Van Eyck's leuze toch prijkt,
Nederlandsch, "Aze ikh kan" De bisschop van Gent heette dus den minister, les
autorités militaires (eerst) et civiles (daarna), de hoogwaardigheidsbekleders, en
zoo meer, welkom in zijn kerk en we gingen deemoedig naar de zijkapel, waar het Lam
Gods thans tijdelijk is ondergebracht. Want de Vijdt-kapel heeft men niet gereed
kunnen krijgen... Nadat de heer Destrée, minister van wetenschappen en kunsten,
onverwachts vooruittredend, eerst uit naam der Regeering de polyptiek "De aanbidding
van het Lam" plechtig aan de goede zorgen van het Kapittel der Bisschoppelijke Kerk
van Sint Bavo had toevertrouwd, kwam weer Kanunnik van den Ghein aan het woord. De
geleerde geschieden oudheidkundige - zou spreken over Van Eyck's meesterwerk en
het ?? leden in verband met de theologische wetenschap. En zoo ving het pijnlijkste
oogenblik van de "viering" aan. Wij stonden tegen elkaar geprest, in de niet al te
kleine kapel, en onder ons waren vele militairen, die men speciaal op deze
plechtigheid had uitgenoodigd. En al de autoriteiten, welke Gent binnen zijn muren
kent, waren eveneens aanwezig. We luisterden... Kanunnik van den Gheyn sprak. Hij
sprak met geweldige stem. Als een gids beschreef hij, een voor een, al de gedeelten,
al de paneelen, al de onderdelen van het heerlijke schilderij. En de gewone
beeldspraak, de lang versleten uitdrukkingen, de sinds jaar en dag overbekende
gemeenplaatsen — ook in den ??, die Duitsch is, te vinden kregen we, eens te meer,
zoo tot in den treure, opnieuw te hooren — met forsche stem verkondigd. Af en toe
werd door den energieken kanunnik, een woord hooger nog uitgegalmd: Gloria, of zoo.
En uit een verdere kapel, als op een signaal, klonk dan een oud lied, dat betrekking
had op dat onderdeel der theologische les, die ons ten overstaan van het. onvolprezen
altaarstuk aldus ten beste werd gegeven. Mij ontzonk volkomen den moed om
bewonderend, laat staan gewillig overtuigd, naar het Lam Gods op te kijken. Zeker, ??
ofschoon alles behalve nieuw (wat niemand trouwens verwachtte), was hetgeen kanunnik
van den Gheyn zei. Maar helaas, van wijding geen sprake. Het was mij een echte
verademing toen het uit was. En nu stond, in zijn onovertroffen glorie, Van Eyck's
werk daar weer alléén. Ofschoon het thans ongeveer stond in het milieu, in de
ernstige gewijde omgeving waarvoor de schilder, vijf eeuwen her, het had bestemd:
mooier, krachtiger en verhevener door kleur en gevoel, kwam toch het altaarstuk te
Brussel uit, in de groote zaal van het museum. "Mijn ontstemming misschien..." Doch
aan de grootschheid van het kunstwerk kon tenslotte, ik voelde het weldra, geen klein
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menschengedoe tornen. Ook over mij kwamen de stilte, de deemoed, de toewijding neêrdalen. In mijn gedachte kon ik het Lam Gods bewonderen in zijn glorende pracht. Met
de emotie, die van het werk zelf naar den eenzamen toeschouwer, den eenvoudige-inzijn-hart, uitgaat. Geen verwarring meer, geen onderstellingen en stellingen: de
zuivere schoonheid alléén spreekt zich uit. En diep is de ontroering. Een ontroering,
die niet alleen wordt verwekt door den weergaloozen bloei van het kunstwerk, doch
mede haar aanleiding vindt in de onwetenschappelijke wetenschap, dat, in dit werk, in
kleur en lijn wordt uitgedrukt het schoone, diepe streven der middeleeuwen met hun
Geloof en hun Hoop — de wetenschap dat hier het leven en streven van een tijd, die
schoon was, voor eeuwig is uitgebeeld, tot onbedwongen en onbeperkte bewondering van
allen, die van goeden wille zijn... Trouwens, een stille zonnestraal was inderdaad
zoo juist door het koorvenster komen glijden en bestreek hij met avond-goud de
zachte, edele figuren van God den Vader, van de maagd Maria en van Johannes den ??gezant...
Buiten was de avond al ingevallen en in mijn hart hoorde ik den zang der musiceerende
Engelen...
22 oktober 1920 Een Vlaamsche van Eyck-dag.
Als protest tegen het Franschgezind karakter van de onlangs ter gelegenheid van den
terugkeer in Gent van het gecompleteerd veelluik: de Aanbidding van het Lam Gods,
ingerichten officieelen Van-Eyck-dag, heeft nu in de Arteveldestad een Vlaamsche VanEyck-dag plaats gehad. Het initiatief ging uit van de Vlaamsche Academie voor taal en
letterkunde. Om halt elf werd in de feestzaal van het gebouw der academie een
feestzitting gehouden.
Helleputte, minister van staat, Slifer, Heyman, Huyshauwer, Kamerleden, professor
Deceuleneer, Devriendt, directeur van het Koninklijk Museum van Antwerpen, voorzitter
van de Maatschappij van geschied- en oudheidkunde, professor Fris, archivaris van de
stad Gent, vele leden van de Vlaamsche Academie, van de provinciale staten en
gemeenteraad, talrijke magistraten en oudheidkundigen waren aanwezig.
Na uitvoering van het Ave Maria door de zangvereenigmg de Melomanen, gaf de zeerw.
heer pastoor Aerts uit Heppen (Vlaamsch Limburg) in het Nederlandsch de theologische
verklaring van het meesterwerk der gebroeders van Eyck.
Professor Deceuleneer sprak over den invloed der gebroeders van Eyck op de
ontwikkeling der schilderkunst en Devriendt over de Vlaamsche kunst.
Tijdens de plechtigheid werd oude muziek ten gehoore gebracht.
In den namiddag werd een bezoek gebracht aan de hoofdkerk van Sint Baafs, waar de
Aanbidding van het Lam Gods nu zijn oude plaats weer heeft ingenomen.
18 januari 1921 DE AANBIDDING VAN HET LAM.
Er wordt gestreden over de kwestie, of de middenfiguur uit het bovendeel van het
veelluik der Gebroeders van Eyck, bekend onder den naam "De Aanbidding van het Lam",
God den Vader voorstelt of God den Zoon.
Bij Siffer te Gent is over het vraagstuk een brochure verschenen onder den titel
"Dieu le Père figure-t-il sur le retable de 1' Agneau mystiques?" Het is de tekst van
een lezing, door Kanunnik Van der Ghyn gehouden op de laatste vergadering der
Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent.
Een uittreksel troffen wij aan in De Standaard, waaraan het volgende is ontleend:
De overlevering wijst op God den Vader.
Bij de Blijde Inkomst van Philips den Goeden in Gent, den 23 April 1458, richtte de
Kamer van Rethorica St-Agnes, op den Poel, "een mysteriespel" in, waarvan de "Kronyk
van Vlaenderen" de beschrijving geeft. Het onderwerpen van: "Chorus beatorum in
sacrificium Agni pascalia" (het koor der gelukzaligen in het sacrificie van het
paaschlam).
Het bovenste deel van het tafereel van Van Eyck, is er getrouwlijk voorgesteld, tot
in de kleinste bijzonderheden; zelfs de "gulden croene onder voer syn voeten" van
"God den Vader, sittende in eenen oostelyken zetele, heerlyc versier."
Welnu, men kan moeilijk aannemen dat men, pas enkele jaren na den dood der schilders,
ten levende tijden hunner kinderen, en der bloedverwanten van de gevers, hun gedacht
zou mogen of kunnen verkeerdelijk uitleggen, zonder opspraak te verwekken. Honderd
jaar later schrijft Lucas d'Heere over het tafereel en merkt:
"De wezet des Vaders godd'lic en Joannes wesen,
Met Maria tooghende een lieflic ghelaet."
Marcus Van Vaernewyck schrijft ook over "den Vader".
Het is maar in de 17e eeuw dat Karel Van Mander in zijn "Schilderboek" (1604) van God
den Zoon gewag maakt, doch hij ziet in het bovendeel "de Kroning van Maria" door God
den Vader en God den Zoon. Hij wijst den Zoon in 't midden; zou hij Joannes voor den
Vader nemen? Zoo weinig is die schrijver te betrouwen, dat hij zijn eigen
tegenspreekt, de hooger gemelde verzen van Lucas d'Heere aanhalende.
De overlevering bewijst dus dat het middenfiguur als God de Vader aanzien werd door
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de tijdgenooten.
Overgaande tot de bewijsvoering der Iconographie, merkt Kan. Van den Ghyn aan, dat
het middenfiguur, moest het den zaligmaker verbeelden
Vita sine morte in capite, ?? Juventus sine senectute in Fronte."
"Op het hoofd het leven zonder dood, op het voorhoofd de jeugd zonder ouderdom,"
Detzel merkt op, dat God de Vader en God de Zoon gelijkend zijn afgebeeld in de 12e
en 13e eeuw; slechts op het einde der 14e eeuw begon men den Vader voor te stellen
als ouderling. Welnu, midden de 15e eeuw ontvangt Leguerrand Ghartenton van Laon nog
bevel "du père et du fils ne doit avoir nulle différente" (1453). Die manier van
voorstellen was dus nog bij het volk bewaard. Waarom zou Van Eyck zulks niet mogen
doen? Eindelijk spreekt Kan. Van den Ghyn over de verscheidenheid van grootte der
personen die in de veelluik voorkomen, waar de statige personen boven de haast
miniatuurschildering geplaatst zijn - en zoo het verband schijnen te doen miskennen.
Steunende op de manier van handelen der oudste retabelschilders, wijst hij er op dat
de veelluiken bestonden uit eene prede??ia van kleinen omvang, rustende op het
altaar; een middenpaneel waarop doorgaans het leven der heiligen, soms in
verschillende vlakken verdeeld; en het bovendeel, grooter van omvang, waarop de
aandacht getrokken wordt. Van Eyck heeft zulks ook toegepast in zijn werk.
DR. JAN BOLS
17 maart 1921 Rondom het altaarstuk der Van Eycken.
[...] Nasporingen in oude archieven hebben aan den dag gebracht, dat Hubert van Eyck,
toen hij aan het Lam Gods werkte, niet de eenige schilder was, die te Gent aanzien
genoot. De werken dier anderen mogen grootendeels verloren zijn gegaan, oude
beschrijvingen zijn bewaard gebleven die ons een voorstelling geven kunnen van de
belangrijkheid van hun arbeid.
Hubert van Eyck zelf hield er een atelier op na met tal van helpers, wat hem in staat
stelde de versiering van heele kapellen op zich te nemen. Het is zeker dat Judocus
Vyt hem opdracht gegeven heeft voor al het decoratiewerk van zijn grafkapel in de St.
Janskerk (thans St. Bavo). [...]
18 maart 1923 Nieuws over Kunst.
(Particuliere correspondentie.)
Brussel, 15 Maart.
Het is niet de eerste maal, dat ik u schrijf over het ontwerp, ontstaan naar
Hollandsch voorbeeld, en dat vorm kreeg toen, enkele maanden geleden, de Brusselsche
"Cercle Artistique" eene zeer zorgvuldig-gekozen verzameling schilderijen toonde die
een oordeelkundig overzicht bood van de Belgische schilderkunst sedert 1830, —
ontwerp dat erin bestond, bedoelde verzameling voor nog een tijd bijeen te houden en
te sturen naar Parijs. De intentie breidde zich trouwens uit: niet alleen het werk
der modorne Belgische meesters, ook dat van onze zoogenaamde Primitieven zou, in
hunne zuiverste uitingen, te Parijs worden geëxposeerd. Men sprak er zelfs van, de
"Aanbidding van het Lam Gods", door de gebroeders van Eyck, de reis te laten doen;
terwijl Fransche musea zouden leenen, voor de gelegenheid, wat zij aan Vlaamsche en
Waalsche praeromanisantea bezitten.
Heden kan ik u met stelligheid melden, dat dit ontwerp eene werkelijkheid wordt, zij
het niet geheel in den vorm dien men zich had voorgesteld.
De tentoonstelling te Parijs van Belgische, oude en moderne, kunst komt er, en wel te
rekenen van de eerste helft der maand Mei. Zij zal plaats hebben, zooals voorgenomen,
in de zalen van het "Jeu de Paume" in de Tuileries, die het Musée du Luxembourg er
voorloopig voor afstaat.
Maar van nu af aan staat vast, dat het beroemde altaarstuk der Van Eijck's afwezig
zal zijn. Over enkele jaren wordt het weergalooze werk vijfhonderd jaar oud. Onder
den oorlog heeft het blootgestaan aan allerlei gevaar, waaronder het gevaar der
ontvoering. Dit laatste en ergste gevaar werd ontkomen door eene legende: bij het
uitbreken der vijandelijkheden was het, zooals het heette, in verzekerde bewaring
naar Engeland gebracht. De waarheid is, dat het nimmer Gent verliet: het werd
eenvoudig geborgen, en van dat verduiken heeft de officieele conservator vaa de
kunstschatten, die zich in de Gentsche hoofdkerk van Sint Baafs bevinden, de
Eerweerde Kanunnik van den Gheijn, in eene merkwaardige brochure de geschiedenis
geschreven. Hij vergat in die brochure te vermelden, dat belangrijke deelen van het
veelluik aan de Duitsche aandacht onttrokken werden door een nederig ambtenaar van de
Koninklijke Vlaamsche Academie, die deze deelen in een kelder metselen liet. Ik
vermeld het feit om aan te toonen, welk gevaar — een intrinsiek gevaar — het
meesterstuk onder de bezetting opliep. De bezetting was nauwelijks eenige maanden
achter den rug, of de deelen, die ervan in Duitschland berustten, keerden naar hun
oorsprongsland terug. Het gaf, zooals gij u misschien herinnert, aanleiding tot de
herstelling van het gansche werk in zijn oorspronkelijken vorm, en dit te Brussel.
Het is te zeggen dat niet alleen de Duitsche luiken, maar ook de Gentsche deelen naar
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Brussel werden overgebracht. Het bewees hoe deze Gentsche deelen een voorzichtige
behandeling noodig maakten. Hadden zij in hunne gekelderde bezettingsbergplaats
minder geleden dan men had kunnen vreezen, het bleef niet minder een feit, dat de
kapel, die eens hun oorspronkelijk bestemmingsoord was en waar zij het tot in 1914
hadden uitgehouden, niet de ideale tentoonstellingszaal was: de paneelen die uit
Duitschland kwamen en deze die sedert lang in Brussel waren, wezen op den mindergunstigen toestand waarin de Gentsche paneelen verkeerden — zonder dat iemand daar
verantwoordelijk voor kon worden gesteld. Het polyptiek werd, in zijn oorspringsgedaante, terug naar Gent gezonden. Het is er het voorwerp van liefderijke
verzorging. Kanunnik van den Gheijn wijdt aan het meesterstuk een vaderlijke
angstvalligheid, nu het aan zooveel gevaren ontsnapt is. En daarom juist heeft het
kapittel van Sint Baafs, te Gent, besloten, dat de "Aanbidding" niet meer op reis zal
gaan: een besluit dat billijk is, hoe de Parijsche tentoonstelling eronder lijde.
Zal men te Parijs de "Aanbidding van het Lam Gods" moeten missen, er is de vergoeding
die gravin Jeanne de Merode biedt. Het adellijke geslacht de Mérode bezit sedert
eeuwen het meesterstuk van den schilder, die tot vóór twintig jaar "le maître de
Mérode" heette, en daarna "le Maître de Flémalle" werd genoemd, en die professor
Hulin de Loo, naar aanleiding van de tentoonstelling van de Vlaamsche primitieven te
Brugge, in 1902, meende te mogen identificeeren met Jacques Daret, den Doornikschen
makker van Roger de la Pasture, te Brussel Rogier van der Weyden geworden. Dat
drieluik, waarover allerlei legenden loopen, werd slechts één enkel maal publiek ten
toon gesteld; niet velen kennen het dan door reproducties. Het is een zeldzaam staal
van onze vijfiend'eeuwsche Waalsche kunst. Het zal voor de tentoonstelling te Parijs
in bruikleen worden afgestaan, en het lijdt geen twijfel of het vertoonen ervan te
Parijs zal er weer de aandacht der kunsthistorici op vestigen.
Andere werken onzer oudere kunst, vooral uit de zeventiende eeuw, zullen de Parijsche
expositie opluisteren. Zij zullen samen zeventien meters wand bekleeden. Het
Brusselsche museum heeft ertoe besloten, alle werken te lenen die de inrichters voor
hun doel gewenscht achten. Aan de muren van ? , van ??
aardgelijke medewerking gevraagd: het lijdt geen twijlel of die medewerking wordt
toegezegd. Ook op het buitenland wordt in dien zin gewerkt: men hoopt dat het
aandringen goede gevolgen hebben zal, zoodat men in Parijs hoopt te verzamelen een
keur, zij het een kleine keur, van onze oudere kunst, die een beeld zal geven van de
hoedanigheden, waar de befaamdheid van onze Vlaamsche kunstgeaardheid op berust.
Wat onze moderne, meer bepaald negentiend' eeuwsche kunst betreft, daar zal de
voorstelling wel eenigszins verschillen van deze, door den Brusselschen Kunstkring
geleverd. De retrospectieve tentoonstelling van verleden jaar richtte zich,
natuurlijkerwijs, tot Belgische liefhebbers. Van deze liefhebbers kon worden
verondersteld, dat zij onze openbare verzamelingen kenden. Er werden dus aan die
verzamelingen geene ontleeningen gedaan. De meeste doeken kwamen uit particulier,
doorgaans zoor gesloten, bezit: zoo kon deze expositie voor heel velen als een
openbaring gelden, en bijna als hare reden van bestaan. Want het is helaas een feit,
dat de Belgische staat niet steeds oordeelkundig te gepasten tijde beteekenisvolle
kunstwerken aan te koopen wist, zoodat heel wat merkwaardig en kenschetsend werk in
bijzonder eigendom te zoeken is en te ontdekken valt. De retrospectieve te Brussel
was eene blijde verrassing: men deed er een ontdekkingstocht, met dezen verstande
dat, voor kenners, onze musea er eene zeer levendige aanvulling bij vonden.
Nu spreekt het van-zelf dat vreemdelingen tegenover Belgische kunst anders staan, dan
de Belgen zelf. Zoodat het bijna natuurlijk wordt, dat men aan die vreemdelingen
allereerst toont, wat onze musea bevatten, om eerst daarna beslag te gaan leggen op
de bereidwilligheid van particulieren. Er komt bij dat deze particulieren wel een
tijdje hun eigendom willen afstaan binnen vaderlandsche grenzen, maar het niet gaarne
over die grenzen zien gaan, vooral waar blijkt dat bedoeld eigendom de reis billijkt.
Gevolg hiervan is, dat de tentoonstelling te Parijs veel Belgisch museumbezit zal
bevatten, waarnaast, vermoedelijk, het beste particulier bezit.
Er zal, daarenboven, tusschen de expositie, te Parijs en die te Brussel, nog «en
ander verschil zijn. De Brusselsche tentoonstelling ging over de jaren 1847—1922. Die
te Parijs zal de jaren 1830—1923 omvatten. Te Parijs zal de keus scherper moeten
zijn. Men beschikt over niet meer dan honderd-vijftig meters cimaise: voor de
voortbrengst van bijna een gansche eeuw niet veel. Het zal echter den inrichter bij
het kiezen eene strengheid opleggen, die voor de waarde vaa de tentonstelling eene
waarborg is.
Er is daar eindelijk, en tot besluit, de stoffelijke uitvoering van het ontwerp. De
inrichters krijgen van de Belgische regeering vijftigduizend frank. De Fransche
regeering schenkt evenveel, en stelt de lokaliteiten ter beschikking. Die
honderdduizend frank zijn natuurlijk niet voldoende, vooral met het oog op het
assureeren der kunstwerken. Daarom rekent het inrichtend comité op particuliere
inschrijvingen, die het dekken der kosten moeten garandeeren. De "Cercle Artistique"
te Brussel heeft reeds een nieuwe honderdduizend frank weten te verzamelen. Het lijdt
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geen twijfel of deze som wordt met de noodzakelijke gelden aangevuld. Vertrouwen
wordt hierin gevonden in het feit, dat, twee jaar geleden, de Hollandsche
tentoonstelling te Parijs een boni van driehonderdduizend frank heeft opgeleverd,
althans naar uit officieele bron wordt medegedeeld.
De materieele mededeelingen moeten bij mij alleen dienen voor de vraag: waarom
Holland de Belgische tentoonstelling uit Parijs niet zou overnemen. De valuta brengen
mee, dat het Hollandsche waarborgfonds haast-bespottelijk klein zou zijn: de kosten
zouden belangrijk kleiner zijn dan het geval is voor Frankrijk. Er komt bij dat, zoo
Holland en Vlaandoren op literair gebied elkaar heel goed kennen, vooral sedert
driekwart-eeuw, dit niet kan worden gezegd wat de schilderkunst betreft, — hetgeen
goed te begrijpen is, waar boeken een gemakkelijker afzetgebied vinden dan
schilderijen. Persoonlnk heb ik verder kunnen vaststellen, dat er, in de laatste
vijftien jaar, voor Belgische schilderkunst in Holland wél belangstelling bestaat:
het brengt mee dat Holland er belang bij heeft, de antecedenten der tegenwoordige
Belgische schilderkunst - te leeren kennen.
En daarom zou het mij zoo'n genoegen doen, als de omreis der Belgische kunst, die
staat ondernomen te worden, ook Holland ging aandoen.
29 augustus 1923 Praatjes over Kunst. Nederlandsche kunst.
(Vervolg.)
Kaas Memling. Van Brugge gaat de geschiedenis der Nederlandsche kunst uit, daar stond
haar hoofdzetel van het oogenblik, dat zij van beteekenis wordt in de wereld, tot den
afloop der middeleeuwen. Dezelfde stad bekleedde gedurende dien tijd in onze gewesten
den eersten rang door haren koophandel. Binnen hare muren waren de kantoren gevestigd
der vreemde natiën, met wie de Nederlanden de voortbrengselen hunner nijverheid
ruilden, daar meer dan elders stroomde de rijkdom toe en daar heerschte al vroeg eene
weelde, die in andere plaatsen van ons land onbekend was en van de vreemden
bewondering afdwong. Reeds in 1301 had de koningin van Frankrijk bij haar intrede in
de overwonnen stad en bij het zien. der mooie en rijk getooide Brugsche vrouwen het
woord van afgunst gesproken: "Ik dacht hier alleen koningin te zijn en ik zie er
honderden rondom mij."
Gedurende heel de veertiende en het grootste deel der volgende eeuw duurt die
toestand van bloei voort. Wanneer im 1384 de grafelijke kroon van Vlaanderen in het
huis van Bourgondië overgaat tengevolge van het huwelijk van Philips den Stoute met
Margaretha van Vlaanderen en achtereenvolgens de onderscheiden Nederlandsche
vorstendommen in het bezit komen der groote hertogen van het Westen, wekken meerder
rijkdom bij de burgers en meerder macht bij de vorsten hoogeren zin voor pracht en
praal. De hertogen van Bourgondië staan bekend als de prinsen, wier hofhouding de
weelderigste van Europa was en de kunst behoorde bij hen tot de eerste der weeldeartikelen.
Philips de Goede was de groote beschermer van Jan van Eyek geweest en had het
voorbeeld gegeven den luister van het leven te verheffen en te veredelen door de
scheppingen der schilders. De vorsten gingen voor, de burgerij volgde. Het
meesterstuk der oudste Nederlandsche school werd door den burger Judocus Vijdt
besteld en de meesterstukken van Memling uit het Sint-Jans-Hospitaal van Brugge
werden voor geestelijke of wereldlijke leden der burgerij geschilderd.
Inde vijftiende eeuw bleef Brugge de eerste kunststad der Nederlanden. Wel werden
hare groote meestérs niet binnen hare muren geboren: de van Eyck’s kwamen uit
Limburg, Peter Christus en Hugo van der Goes uit Oost-Vlaanderen en Memling, de
grootste na de van Eyck’s, kwam uit Duitschland, maar allen werden zij aangetrokken
door den kunstzin der Bruggelingen, die de rijkste stad van het Westen ook tot de
schoonste had gemaakt.
Dit duurde zoo lang als de handel en de nijverheid daar bloeiden. In de tweede helft
der vijftiende eeuw brachten de inwendige onlusten en de verzanding van het Zwijn een
ommekeer te weeg: Brugge verviel veel spoediger dan het opgekomen was; Antwerpen
erfde haren handel en welvaart en de Vlaamsche kunst verhuisde van het strand der
Noordzee naar de boorden der Schelde. Al de schilders, wier werken wij nog te
bespreken hebben, woonden te Antwerpen. Betrekkelijk kort van duur was dus de
Brugsche School, maar heerlijk was haar glans.
Jan van Eyck staat aan het hoofd. Memling behoort tot haar laatste jaren, maar neemt
door zijn verdiensten een rang in, die onmiddellijk na en dicht bij dien der
schilders van het Lam Gods komt. Wij zegden dat hij van Duitschland naar Brugge kwam.
Men heeft langen tijd gezocht naar de plaats waar hij geboren was na nog langen tijd
zonder er naar te zoeken en er zeer verkeerde bevestigingen te hebben over
uitgesproken. Weinige jaren geleden ontdekte men in de nagelaten papieren van den
ouden geschiedschrijver Jacob de Meyere een aantal uittreksels uit een dagboek,
gehouden door Romboudt de Dappere, priester en keizerlijken en apostelijken notaris
bij het kapittel van Sint Donaas te Brugge, een tijdgenoot van Memling, die dezen
goed moet gekend hebben, daar hij in 1849 de "acte van translatie van de rehquiën in
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de Rijve, doro [door] Hans Memling geschilderd" opstelde en onderteekende. Onder de
brokken door de Meyere overgeschreven uit het dagboek van Romboudt de Dappere, is er
een die Memling betreft en aldus luidt: "1494. Den elfden Augustus stierf te Brugge,
meester Hans Memling, geprezen als de behendigste en uitstekendste schilder der
toenmalige Cnristenheid. Hij was afkomstig van Mainz en werd begraven in Sint Gillis
te Brugge." De Duitsche oorsprong van den grooten kunstenaar, die vroeger reeds
vermoed was werd aldus nader bevestigd. Daar Memling in de gelijktijdige oorkonden
herhaaldelijk Memline of Memmelynghe genoemd wordt, ligt het voor de hand, dat,
volgens de gewoonte van zijnen tijd zijn naam dien van zijn geboorteplaats aanduidt
en daar nu inderdaad op Mainzer grondgebied een dorp ligt dat Mimlingen of Mendingen
heette en nu Mömlingen heet, zoo lijdt het maar weinig twijfel of onze schilder werd
daar geboren. Het jaartal dier geboorte is onbekend; met voldoende waarschijnlijkheid
mag het tusschen 1430 en 1435 geplaatst worden. Hij moet te Keulen verbleven hebben,
want de gezichten dezer stad, op de achtergronden der relikwiekas van Sint Ursula
voorkomende, zijn natuurgetrouw afgebeeld. Toen hij daar woonde kwam hij in
betrekking met de Keulsche schilders en voorzeker heeft hij den invloed der oude
school van den Rijn ondergaan.
Wij weten niet met juistheid wanneer hij zich te Brugge vestigde; de oudste oorkonde
welke van hem spreekt dagteekent van 1467. In dit jaar of in het volgende schilderde
hij het portret van den medaillesnijder Nikolaas di Forzone Spinelli, dat nu aan het
Antwerpsehe Museum toehoort, als ook een drieluik voor Jan Donne dat zich nu te
Chatsworth bevindt. In 1470 ongeveer vervaardigde hij den Sint Jan den Dooper uit de
Pinakotheek van Munchen. Rend 1475 schilderde hij het kleine tweeluik, dat het Louvre
bezit en waarvan op de eene helft onze Lieve Vrouw wordt atgebeeïd met het kindeken
Jesus, dat den ring aan den vinger der H. Katharina steekt. De heilige Barbara, Agnes
Gecilia, Margaretha en Lucia omringen de hoofdgroep. Op de andere helft ziet men den
begiftiger Jan Du Celier, lid van de gilde der Meerseniers met zijn patroon Sint Jan
Baptist en Sint Jan den Evangelist.
Augustus 1923.
LAMBERT TE RIELE.
12 maart 1925 HET GENTSCH ALTAAR
Lezing pastoor L. Aerts.
Men meldt ons uit Den Haag:
Voor de Vereeniging "Geloof en Wetenschap" heeft de Zeereerw. heer pastoor L. Aerts,
te Heppen in België, gisterenavond in "Pulchri" een voordracht met lichtbeelden
gehouden over het Gentsche altaarstuk van de Gebroeders van Eyck.
Spreker stelde zich aan de vergadering voor als "pastor van den lande" maar zeide met
Verriest slechts dit gemeen te hebben, dat hij ook "pastor van den lande" is.
Op deze hemerking willen we niet te diep ingaan, doch alleen constateeren, dat er
meer punten van overeenkomst zijn tusschen den spreker van gisterenavond en pastor
Verriest; om slechts één te noemen, welke ons bij deze voordracht duidelijk gebleken
is: groote kunstzinnigheid. Door die eigenschap was pastor Aerts in staat zijn gehoor
te boeien door hetgeen hij te zeggen had over, en op het doek liet projecteeren van
het wereldberoemde Gentsche altaarstuk der Gebroeders van Eyck, zoodat ook zij, die
niet voor de eerste maal een lichtbeeldenlezing over dit onderwerp bijwoonden, den
spreker met klimmende belangstelling volgden.
Spr. begon met eenige aanrakingspunten te memoreeren tusschen dit werk en Holland;
vooreerst dat Jan van Eyck van 1422 tot 1425 voor den prins-elect van Luik in Den
Haag heeft gewerkt en vervolgens dat één der torens, welke op het Gentsche altaarstuk
staan afgebeeld, is de domtoren te Utrecht. Ook herinneren enkele voorstellingen van
het altaarstuk te Gent aan miniaturen in het Getijdenboek van Turijn, waarvan een
gedeelte in het bezit was van een Hollandschen vorst.
Het altaarstuk werd in 1424 door Hubert van Eyck begonnen en na diens dood, in 1426,
door zijn broer Jan van Eyck in 1432 voltooid. Wie de eerste opdracht tot dit werk
heeft gegeven staat niet vast, maar wel kan men aannemen, dat het stuk op last van
Judocus Vijdt, die met zijn vrouw op den buitenkant der luiken staat afgebeeld, is
afgemaakt.
Na de geschiedenis van het kunstwerk, dat meermalen voor België dreigde verloren te
gaan, en van de zijluiken met de voorstellingen van Adam en Eva, welke paneelen heel
wat hebben rondgezworven en in Parijs, Berlijn en Brussel zijn geweest, doch nu weer
aan het hoofdpaneel zijn toegevoegd, te hebben verhaald, liet spr. een kostelijke
serie lichtbeelden zien, die een goeden indruk gaven van dit unieke kunstwerk. Vooral
bleek daaruit, hoe minutieus de figuren en landschappen zijn geschilderd, zoodat zij
een aanmerkelijke vergrooting op het projectiedoek toelieten.
Aan de hand van afbeeldingen van het Gentsche Altaarstuk, van voorstellingen uit
vroegere eeuwen en verwijzingen naar de kerkelijke liturgie verdedigde pastoor Aerts
de door hem zelf gevonden veronderstelling, dat de middenfiguur op het bovenste
tafereel niet voorstelt God den Vader, zooals algemeen wordt aangenomen, doch
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Christus.
Voor de betiteling van het altaarstuk zijn vroeger heel wat verkeerde benamingen
uitgedacht. Spr. zou het 't liefst noemen: de triomf van het Lam, of: het mysterie
der Verlossing.
Een warm applaus beloonde pastoor Aerts voor zijn belangwekkende voordracht.
De Zeereerw. moderator van "Geloof en Wetenschap", pater dr. H. Duurkens S. J.,
dankte den spreker.
March 12, 1925 THE GENTSCH ALTAR
Lecture pastor L. Aerts.
We are notified from The Hague:
For the Association "Faith and Science", the Rev. Pastor L. Aerts, in Heppen in
Belgium, held a lecture with light images about the Ghent altarpiece by the Van Eyck
Brothers yesterday evening in "Pulchri".
The speaker introduced himself to the meeting as "pastor of the country" but said
that he only has this in common with Verriest, that he is also "pastor of the
country".
We do not wish to go into too much detail on this remark, but only to note that there
are more points of agreement between the speaker of last night and Pastor Verriest;
to name but one which has become clear to us in this lecture: great artistry. This
quality enabled Pastor Aerts to captivate his audience with what he had to say about
and project onto the canvas of the world-famous Ghent altarpiece by the Van Eyck
Brothers, so that even those who did not receive a light-image lecture about this for
the first time attended the subject, followed the speaker with growing interest.
prov. began to recall some points of contact between this work and Holland; first
that Jan van Eyck worked from 1422 to 1425 for the prince-elect of Liège in The Hague
and then that one of the towers depicted on the Ghent altarpiece is the cathedral
tower in Utrecht. Some representations of the altarpiece in Ghent also recall
miniatures in the Turin Book of Hours, part of which was in the possession of a Dutch
monarch.
The altarpiece was begun in 1424 by Hubert van Eyck and completed in 1432 after his
death in 1426 by his brother Jan van Eyck. It is not certain who commissioned this
work, but it can be assumed that the piece was completed by order of Judocus Vijdt,
who is depicted with his wife on the outside of the shutters.
After the history of the work of art, which several times threatened to be lost to
Belgium, and of the side panels with the representations of Adam and Eve, which
panels have wandered around a lot and have been in Paris, Berlin and Brussels, but
now again on the main panel have been added, having recovered, left spr. to see a
wonderful series of light images, which gave a good impression of this unique work of
art. This showed in particular how meticulously the figures and landscapes were
painted, so that they allowed a considerable magnification on the projection screen.
On the basis of depictions of the Ghent Altarpiece, scenes from earlier centuries and
references to the ecclesiastical liturgy, Pastor Aerts defended the assumption he
himself had made that the central figure in the top scene does not represent God the
Father, as is generally accepted, but Christ.
In the past, many misnomers have been devised for the titles of the altarpiece. prov.
would prefer to call it the triumph of the Lamb, or the mystery of the Redemption.
A warm applause rewarded Pastor Aerts for his important presentation.
The Very Rev. moderator of "Faith and Science", Father Dr. H. Duurkens S. J., thanked
the speaker.
4 oktober 1923 Van Eyck's "Aanbidding".
Toen, na den terugkeer van de paneelen uit Berlijn, het veelluik der "Aanbidding van
het Lam" in zijn geheel in het Museum te Brussel was tentoongesteld, werd door vele
bezoekers de goede verlichting geroemd, die toeliet het meesterstuk der gebroeders
Van Eyck in bijzonderheden te beschouwen, dat op zijn gewone plaats in de kapel van
Judocus Vijt in de St. Baafskerk te Gent veel minder tot zijn recht komt. De oorzaak
hiervan moet gezocht worden in het dichtmetselen van een gedeelte der beide ramen in
de kapel, wat in de 18de eeuw gebeurde, toen er twee praalgraven werden opgericht.
Daar het stuk geschilderd werd voor en met het oog op de belichting van de kapel, zou
men, meent "Het Laatste Nieuws", niet beter kunnen doen dan de beide monumenten
elders in de kerk te plaatsen en de vensterramen volledig uit te breken, en zoodoende
de oorspronkelijke toestand, gelijk ze was ten tijde van Jan van Eyck, te herstellen.
De Koninklijke Kommissie van Monumenten wil daar echter niet aan; ze besloot het
dichtgemetselde deel der ramen voorloopig te behouden en de vensters in de kapel te
vervangen door kleurloos glas.
Door dezen maatregel zal het tafereel wel helderder licht krijgen, maar daarmee is de
oorspronkelijke lichtverhouding nog niet hersteld.
October 4, 1923 Van Eyck's "Adoration".
When, after the return of the panels from Berlin, the polyptych of the "Adoration of
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the Lamb" was exhibited in its entirety in the Museum in Brussels, many visitors
praised the good lighting that allowed the Van Eyck brothers' masterpiece to be seen
in detail. To consider, that in its usual place in the chapel of Judocus Vijt in the
St. Baafskerk in Ghent, it comes into its own much less. The reason for this must be
sought in the bricking up of part of the two windows in the chapel, which happened in
the 18th century, when two tombs were erected. Since the piece was painted for and
with a view to illuminating the chapel, according to "Het Laatste Nieuws", one could
do no better than to place the two monuments elsewhere in the church and completely
tear out the windows, and thus to restore the original condition as it was at the
time of Jan van Eyck. However, the Royal Commission of Monuments does not want to do
that; she decided to keep the bricked-up part of the windows for the time being and
to replace the windows in the chapel with colorless glass.
As a result of this measure, the scene will receive brighter light, but the original
light ratio has not yet been restored.
2 mei 1925 BELGISCHE KUNST NAAR PARIJS.
Onze Brusselsche redacteur meldt ons:
De tentoonstelling van Belgische kunst, die den 10 Mei te Parijs zal geopend worden
om te duren tot einde Juni, is thans in alle bijzonderheden geregeld. De
tentoonstelling zal bestaan niet alleen uit werken der negentiende eeuw, maar tevens
uit schilderijen, die dagteekenen uit de vijftiende tot het einde der zeventiende
eeuw. Volgens den catalogus zal Van Eyck te Parijs vertegenwoordigd zijn door de
"Aanbidding van het H. Lam", uit de St. Baafskerk te Gent, en door het portret, uit
het gemeentemuseum te Brugge, dat kort geleden nog doorging voor de beeltenis van Jan
van Eyck's vrouw, en dat thans aangezien wordt als zijnde het conterfeitsel van
Margaretha van Eyck. Brugge toont zich verder mild te dezer gelegenheid: zoo het Sint
Jans Hospitaal de relikwiekast van Sint Ursula liefst niet aan gevaren blootstelde,
staat het toch het diptuchon van Maarten van Nieuwenhove, door Memlinc, af. [...]
15 mei 1925 Margaretha van Eyck, de vrouw van Jan, heeft de iets
van Brugge naar deze wereldsche drukte onderstaan. Het deert haar niet, ze bracht de
sfeer van den blanken inkeer mee. Ze heeft zich mooi gemaakt, de schilder moet er
meer plezier dan zij zelf in hebben gehad. Ze zit er in rust, heel haar wezen lijkt
afwachting, de te kleine handen over elkaar gelegd, een beeld van louter zuiverheid.
Er werd gezegd, dat de Aanbidding van het Heiligs Lam in zijn geheel naar hier zou
worden overgebracht. Het vervoer bleek onmogelijk, wel kregen we de beide bovenzijstukken, Adam en Eva, dezen adel in den eenvoud van 't naakt, dat van het
stoffelijke de smetten mist. Het museum van Antwerpen stond nog twee Jan van Eyck's
af, onder andere die verrukkelijke Sinte Barbara, onvoltooid gebleven. [...]
May 2, 1925 BELGIAN ART TO PARIS.
Our Brussels editor tells us:
The exhibition of Belgian art, which will be opened in Paris on 10 May to last until
the end of June, has now been arranged in full detail. The exhibition will not only
consist of works from the nineteenth century, but also paintings dating from the
fifteenth to the end of the seventeenth century. According to the catalog, Van Eyck
will be represented in Paris by the "Adoration of the Holy Lamb", from the St. Baaf's
Church in Ghent, and by the portrait, from the municipal museum in Bruges, which
recently passed as the image of Jan van Eyck's wife, and who is now considered to be
the counterpart of Margaretha van Eyck. Bruges also shows itself lenient on this
occasion: if the Sint Jans Hospital preferred not to expose the reliquary of Saint
Ursula to danger, it nevertheless relinquishes the diptuchon of Maarten van
Nieuwenhove, by Memlinc. [...]
May 15, 1925 Margaretha van Eyck, Jan's wife, has the something from Bruges to endure
this worldly bustle. It doesn't bother her, she brought with her the atmosphere of
white repentance. She has made herself beautiful, the painter must have enjoyed it
more than they themselves. She sits there in peace, her whole being seems expectant,
the too small hands laid one over the other, an image of pure purity.
It was said that the Adoration of the Holy Lamb would be transferred here in its
entirety. Transport proved impossible, but we did get the two upper side pieces, Adam
and Eve, this nobility in the simplicity of the naked, which lacks the stains of the
material. The Antwerp museum donated two more Jan van Eycks, including that
delightful Saint Barbara, which remained unfinished. [...]
25 september 1926 MAG DE "AANBIDDING VAN HET LAM GODS” NAAR LONDEN?
Gelijk te voorzien was, verheffen zich in België stemmen stemmen tegen de expositie
van het der broeders Van Eyck te Londen. Het gevaar eener zeereis is tè groot,
oordeelen de voorzichtigen. Het is ook niet waar, zoo wordt uit Gent, waar het stuk
thuis hoort, aan de "Etoile belge" geschreven, dat het kapittel van de Bavokerk, dat
de aartsbisschop van Mechelen, toestemming zou gegeven hebben om het stuk naar Londen
te sturen. Trouwens, de aartsbisschop, mgr. Van Roey, heeft in dit geval niets te
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zeggen; en het kapittel, zoo schrijft de welbekende archeoloog kanunnik Van den
Gheyn, aan de katholieke Gentsche courant "Le Bien Public", heeft over het geval nog
niet vergaderd en dus nog niets beslist. Het staat te bezien, of de gevraagde
toestemming ooit zal gegeven worden; het kapittel van St. Bavo heeft het
eerbiedwaardige kunstmonument niet met zoo groote zorg en omzichtigheid gedurende den
oorlog verborgen gehouden, om het thans bloot te stellen aan de gevaren van een verre
reis.
Niet alleen het kapittel van St.-Bavo, maar tal van Gentsche kunstminnaars maken zich
ongerust over de reis van het beroemde altaarstuk; de stedelijke monumenten-commissie
heeft aan het Schepencollege der stad een brief gezonden, waarin ze met kracht van
redenen protesteert tegen het plan. Eenzelfde schrijven ontving het kapittel van St.Bavo en de Koninklijke Monumentencommissie. Men hoopt op deze wijze te bereiken, dat
van het exposeeren van het stuk te Londen wordt afgezien. Wie het wereldberoemde
veelluik der Van Eycken zien wil, moet maar naar Gent komen.
September 25, 1926 MAY THE "WORSHIP OF THE LAMB OF GOD" GO TO LONDON?
As could have been foreseen, voices were raised in Belgium against the exhibition of
the Van Eyck Brothers in London. The danger of a sea voyage is too great, judge the
cautious. It is also not true, it is written from Ghent, where the piece belongs, to
the "Etoile belge", that the chapter of the Bavokerk, which is the Archbishop of
Mechelen, would have given permission to send the piece to London. By the way, the
Archbishop, Msgr. Van Roey, has nothing to say in this case; and the chapter, the
well-known archaeologist Canon Van den Gheyn writes to the Catholic Gentsche courant
"Le Bien Public", has not yet met on the case and so has not decided anything yet. It
remains to be seen whether the requested permission will ever be given; the chapter
of St. Bavo did not hide the venerable monument of art with such great care and
prudence during the war as to expose it now to the dangers of a long journey.
Not only the chapter of St.-Bavo, but many Ghent art lovers are worried about the
journey of the famous altarpiece; the municipal monuments commission has sent a
letter to the aldermen's college of the city, in which it protests against the plan
with strong reasons. The chapter of St.-Bavo and the Royal Monuments Commission
received the same letter. It is hoped in this way that the display of the piece in
London will be abandoned. Anyone who wants to see the world-famous polyptych of the
Van Eycken should come to Ghent.
6 november 1926 De gebroeders van Eyck, Huibrecht en Jan.
't Zij mij, in verband met de hoogst-interessante lezing, die G. en W. a.s. Maandag
geeft, vergund, eenige woorden te wijden aan het tweetal kunstzinnige Vlamingen, die
met hun grootsche schepping, "het Lam Gods", het onderwerp zullen zijn van Pastoor
Aerts' kunstbeschouwing. Zoo zijn we dan eenigermate georiënteerd, wanneer we, als
auditorium, komenden Maandag de Kringzaal vullen.
Huibrecht en Jan van Eyck, zijn waarschijnlijk te Maeseyek geboren, de eerste in
±1366, de tweede in 1382. Zij leefden in, wat men doorgaans noemt, den Bourgondischen
tijd. Dat had z'n beteekenis, want de tijd der Bourgondische vorsten, culmineerend in
die regeering van Philips den Grooten (1419—1467), was 'n ongemeen weelderige tijd.
Geen hof in West-Europa, dat zich met dat van Bourgondië meten kon in pracht en
schittering. Want daar waren geen landen zòò weelderig, geen steden zòò welvarend als
die der Bourgondiërs in Vlaanderen en Brabant.
Vooral de Vlaamsche em Brabantsche wolhandel leverde rijke winsten. Het Bourgondische
Hof leefde in een onafgebroken reeks van overdadige feesten, waaronder dat van "Le
voeu du faisan" van 1453 te Rijssel wel 't merkwaardigste is geweest. Daar gaf hertog
Philips, na 'n schitterend tournooi tusschen zijn zoon Karel en Arnold van Kleef, 'n
banket dat we fabelachtig mogen noemen. Stond daar niet 'n reuzen-pastei, waarin 28
levende personen muziek maakten? en 'n nagemaakte kerk met 'n loopend uurwerk en 'n
heusch zangerskoor erin? Kunnen we 't ons indenken dat er 'n rots was geïmiteerd
waarop 'n kind was geplaatst, dat rozen water spoot; dat er 'n zeilschip, door middel
van kunstmatige techniek door de feestzaal voer? Dat er een woestijn was nagebootst
waarin 'n tijger en 'n slang door elkaar kronkelden? dat het betooverde slot van
Melukine, er zijn tinnen tot aan 't gewelf der zaal opstak. Een levende leeuw lag
daar vastgeklonken aan een pijler die 't opschrift droeg: "Ne touchez a ma dame",
wijzend op de vrouw, terzijde van den leeuw op een voetstuk gelegen.
En de spijzen? Och ik zal u niet te zeer doen watertanden en u alleen maar zeggen dat
er niet minder dan 48 soorten in enorme schotels op blauw met goud versierde
wagentjes, door de feesthal rondreden en dat er een kolossaal buffet, fonkelend van
goud en edelsteenen, was opgericht.
Hebben de van Eycks van de slemppartijen van dit Hof hun deel gehad? Neen; Ik lichtte
u slechts den voorhang van de feestzaal op, om u 'n kijkje te geven op de weelde
waarin men toenmaals leefde en u dan op te merken, dat fe Bourgondiërs niet alleen
met zoo kwistige hand hun geld vergooiden aan festijnen maar het ook nuttiger wisten
te besteden, met name aan de ontwikkeling van kunst. Waren het prachtlievende
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vorsten, de Bourgondiërs, het waren ook kunstminnaars. Hun paleizen en residenties
hebben ze verfraaid met de edelste kunstuitingen hunner dagen, talentvolle
kunstenaars moedigden zij aan en namen hen in hun dienst, waarin ze onbekrompen en
weelderig hun verheven scheppingen konden uitwerken.
En waar 't hof zulk voorbeeld gaf, daar bleven de regeeringen der steden niet achter.
Brugge, Gent, Antwerpen, e.a. stichtten in dezen tijd gebouwen, getuigend van
kunstzin en kunstsmaak en ze versierden ze elk met de hun passende kunstuitingen,
vroom van aard in kerken en gasthuizen, van fierheid, trots en nationalen moed
getuigend, in de raadszalen en andere openbare gebouwen. Zoo was het voor de
kunstenaars van diverse pluimage een gulden tijd. Zij werden gezocht en goed betaald
en hun kunst ontwikkelde zich in blijde zorgeloosheid tot de hoogste in W.-Europa en
de van Eycks gaan in deze ontwikkeling misschien vóóraan! Mogelijk was 'n Hans
Memlinc grooter, maar hij was dan toch een leerling van Rogier van der Weyden, die op
zijn beurt geschoold was door Jan van Eyck. Ook Dirk Bouts en Geertzen van St. Jans
beiden van Haarlem, kwamen uit de school der Van Eycks voort.
Het leven van het geniale broederpaar is ons niet in allen deele bekend. Van
Huibrecht weten we het meest. Hij werkte te Gent, waar hij ook stierf en begraven
werd en men zegt, dat het volk zijn rechterarm, die op zoo vaardige wijze het penseel
hanteerde, in een ijlzeren omhulsel in het voorportaal van de kapel van Vijdt,
ophing.
Jan is door den ouderen Huibrecht in de schilderskunat opgeleid. Hij vertoefde aan
het hof van Jan van Beyeren, bisschop van Luik en kwam in 1425 aan 't Bourgondisch
hof in dienst van Philips den Goeden.
Hij schijnt zelfs als diens huwelijksmakelaar opgetreden te zijn, althans hij ging
voor den machtigen hertog de hand der Portugeesche koningsdochter Isabella vragen, om
dan tevens haar portret te schilderen. 't Schijnt dat zijn kunst op die der
Portugeezen van invloed is geweest. — Jan van Eyck overleed te Brugge 1441.
Wat de werken der beide broeders aangaat, ze vertoonen betrekkelijk weinig
persoonlijk verschil. Huibrecht's geest was edeler van uitbeelding, die van Jan
realistischer. Zoo is Jan dan ook de volmaaktste dier portrettisten, naar 't schijnt,
niet door Rubens, van Eijck of Rembrandt overtroffen.
Hij weet de uitdrukking van het gelaat met juiste trekken weer te geven en doet dat
met zóó groote levendigheid, dat men onwillekeurig de vraag op de lippen voelt komen,
die eens Michel Angelo tot den San Marco van Donatello richtte: "Waarom spreekt gij
mij niet aan?" (Prof. Dr. A. de Ceuleneer).
Het "Lam Gods" is van beiden. Het stelt 'n veelluik voor, geschilderd in opdracht van
Joost Vijdt, schepen te Gent en diens vrouw Elisabeth Borluut.
Huibrecht ontwierp het plan en de verheven wijze, waarop hij in dit schilderij de
Verlossing uitbeeldde, doet niet alleen van zijn genialen geest, maar tevens van zijn
invromen en diepen godsdienstzin blijken. Het Lam heeft de menschheid verlost, Zijn
kostbaar bloed sproeit als "de ware levensfontein", zinnebeeld der H. Eucharistie.
Boven het Lam troont de veel omstreden figuur, die volgens Pastoor Aerts, Christus,
volgens anderen de Vader voorstelt, en aan Diens zijde de H. Maagd en Johannes de
Dooper. De gansche wereld stroomt te saam in 't open veld om daar in een danklied op
te gaan ten hemel en Christus voor Zijn Verlossingswerk te huldigen.
Christus, de koning der wereld (zoo stellen de van Eycks het toenmaals reeds voor),
ontvangt daar de hulde van Pausen, Kardinalen, Bisschoppen, monniken, maagden,
kluizenaars, edelen en burgers, en allen zijn met de volmaakste techniek en in het
helderste koloriet uitgepenseeld in verbazingwekkende natuurgetrouwheid.
Waarschijnlijk zijn de Christusfiguur, Maria en St. Jan de Dooper van Huibrecht, de
rest van Jan v. Eyck.
Merkwaardig is de omgeving, waarin, of liever de achtergrond, waartegen zich dit
gebeuren afspeelt. Gebruikten de schilders vóór hen als achtergrond gaarne, volgens
de opvatting van het byzantinisme, een fond van een en dezelfde kleur, de Van Eycks
brachten het landschap als achtergrond in toepassing, 'n landschap met bouwkundige
motieven, torens, kerken, kasteelen met zóó groote fijnheid weergegeven, dat het
modellen konden zijn voor de architecten. Men meent zelfs in hun stedelijke
panorama's op den achtergrond, bepaalde steden te kunnen kennen. (Lyon bij de Madonna
Rollin).
Zijn de Van Eycks de uitvinders geweest der olieverfschildering? Neen!
Reeds voor hen vermengden de schilders de verven met olie. Maar wat ze wel uitvonden?
'n Spoedig opdrogend vernis waarvan de samenstelling ons onbekend is gebleven, en dat
de kleuren doorschijnend, helder en duurzaam hield, waar het coloriet door de
vroegere droging (vaak in de zon) z'n frischheid verloor.
In Italië, het land der kunst toenmaals, vond deze verbeterde techniek grooten bijval
en sommigen kwamen van daar om ze van de Van Eycks over te leeren, wat echter niet
zoo gemakkelijk gelukte. Aldus traden de Italiaansche en de Vlaamsche Schilderschool
met elkaar in verbinding. De laatste maakte in Italië opgang.
Thans zijn vijf eeuwen voorbij — en 't grootsche werk der Van Eycks leeft voort in al
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z'n frischheid en wonderbaarlijke diepzinnigheid tevens.
Hadden de broeders ooit kunnen denken, dat hun levenswerk, een dar grootste
kunstgewrochten der tijden, voor luttel geld lichtvaardig zou zijn verkocht? En zoo
ze zich dit dan al hadden kunnen indenken, zouden ze zioh daarnaast dan de idee
hebben kunnen vormen, dat 'n oorlog, die toch met ruw geweld gewoon is alles vaneen
te scheuren, juist de verkochte brokstukken weer aan 't geheel zou toevoegen.
En dat dit zou gebeuren in een tijd, waarin de Paus, als hoofd der gansche
Christenheid, gebiedt, den Christus als Koning der Wereld te vereeren en hulde te
bieden?
't Is voorwaar dan 'n wonderlijke schikking der dingen dat het diepzinnige Lam Gods
nu, misschien meer nog dan weleer, alle aandacht op zich trekt en het opnieuw
geplaatst wordt in da volheid der tijden.
J. E. WIJN.
November 6, 1926 The brothers van Eyck, Huibrecht and Jan.
In connection with the highly interesting lecture that G. and W. a.s. will give on
Monday, I may devote a few words to the two artistic Flemish people who, with their
grand creation, "the Lamb of God", have covered the subject. will be from Pastor
Aerts' art appreciation. That is how we are to some extent oriented when we, as an
auditorium, fill the Kringzaal next Monday.
Huibrecht and Jan van Eyck were probably born in Maeseyek, the first in ±1366, the
second in 1382. They lived in what is usually called the Burgundian period. That had
its significance, for the time of the Burgundian princes, culminating in the reign of
Philip den Grooten (1419-1467), was an unusually lavish time. No court in Western
Europe could compete with that of Burgundy in splendor and brilliance. For there were
no countries so lavish, no cities so prosperous as those of the Burgundians in
Flanders and Brabant.
The Flemish and Brabant wool trade in particular yielded rich profits. The Burgundian
Court lived in a continuous series of lavish feasts, among which that of "Le voeu du
faisan" of 1453 in Lille was the most remarkable. There Duke Philip, after a splendid
tournament between his son Karel and Arnold van Cleves, gave a banquet which we may
call fabulous. Wasn't there a giant pie there, in which 28 living persons made music?
and a counterfeit church with a running clock and a real choir of singers in it? Can
we imagine a rock imitated on which a child was placed, spouting rose water; that a
sailing ship, by means of artificial technology, sailed through the banquet hall?
That a desert had been simulated in which a tiger and a snake wriggled? that the
enchanted castle of Melukine, its pewter rose up to the vault of the hall. A live
lion lay there riveted to a pillar bearing the inscription, "Ne touchez a ma dame,"
pointing to the woman, perched on a pedestal to the side of the lion.
And the foods? Oh, I won't make your mouth water too much, and only tell you that no
less than 48 kinds in huge dishes on blue and gold-decorated carts wheeled around the
banquet hall, and that a colossal buffet, twinkling with gold and precious stones,
was erected .
Have the van Eycks had their fair share of this Court's slurs? No; I only lifted the
curtain of the banquet hall to give you a glimpse of the luxury in which people then
lived, and then to notice that the Burgundians not only lavished their money on
festivities with such lavish hand, but also made it more useful were able to spend,
especially on the development of art. Were they beautiful princes, the Burgundians,
they were also art lovers. They embellished their palaces and residences with the
noblest art of their day, encouraging and employing talented artists, in which they
could openly and lavishly elaborate their lofty creations.
And where the court set such an example, the governments of the cities did not lag
behind. Bruges, Ghent, Antwerp, and others erected buildings at this time, bearing
witness to an artistic sense and taste, and they decorated them each with the
appropriate artistic expressions, pious in nature in churches and guest houses,
bearing witness to pride, pride and national courage, in the council chambers and
other public buildings. Thus it was a golden age for artists of all walks of life.
They were sought after and well paid and their art developed in joyful carelessness
to the highest in Western Europe and the van Eycks may be at the forefront in this
development! Possibly a Hans Memlinc was taller, but he was still a student of Rogier
van der Weyden, who in turn was trained by Jan van Eyck. Dirk Bouts and Geertzen van
St. Jans, both from Haarlem, also came from the Van Eyck school.
The life of the brilliant brother couple is not known to us at all. We know most
about Huibrecht. He worked at Ghent, where he also died and was buried, and it is
said that the people hung his right arm, which wielded the brush in such a skilful
manner, in an iron sheath in the porch of Vijdt's chapel.
Jan was trained in painting by the elderly Huibrecht. He resided at the court of Jan
van Beyeren, bishop of Liège, and in 1425 he entered the service of Philips den
Goeden at the Burgundian court.
He even seems to have acted as his marriage broker, or at least he went to ask for
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the hand of the Portuguese king's daughter Isabella for the powerful duke, and then
also paint her portrait. It seems that his art influenced that of the Portuguese. —
Jan van Eyck died in Bruges 1441.
As to the works of the two brothers, they show comparatively little personal
difference. Huibrecht's mind was more noble in depiction, Jan's more realistic.
Jan is therefore the most perfect of these portraitists, it seems, were not surpassed
by Rubens, van Eijck or Rembrandt.
He knows how to reproduce the expression of the face with correct features and does
so with such vividness that one can inadvertently feel the question on his lips,
which Michel Angelo once addressed to Donatello's San Marco: "Why don't you speak to
me at?" (Prof. Dr. A. de Ceuleneer).
The "Lamb of God" belongs to both. It depicts a polyptych, painted by order of Joost
Vijdt, alderman in Ghent and his wife Elisabeth Borluut.
Huibrecht designed the plan and the lofty way in which he portrayed the Redemption in
this painting shows not only his genius mind, but also his pious and deep religious
sense. The Lamb has redeemed mankind, His precious blood sprays like "the true
fountain of life", symbol of the Holy Eucharist. Above the Lamb is enthroned the much
controversial figure, who according to Pastor Aerts, Christ, according to others,
represents the Father, and on His side the Blessed Virgin and John the Baptist. The
whole world flows together in the open field to go up to heaven in a song of
thanksgiving and to pay tribute to Christ for His Redemptive work.
Christ, the king of the world (that is how the van Eycks already imagined it at the
time), there receives the homage of Popes, Cardinals, Bishops, monks, virgins,
hermits, nobles and citizens, and all are with the most perfect technique and in the
clearest color brushed out in astonishing fidelity. Probably the Christ figure, Mary
and St. John the Baptist are from Huibrecht, the rest from Jan v. Eyck.
Remarkable is the environment in which, or rather the background, against which this
event takes place. While the painters before them liked to use as a background,
according to the view of Byzantinism, a background of one and the same colour, the
Van Eycks used the landscape as a background, a landscape with architectural motifs,
towers, churches, castles with delicacy, that they could be models for the
architects. Even in their urban panoramas in the background, it is believed that they
can recognize certain cities. (Lyon at the Madonna Rollin).
Were the Van Eycks the inventors of oil painting? No!
Even before them, the painters mixed the paints with oil. But what did they invent? A
quickly drying varnish, the composition of which has remained unknown to us, and
which kept the colors translucent, clear and durable, where the colorite lost its
freshness due to the previous drying (often in the sun).
In Italy, the land of art at the time, this improved technique met with great
acclaim, and some came from there to learn it from the Van Eycks, but this did not
succeed so easily. Thus the Italian and the Flemish School of Painting came into
contact with each other. The latter made its mark in Italy.
Now five centuries have passed — and the great work of the Van Eycks lives on in all
its freshness and wonderful profundity at the same time.
Could the brothers ever have thought that their life's work, one of the greatest
works of art of all time, would have been sold lightly for little money? And if they
could have imagined this, could they have also formed the idea that a war, which is
accustomed to tear everything apart with brute force, would just add the sold
fragments to the whole again?
And that this should happen at a time when the Pope, as head of all Christendom,
commands us to venerate and pay homage to Christ as King of the world?
It is indeed a wonderful arrangement of things that the profound Lamb of God now,
perhaps more than ever, draws all attention to itself and is placed again in the
fullness of times.
J.E. WIJN.
6 november 1926 Het Lam Gods.
In de Sint Baafskerk te Gent bevindt zich het altaarstuk met veel luiken, dat bekend
is als "de aanbidding van het Lam", zoo genoemd naar het voornaamste paneel ervan.
Het is dit kunstwerk, dat in den laatsten tijd veel van zich doet spreken, doordat er
een heftige strijd is ontbrand over de vraag of men het stuk tijdelijk zal afstaan
voor de in Januari a.s. in de Royal Academy te Londen te houden tentoonstelling van
Vlaamsche kunst. De strijd is tot nu toe niet beslist. Het heette, dat de aanvrage
was afgewezen, maar het blijkt, dat de regeering nog geen definitieve beslissing
heeft genomen. In hoeverre de regeering de macht in hoogste instantie heeft, is niet
duidelijk. Bij koninklijk besluit immers is het geheele kunstwerk, zooals het nu
volledig is, afgestaan aan de kerkvoogden der Sint Baafskerk, zoodat dezen meenen, de
hoogste macht te bezitten.
Volgens een andere opvatting betreft dit alleen afstand in bruikleen, zoodat zoowel
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de regeering als het museum te Brussel eigendomsrechten op gedeelten hebben. Bij
vorige gelegenheden hebben echter kerkvoogden van St. Baafs beschikt en beslist.
Indertijd hebben zij in hoogste instantie beslist en het stuk voor een
tentoonstelling geweigerd, namelijk te Brugge en te Parijs. Slechts eens is het te
Brussel geëxposeerd, in 1920, toen uit Duitsche bezit enkele gedeelten afgestaan
waren krachtens het vredesverdrag van Versailles en te Brussel aankwamen. Het
Brusselsche museum stond toen de in bezit bewaarde gedeelten af aan Gent, mits men
het complete werk te voren eenigen tijd te Brussel mocht tentoonstellen en dat is
gebeurd.
Daar het kunstwerk nu een reis over zee zou moeten maken, acht men het gevaar zoo
groot, dat het verzet met groote hardnekkigheid gevoerd wordt, Het verlies zou
inderdaad onherstelbaar zijn, als er ook maar beschadiging ontstond, want dit
gentsche kunstwerk neemt in de kunstgeschiedenis een heel eigen plaats in, zoo
belangrijk, dat bijvoorbeeld Vermeylen in zijn werk een scheiding tusschen twee
groote perioden legt bij het ontstaan van dit stuk, terwijl prof. Huizinga zijn
"Herfsttij der Middeleeuwen" schreef als uitbreiding van een studie over de kunst der
Van Eyck's in een samenhang met het leven van hun tijd. Het is het werk der beide
broeders Huibert en Jan van Eyck, de pioniers der Vlaamsche schilderkunst, en
ontstond ongeveer 500 jaar geleden. De oudste broer Huibert overleed juist vijf
eeuwen geleden op 18 September 1426, het werk onvoltooid nalatend, dat Jan omstreeks
1432 afwerkte. Omtrent Huibert weten wij minder dan van Jan of Johannes, van wien
bekend is, dat Philips de Goede van Bourgondië hem voor belangrijke diplomatieke
zendingen gebruikte en dat hij in hofkringen verkeerde. Hij was een geletterde, die
klassieken las.
Over de bestemming van het polyptychon vermeldt Huizinga, dat zij een tweedelige was:
het diende tot plechtig vertoon bij hooge feesten, om de vrome aanschouwing ter
schare te verlevendigen aan de vrome stichters, wier gebed bleef opgaan uit hub
geknielde beeltenis. Het is bekend, zegt hij, dat de Aanbidding van het Lam meer heel
zelden geopend werd. De bestemming was altijd min of meer een practische. De
gewichtigheid van onderwerp en bestemming ging in dien tijd ver voor de waardeering
van de schoonheid.
Het werk heeft een bewogen geschiedenis gehad. Geschilderd op last van Jodocus
(Josse) Vijdt, een Gentsch schepen en zijn vrouw Isabella Berluut, werd het door hen
geschonken aan de kerk, waar het veilig was tot 1794 toen de Franschen de vier
middenpaneelen meevoerden naar Parijs. De vleugels waren verborgen en werden hun
onthouden. Na den slag van Waterloo keerden de middenluiken terug, maar toen bleken
de vleugels te zijn verkocht. Zij gingen door velerlei handen, totdat de Pruisische
regeering ze kocht voor 400.000 fracs en te Berlijn in het museum een plaats gaf.
Een de bepalingen van het verdrag van Versailles was, dat Pruisen deze vleugels moest
afstaan aan België en zoo namen de echte luiken de plaats weer in, die tot dien tijd
door goede copieën was ingenomen geweest.
In het geheel telt het kunstwerk nu achttien (twintig) paneelen, nadat de zes uit
Berlijn teruggekeerde vleugels door midden zijn gezaagd, opdat men de beschilderingen
ter weerszijden gelijktijdig zou kunnen zien.
Het polyptychon, zooals het zich nu weer in zijn geheel vertoont, stelt de
geschiedenis van het menschelijk zieleheil voor, van den zondenval tot de hemelsche
heerlijkheid. Het onderwerp, zegt Vermeylen, is de centrale geheimenis van het
Christelijk geloof, de zaligmaking van het menschdom door het vrijwillig offer van
het Lam.
"Bij gesloten luiken bereidt het polyptychon ons voor door twee sibyllen en twee
profeten aangekondigd, en in een vertrek, door welks venster we op een Vlaamsche
straat uitzien, brengt de engel Gabriël de Blijde Boodschap aan Maria". Onderaan
staan de beide heiligen aan wie de toenmalige St. Janskerk (nu St. Baafs) gewijd was:
Johannes de Dooper en Johannes de Evangelist. Naast hen ziet men geknield de beide
schenkers ter weerszijden.
Worden de luiken geopend, dan vertoont het werk zich in al zijn heerlijkheid van
twaalf bladen van rijke kleurenpracht. In het midden onder, in een zacht en rijk
landschap van wei en bosschage met op den achtergrond de ontelbare kerken van een
nieuw Jeruzalem schenkt het Lam zijn bloed en engelen omringen het altaar. Op den
voorgrond ziet men de fontein des levens. Profeten en wijzen, Joden en Heidenen, de
apostelen, pausen, bisschoppen, prinsen en dienaars der kerk, komen het wonder
aanschouwen. Verderaf gaan tusschen rozen, myrten en oranjeboomen de feestelijke
stoeten der martelaren en martelaressen. Rechts en links sluiten telkens twee luiken
aan, die de kardinale deugden vertegenwoordigen: de rechtvaardige rechters
(Justitia), de christelijke ridders (Fortitudo), de kluizenaars (Temperantia) en de
pelgrims (Prudentia).
In de bovenste reeks zit in het midden de koninklijk getroonde figuur, vroeger als
God de Vader beschouwd, volgens Woermann de Almachtige, bij Vermeylen Koning der
Koningen genoemd, naar de nieuwste iconografische verklaring van 't altaarstuk door
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pastoor Aerts als Christus op te vatten, zegt Korevaar-Hesseling. De gestalte is
geheel koninklijk uitgedost. Ter weerszijden zitten de H. Maagd en de Dooper, dan de
zingende en musiceerende engelen en geheel rechts en links Eva en Adam, wier val de
komst van den Heiland noodig maakte.
Volgens Van Mander moet er nog een voetpaneel geweest zijn, geschilderd in "Eyverve"
(lijmverf), en voorstellend de hel. Het is verloren en men mag zich verbazen, en
dankbaar zijn, dat al de andere gedeelten behouden zijn gebleven.
Het kunstwerk is een kostbaar meesterstuk van Vlaamsche kunst, zoowel door de
rangschikking, die men toeschrijft aan Huibert, den ouderen broer, als door de
uitvoering in weidsche kleurenpracht. De opzet van het geheel is van Huibert, evenals
eenige paneelen, de groote meerderheid echter van Jan (Johannes), die door de
kunstgeschiedenis als de geniaalste en meer moderne der twee wordt beschouwd. Welk
aandeel elk in het werk heeft gehad, is niet meer uit te maken.
De inscriptie geeft aan dat Huibert het begon en Jan het voltooide. Volgens Weale zou
Huibert het geheele werk hebben geschilderd, en Jan alleen de vleugels met Adam en
Eva. Daarentegen meent Voll, dat Jan nagenoeg het geheele stuk vervaardigde en
Huibert alleen de drie bovenste groote middenfiguren. Woermann beschouwt deze drie
paneelen eveneens als de oudste om de schematische typen, de hardere teekening, de
lichtlooze modelleering. Hij prijst in het bijzonder de levensgroote figuren van Adam
en Eva, die geniaal zijn, daar men tot toen niet in die grootte naar levend model had
geschilderd met zoo strenge getrouwheid van weergave. De Adamfiguur is beter dan de
Eva.
Ook Vermeylen wijst erop, dat men in het altaarstuk zelf kan aanwijzen, waar Johannes
zich de meerdere toont van Huibert. Adam en Eva hebben het stellige van een nieuw
kunstevangelie: beeld van den naakten Mensch zonder bijwerk, in grootschen eenvoud,
op verre na niet "schoon" en ontzaglijk toch door zijn werkelijkheid. De banden met
het verleden, die Huibert nog bewaarde, heeft Johannes verbroken. Hier is haast geen
verband met het verleden meer.
Dit is de kunsthistorische beteekenis der Van Eycks, van Jan vooral (van Huibert
bezit men nauwelijks een enkel werk, waarvan vaststaat, dat het zijn werk is), dat
zij de groote vernieuwing brachten, zich losmakend van het beeld-achtige,
rechtstreeks naar het model werkend, schilderijen makend en niet meer nagebootste,
"geschilderde" reliefgroepen.
Terwijl Huizinga de Van Eyck's met hun kunst plaatst aan het eind der Middeleeuwen en
geenszins beschouwt als voorloopers der Renaissance, zegt Korevaar-Hesseling, dat Jan
van Eyck de Nederlandsche schilderkunst op een geheel nieuwe basis heeft geplaatst.
Zijn verhouding tot de realiteit was geheel anders dan bij de kunstenaars der XlVe
eeuw. Na hem treedt een stilstand in en de volgende generatie ging niet voort, de
realiteit te veroveren, zooals in Italië.
Woermann getuigt, dat de schilderkunst door Jan van Eyck inderdaad op een geheel
nieuwen bodem van natuur-aanschouwing en uitvoerende techniek werd geplaatst.
Picturaal te schilderen had men sinds de Grieken vergeten, Jan van Eyck eerst leerde
en onderrichtte het weer.
7 august 1928 [...] ver de Nederlandsche primitieven waren verscheidene
medeelingen aangemeld: een van prof. Vogelsang over het verblijf van Dirk Bouts te
Haarlem, van prof. Hulin de Loo over Simon Marmion, van oud-minister Jules Destrée
over den invloed van den Meester van Flémalle op Petrus Cristus. Prof. J. Gessler, in
een zeer stevig gedocumenteerde lezing over de Sibyllen der van Eycks, wist allerlei
wetenswaardigs te vertellen over de opschriften en de voorstelling van de Sibyllen op
de luiken van de Aanbidding van het Lam te Gent. De opschriften op het raam lijken
hem verkeerd en misschien van later datum. Meteen sprak prof. Gessler nog over de
laatst gevonden uitlegging van het kwatrijn op het raam van deze beroemde schilderij:
men heeft er willen uit opmaken dat Hubert van Eyck de vader zou wezen van Jan van
Eyck. Wil men er echter "pater" lezen in plaats van "frater", dan zou men verplicht
wezen Jan van Eyck te beschouwen als de vader van Hubert... [...]
8 september 1932 DE VAN EYCKS
Heeft alleen Jan van Eyck bestaan en behooren Huibrecht en Margaretha tot de legende?
Brussel, Aug. — De stelling dat van de beroemde primitieven Jan en Huibrecht van Eyck
alleen de eerste zou hebben geschilderd, is niet nieuw. Dr. Max Friedländer,
directeur van de Berlijnsche musea, maakte ze reeds vroeger tot de zijne, nl. toen
hij in het eerste deel van zijn groot werk over de Oude Nederlandsche Schilderkunst,
dat in 1924 verscheen, op schilderkundige documenten steunend de meening verdedigde,
dat er van een schilder Huibrecht van Eyck geen enkel spoor bestaat, dat er van hem
niets bekend is, dat Huibrecht van Eyck eenvoudig nooit geschilderd heeft.
Daartegenover stond, dat prof. Hulin de Loo uit een onderzoek van de miniaturen uit
de Heures de Turin en de Heures de Milan had afgeleid, dat de beide Vlaamsche
primitieven wel degelijk bestaan hebben, wat duidelijk was uit hun resp. eigen stijl.
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Bedoelde miniaturen hadden zijns inziens al de kenteekenen van den stijl der Van
Eycks maar met opvallende verschillen in de factuur.
Deze tweeledigheid schreef hij toe aan het feit, dat Huibrecht de eene serie
miniaturen en Jan de andere serie zou hebben vervaardigd, beiden trouwens rond de
jaren 1415—1417.
Dr. Friedländer betwistte den Van Eyck-stijl der beide groepen miniaturen niet, maar
hij verdedigde de stelling, dat zij niet op hetzelfde tijdstip werden vervaardigd en
dat se factuurverschillen uitsluitend moeten worden verklaard uit de evolutie van den
kunstenaar. De stijlverschillen zouden bovendien ook uit ander werk dan de Heuresminiaturen moeten blijken, en nooit is iemand er in geslaagd in Van Eyck’s oeuvre een
onderscheid te maken tusschen wat door Jan en wat door Huibrecht zou zijn
geschilderd. Deze twee broeders zouden dus al even geniaal zijn geweest, wat wel een
buitengewoon verschijnsel zou zijn.
Een bekend kunstverzamelaar van Brugge, tevens zeer onderlegd kunstkenner, de h. E.
Renders, die reeds vroeger de aandacht gevestigd heeft met zijn geschriften over den
meester van Flémalle, Robert Campin en Rogier van der Weyden, is thans nog een stap
verder gegaan.
Dr. Friedländer vergenoegde zich met Huibrecht van Eyck alle schilderkundige
interventie in het werk van zijn broer te ontzeggen. De h. E. Renders bereidt thans
de uitgave voor van een werk, waarin hij met documenten poogt te bewijzen dat
Huibrecht van Eyck niet bestaan heeft en louter een verzinsel is van niet onderlegde
geestelijken uit de 16e eeuw.
Aan een medewerker van het Laatste Nieuws heeft de h. Renders daaromtrent
belangwekkende mededeelingen gedaan. Bij het nagaan van de documenten en de
literatuur over de "Madonna" van Ieper, aldus de h. Renders, heb ik stukken gevonden,
welke de uitkomst van dr. Friedländer nader bevestigen. Hij houdt staande, na
onderzoek van de geschilderde documenten, dat er van Huibrecht van Eyck geen enkel
geschilderd werk bestaat; ik kom tot het besluit, na onderzoek van de geschreven
documenten van het archief, dat Huibrecht van Eyck, als broeder van Jan, niet bestaan
heeft. Zoo bereiken dr. Friedländer en ik, langs verschillende wegen, eenzelfde
uitkomst.
Het bestaan van Huibrecht, het bestaan van een zuster van Huibrecht en Jan,
Margaretha van Eyck, de bewering dat de twee gebroeders het schilderen met olieverf
zouden hebben uitgevonden — men schilderde reeds met olieverf twee eeuwen vóór hen —
de bewering dat zij op het altaarstuk hun eigen portretten zouden hebben geschilderd,
dat alles is legende.
Die legende is ontstaan in de 16e eeuw. Zij is verspreid geworden door niet
onderlegde geestelijken, door kosters, door de schrijvers Van Vaernewyck, Van Mander,
en anderen, die op niets steunden dan op looze beweringen. Ik ben in het bezit van
klemmende bewijzen; ik ben er achter gekomen wat de oorzaak van die beweringen kan
geweest zijn — denk aan den naijver welke steeds onder bepaalde steden heeft
geheerscht... Ik zal dat allemaal uiteenzetten in een werk dat voor het einde van ’t
jaar zal verschijnen.
Gek, dat ze Jan een voogd hebben toegekend, twintig jaar ouder dan hij! En dat men
van Jan en Huibrecht portretten bezit, afgekeken van het altaarstuk, en naar dewelke
hun monumenten zijn gemaakt, te Maaseik, en te Gent!
Welke Huibrecht er wel bestaan heeft, zal ik aantoonen. Maar van de Van Eycks heeft
alleen Jan bestaan. Toen Jan van Beieren overleed in Januari 1425, kwam Jan van Eyck,
uit Nederland naar Brugge in Mei 1425, als kamerknecht en als hofschilder van Filips
den Goeden. Daar stichtte bij de Vlaamsche School "van" Van Eyck, die niet langer de
Vlaamsche School "der" Van Eyck mag genoemd worden. Rogier van der Weyden was een van
zijn leerlingen...
Het geval met Huibrecht van Eyck heeft wel eenige gelijkenis met dat van dien Rogelet
in wien ze Rugier de la Pasture hebben willen zien...
Tot in de 16de eeuw werd er, in de documenten en de archiefstukken, alleen van
meester Jan van Eyck gesproken. Huibrecht van Eyck is een verzonnen schilder, een
uitvinding van de 16de eeuw.
Zoo sprak de h. Emiel Renders. Hij deelde ons nog de verdere gronden mede waarop zijn
overtuiging berust, maar dewelke hij zich voorbehoudt, uiteen te zetten, gesteund
door zijn wetenschappelijk materiaal, in zijn voormelde studie.
— Een rotsvaste overtuiging, mijnheer Renders
— Met alle bewijzen.
Zonder eenigen twijfel zal er met belangstelling uitgezien worden naar het betoog van
den h. Renders, waaruit eventueel de bevestiging moet spreken van dr. Friedländer’s
scherpzinnig inzicht. En de vraag rijst ook, moet Huibrecht van het voetstuk der
monumenten te Gent en te Maaseik, waarop Jan alleen moet staan, verwijderd worden?
18 september 1932 BESTOND HUBERT VAN EYCK?
Vondsten van mr. Renders.
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Wij melden reeds dat een kunstkenner uit Brugge, mr. Renders. het bestaan van Hubert
van Eyck betwist en beweert dat de vermaarde stukken die tot nu aan de gebroeders Van
Eyck werden toegeschreven dus uitsluitend het werk van Jan van Eyck zijn.
Nader verklaart mr. Renders, dat een inscriptie op het Brugsche cultuurstuk, waarin
men Hubert van Eyck's bestaan bevestigd zag, onbetrouwbaar is. De latijnsche woorden
luiden in vertaling ongeveer: "De schilder Hubert van Eyck, door niemand overtroffen,
begon dit werk. Jan zijn broeder en zijn evenknie in de kunst voltooide het op
verzoek van Judocus Vyd. Men zag het voltooid den zesden Mei 1132."
Mr. Renders stelt vast dat deze inscriptie niet van 1432 is, maar honderd vijf en
vijftig jaar later werd aangebracht en wel in 1587.
Het stuk werd tijdens de troebelen van den beeldenstorm in de citadel in veiligheid
gebracht en later naar het stadhuis gebracht. Eerst daarna, toen het op zijn oude
plaats terugkeerde, droeg het deze inscriptie.
Wie schilderde ze? Mr. Renders wil nog geheimen bewaren. Hij zal binnenkort een
studie over het onderwerp uitgeven.
12 november 1932 KUNST IN LIMBURG.
Eeuwen in vogelvlucht. — Wolfram van Eschenbach's oordeel. — Veldeke en de gebroeders
Van Eyck. — Fransche literatuur en neo-gotiek.
In een landstreek, gelegen zoo dichtbij de residenties van Merovingers en
Karolingers, onder de wallen van een der hoofdsteden van het Westen: de Keizersstad
Aken, moet, vroegtijdig, de kunst hebben gebloeid. Het onderscheid tusschen
Nederlandsche, Duitsche en Waalsche gebieden was toen, natuurlijk, minder scherp.
Trouwens, wat de volkstaal betreft, is het verschil tusschen het idioom van b.v.
Venlo, Maastricht, Keulen en Aken nog niet bijzonder groot. Uit het tijdperk der
vroege Middeleeuwen bleef ons intusschen weinig bewaard.
De latere middeleeuwen blijken voor de ontwikkeling eener typisch inheemsche kunst
minder bevorderlijk. Aken verliest gaandeweg zijn voorname positie, van Maastricht
wordt de bisschopszetel naar Luik overgebracht, in het tegenwoordige Limburgsche land
treffen we geen hoven van beteekenis aan; de vorsten van Brabant, Luik, Limburg,
Loon, Gulik en Gelder resideerden elders.
Toch moet er, met name de schilderkunst en dan speciaal te Maastricht, een
bloeiperiode hebben beleefd. Goethe zelf getuigt ervoor in
"Aus einer Reis am Rhein, Main und Neckar":
"Wenn nun schon zu Aufgang des dreizehnten Jahrhundert Wolfram von Eschenbach in
seinen Parcival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprichwörtlich als die
besten von Deutschland anführt, so wird es niemand wundern dass wir von alten Bildern
dieser Gegenden so viel gutes gesagt haben."
Wolfram von Eschenbach heeft in zijn vergaard poëem inderdaad van een Maastrichtsche
schildersschool gesproken, als volgt:
Als uns die aventiure gieht,
Von Kölne noch von Mâstricht
Kein schiltaere entwürfe in baz,
Denn alser üfem orse saz.
Van de Keulsche school bleef veel bewaard. Van de Maastrichtsche vindt men echter
geen spoor, allerminst in Maastricht zelf. Hebben Jan en Hubert van Eyck die nog
gekend? Zetten zij, daar of in de omgeving geboren, de traditie ervan voort? Kwam het
Maastrichtsche werk ten slotte op naam van de Keulsche school?
Ook de beeldhouwkunst kwam tot bloei, evenals de architectuur. Gelukkig behoeven we
dit niet enkel maar op maren en citaten te gelooven. De monumenten van Maastricht,
Rolduc, Roermond, St. Odiliënberg, e. a. zijn de sprekende getuigenissen ervoor. De
"style Mosan" was trouwens al vroeger bekend, dan uit de recente publicaties omtrent
"eine Maasschule" van prof. Ligtenberg en "de bauplastische Invasion am Maas und
Niederrhein im letzten drittel des XIIen Jahrhunderts" van dr. H. A. Diepen. Deze
kunst van de Maaslanden speelde een typische bemiddelende rol tusschen het Romaansche
en het Germaansche.
Gelijk Henric van Veldeke óók deed. Deze zanger uit het land van Hasselt en
Maastricht bracht den geest van Frankrijk over naar de Dietsche en Duitsche landen.
Hij leefde en werkte geruimen tijd in het tegenwoordige Limburg, doch ging tenslotte
naar een grooter cultuurgebied over. In de Nederlandsche literatuur staat hij alleen;
de eerste, de vroegste, maar zonder gevolg; in Duitschland vond hij dicipelen,
stichtte hij iets als een school.
De bouwkunst in Limburg beleefde haar hoogsten bloei in de Romaansche periode. De
eerste monumenten der streek zijn er vóór de Gotiek ontluikt. De latere middeleeuwen
brengen veel onrust in deze oorden. De tijden der reformatie, van den oorlog met
Spanje eveneens. Er komen nog wel namen van eenige beteekenis op, doch de
lotswisselingen van dit grensgewest (linie voor militaire, spiritueele en cultureele
conflicten), de afwezigheid van hoven en residenties, schijnen steriliseerend te
hebben gewerkt.
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Pas in de rust en den voorspoed der negentiende eeuw zien we de kunst een voornamer
plaats innemen. Enkele literatoren weten de aandacht te trekken. Tot de Nederlandsche
literatuur kan men ze bezwaarlijk rekenen; de twee voornaamste schrijvers: van
Hasselt en Weustenraad, bedienden zich van de Fransche taal. Weustenraad dichtte ook
in de volkstaal, een soort epos omtrent een heerweg naar Scherpenheuvel, een product
dat in zijn geheel nimmer uitgegeven werd, doch in talrijke afschriften nu nog in
Maastricht circuleert; — het is nml. nogal erg vrijmoedig op het punt van moraal.
Weustenraad vindt in de laatste jaren juist voor zijn Fransch werk meer waardeering.
Men ziet in hem een der allereerste zangers van industrie en techniek, een voorlooper
van Verhaeren. André van Hasselt raakte dieper vergeten. Verlaine heeft hem
intusschen nog gekend. In een zijner brieven laat hij zich minder vleiend over zijn
werk uit, maar bewondert zonder voorbehoud zijn rhythme.
Tot de ontwikkeling der Nederlandsche literatuur heeft Limburg in dien tijd minder
bijgedragen. De dichter Dautzenberg neemt een bescheiden plaats in onder de
Vlamingen, evenals Ecrevisse, wiens roman "De bokkenrijders in het land van
Valkenburg", om het gegeven, nog steeds gelezen wordt. Voor den indertijd zeer
bewonderden Michael Smiets, den "puikdichter", heeft niemand meer belangstelling.
Op het gebied van beeldende kunsten is het vooral Kessels die naam maakt. Cuypers, de
groote neo-Gotieker, behoort al tot een latere periode. Hoe men ook over zijn werk
denkt, hij blijft een groote figuur, van algemeenen invloed op zijn tijd, iemand die
bovendien veel bijgedragen heeft tot de herleving van ambacht en kunstnijverheid. Op
muzikaal gebied zien we geen bijzonder op den voorgrond tredende personen. Even ging
een mare dat Beethoven eigenlijk in Maastricht zou zijn geboren. Een nader onderzoek
wees uit, dat familie van den grootmeester er inderdaad gewoond heeft, de geniale
schepper zag evenwel het levenslicht in het aangrenzende Rijnland.
De Fransche literaire traditie heeft zich in deze grensstreek lang voortgezet, tot in
onze dagen. Nog leven Carl Smulders, meer bekend als componist, doch die ook Fransche
romans schreef en dan de hoogbejaarde Neel Doff, te Brussel wonende. Het ziet er
overigens niet naar uit, dat de Fransch-Limburgsche literatuur verderen bloei beleven
zal. De jongere generatie is anders georiënteerd, kent de Fransche taal veel minder
goed.
Kan men in de oudere kunst een typisch Limburgsch element ontwaren, naar den geest of
naar de locale kleur? Bij Henric van Veldeke, in de stemming van het af en toe
beschreven landschap, zeer zeker. Ook de Van Eycken manifesteeren de "Limburgsche
fijnheid", die deze wel degelijk onderscheidt van het luchtiger en druischender ZuidNederlandsche van den Vlaamschen kant. De kunst der Van Eycken staat echter op een
zoo universeel en superieur plan, dat men nauwelijks meer gewestelijke invloeden
durft aanwijzen. Limburgsche motieven zijn echter kennelijk aanwezig in verschillende
stukken, als het heuvelachtige Maaslandschap en de Romaansche brug te Maastricht.
Het valt ons, modernen, intusschen vrij moeilijk ons een zuiver beeld te vormen van
de geestesgesteldheid onzer voorvaderen. Een helder inzicht in de psyche onzer
tijdgenooten ontbreekt al zoo vaak! Er bestaat een Limburgsche geest voor export,
evenals een dito Vlaamsche, een type van den volksaard dat zeer eenzijdig genoemd mag
worden. De Limburgsche kunstenaars uit het verleden moet men niet vergelijken met den
denkbeeldigen eenheids-Limburger, die later ontstond: de immer lachende, feestende,
carnaval- of kermisvierende. Men moet hem eer beschouwen in het verband met de
aangrenzende staten, waartoe eenmaal het in politiek opzicht erg versnipperde gewest
behoorde. Pas in de laatste eeuw ontstond hier een betrekkelijke eenheid, iets meer
aparts, dat in de nieuwere kunst ook af en toe tot uiting komt.
November 12, 1932 ART IN LIMBURG.
Centuries in a nutshell. — Wolfram van Eschenbach's judgment. — Veldeke and the Van
Eyck brothers. — French Literature and Neo-Gothic.
In a region so close to the residences of the Merovingians and Carolingians, beneath
the ramparts of one of the capitals of the West, the Imperial City of Aachen, art
must have flourished early. The distinction between Dutch, German and Walloon areas
was then, of course, less sharp. Besides, as far as the vernacular is concerned, the
difference between the idiom of e.g. Venlo, Maastricht, Cologne and Aachen are not
yet particularly large. Little has survived to us from the period of the early Middle
Ages.
The later Middle Ages prove less conducive to the development of a typically
indigenous art. Aachen gradually loses its prominent position, from Maastricht the
episcopal see is transferred to Liège, in the present-day Limburg region we do not
find any important courts; the princes of Brabant, Liège, Limburg, Loon, Gulik and
Gelder resided elsewhere.
Still, painting must have flourished, especially in Maastricht. Goethe himself
testifies in this
"Aus Einer Reis am Rhein, Main and Neckar":
"Wenn nun schon zu Aufgang des dreizehnten Jahrhundert Wolfram von Eschenbach in
seinen Parcival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprichwörtlich as die
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besten von Deutschland anführt, so wird es nobody wundern dass wirden dieshab alts."
Wolfram von Eschenbach indeed spoke of a Maastricht school of painting in his
collected poem, as follows:
If uns die aventiure gieht,
Neither von Kölne nor von Mâstricht
Kein schiltaere entwürfe in baz,
Denn alser üfem orse saz.
Much of the Cologne school has been preserved. However, no trace of the
Maastrichtsche can be found, least of all in Maastricht itself. Did Jan and Hubert
van Eyck still know them? Did they, born there or nearby, continue its tradition? Did
the Maastricht work finally come to the name of the Cologne school?
Sculpture also flourished, as did architecture. Fortunately, we don't have to rely
solely on buts and quotes. The monuments of Maastricht, Rolduc, Roermond, St.
Odiliënberg, e. a. are the telling testimonies for it. The "style Mosan" was known
earlier than from the recent publications about "eine Maasschule" by Prof. Ligtenberg
and "de bauplastic Invasion am Maas und Niederrhein im letzten drittel des XIIen
Jahrhunderts" by Dr. H. A. Diepen. This art of the Maaslands played a typical
mediating role between the Romance and the Germanic.
As Henric van Veldeke also did. This singer from the country of Hasselt and
Maastricht transferred the spirit of France to the Dietsche and German countries. He
lived and worked for some time in present-day Limburg, but eventually moved on to a
larger cultural area. In Dutch literature he stands alone; the first, the earliest,
but without consequence; in Germany he found disciples, founded something like a
school.
Architecture in Limburg experienced its greatest flourishing in the Romanesque
period. The first monuments of the region were built before the Gothic era. The later
Middle Ages bring a lot of unrest in these places. The times of the Reformation, of
the war with Spain as well. Names of some significance still appear, but the fortunes
of this frontier region (line for military, spiritual and cultural conflicts), the
absence of courts and residences, seem to have had a sterilizing effect.
Only in the peace and prosperity of the nineteenth century do we see art occupy a
more prominent place. Some writers manage to attract attention. They can hardly be
counted among Dutch literature; the two principal authors, van Hasselt and
Weustenraad, used the French language. Weustenraad also wrote in the vernacular, a
kind of epic about a road to Scherpenheuvel, a product that was never published in
its entirety, but is still circulating in Maastricht in numerous copies; — it's nml.
quite frank about morality. In recent years, Weustenraad has found more appreciation
for his French work. One sees in him one of the very first singers of industry and
technology, a forerunner of Verhaeren. André van Hasselt became more deeply
forgotten. Verlaine, meanwhile, still knew him. In one of his letters he is less
flattering about his work, but admires his rhythm without reservation.
Limburg contributed less to the development of Dutch literature at that time. The
poet Dautzenberg occupies a modest place among the Flemish, as does Ecrevisse, whose
novel "The goat riders in the land of Valkenburg", for that matter, is still read.
Much admired at the time Michael Smiets, the "excellent poetry" no one is interested
anymore.
In the field of visual arts it is mainly Kessels that is making a name for itself.
Cuypers, the great neo-Gothic, already belongs to a later period. Whatever one thinks
of his work, he remains a great figure, of general influence on his time, someone
who, moreover, contributed much to the revival of crafts and crafts. Musically, we
don't see any particularly prominent figures. For a moment there was a rumor that
Beethoven was actually born in Maastricht. Closer investigation revealed that the
grand master's family did indeed live there, but the genius creator saw the light of
day in the adjacent Rhineland.
The French literary tradition has continued for a long time in this frontier region,
down to the present day. Still alive are Carl Smulders, better known as a composer,
but who also wrote French novels, and then the very old Neel Doff, who lived in
Brussels. Incidentally, it does not appear that Franco-Limburg literature will
flourish further. The younger generation has a different orientation and knows the
French language much less well.
Can one discern a typically Limburgish element in older art, in spirit or in local
colour? With Henric van Veldeke, in the mood of the occasionally described landscape,
most certainly. The Van Eycken also manifest the "Limburg fineness", which certainly
distinguishes them from the more light-hearted and drizzly southern Netherlandish of
the Flemish side. The art of Van Eycken, however, is on such a universal and superior
plan that one hardly dares to point out regional influences anymore. Limburgish
motifs, however, are evidently present in various pieces, such as the hilly Meuse
landscape and the Romanesque bridge in Maastricht.
In the meantime, it is quite difficult for us moderns to form a clear picture of the
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mental state of our ancestors. A clear insight into the psyche of our contemporaries
is so often lacking! There is a Limburgish spirit for export, as well as a ditto
Flemish one, a type of national character that may be called very one-sided. The
Limburg artists of the past should not be compared with the imaginary unitary
Limburger that arose later: the ever-laughing, partying, carnival- or funfair-loving.
He must be regarded with honor in connection with the neighboring states, to which
the politically fragmented region once belonged. It was only in the last century that
a relative unity arose here, something more special, which is also occasionally
expressed in newer art.
23 juni 1933 HUIBRECHT VAN EYCK heeft nooit bestaan.
Zooals door Emile Renders in zijn zoo juist verschenen werk wordt aangetoond.
EEN LEGENDARISCHE FIGUUR.
BRUSSEL, Juni. — Het reeds lang aangekondigde hoek van Emile Renders over Huibrecht
van Eyck is nu hij Van Oest te Brussel verschenen, getiteld: "Hubert vsn Eyck,
personnage de légende" De Brugsche kunstliefhebber Renders meent na een lange en
grondige studie te mogen besluiten dat Huibrecht van Eyck slechts een legendarische
persoon is geweest wiens naam voortaan van de lijst der groote schilders moet
verdwijnen.
Rendersn verdedigt zijn stelling met veel vuur en argumenteert als volgt. Het bestaan
van Huibrecht van Eyck werd tot nu toe gebaseerd op zeer onvolledige en moeilijk na
te gane aanwijzingen. Gedurende langen tijd was de grafsteen van den ouden meester in
de abdij van Sint Baafs te Cent het eenige positieve document van het bestaan van
Huibrecht van Eyck. Op dezen grafsteen bevond zich echter geen verklarend opschrift.
Pas veel later, in de 19de eeuw, ging men aandacht aan den persoon van Huibrecht van
Eyck besteden, toen de Gentsche antiquair L. de Bast in 1823 zijn vriend Cornelissen
naar Brugge stuurde om er een manuscript van Christoffel van Huerne te besludeeren,
dat uit de 17de eeuw dateerde.
In dit manuscript werd over een inscriptie geschreven, die zich moest bevinden op de
lijst van het altaarstuk van het Heilige Lam dat door de gebroeders Van Eyck werd
geschilderd. Dit kwatrijn in zesvoetige dactylen werd inderdaad eenigen tijd daarna
door den directeur van het mutseum te Berlijn, Waagen, ontdekt hij het schoon- en
roestvrijmaken van de lijsten van de bewuste polyptiek. De inscriptie bevond zich op
den buitenkant van de luiken. Hierin wordt vermeld dat Huibrecht van Eyck de grootste
schilder van dien tijd was en dat hij het altaarstuk begonnen was. Dit werk zou later
door zijn broeder Jan, op aandringen van Judocus Vljdt, zijn voltooid. Jan van Eyck
wordt verder aangeduid als een veel minder begaafd schilder dan Huibrecht. Op 6 Mei
van het jaar 1432 werd het werk beëindigd. Door deze inscriptie werd Huibrecht van
Eyck dus eigenlijk pas ontdekt. In 1913 richtte men te Gent, terzijde van de St.
Baafskerk een beeld op ter eere van de beide broeders.
Het kwatrijn op de lijsten van het Heilige Lam in de kapel van Judocus Vijdt in de
St. Baafskerk werd in zwarte letters zonder reliëf aangebracht. Renders beschouwt dit
als het werk van een weinig toegewijd kunstenaar en hij vindt het veel te middelmatig
van uitvoering om aan de "gebroeders" Van Eyck te worden toegeschreven.
De inscriptie dateert uit een ander jaar dan dat waarin de polyptiek werd gemaakt.
Zij zou er volgens Renders pas in 1587 zijn aan toegebracht. Dit jaar werd door de
beeldstormerij voorafgegaan. Gedurende een twintigtal jaren werd het Heilige Lam door
de kerkelijke autoriteiten verborgen gehouden. Pas daarna zou de legende over
Huibrecht van Eyck ontstaan zijn en de inscriptie zou dan door een onbelangrijk
schilder aan het altaarstuk zijn toegevoegd.
Het document van Christoffel van Huerne is voor Renders eveneens een bewijs dat
Huibrecht van Eyck een lesendarische figuur zou zijn. Christoffel van Huerne was een
punctueel man, die de herinnering aan de begraafplaatsen en monumenten van zijn
provincie wilde bewaren. Hij noteerde zorgvuldig de grafschriften, die hij tusschen
de jaren 1575 en 1627 ontdekte. Het manuscript blijkt echter niet van één hand te
zijn. Het bedoelde kwatrijn bevindt zich voorts in het manuscript geheel onderaan de
bladzijde, waaruit door Renders wordt afgeleid, dat het ook daar pas later is
bijgeschreven. Na schriftontleedkundige analyses zou dit er tusschen de jaren 1615 en
1622 aan zijn toegevoegd. Wederom een bewijs dat de inscriptie zich eerst niet op het
Heilige Lam bevond, want waarom zou Van Huerne anders zoo lang gewacht hebben om het
in zijn geschrift op te nemen? Volgens Renders houdt de inscriptie dus geen
rechtstreeksch verband met het schilderij zelf.
Afgaande op het manuscript van Van Huerne heeft de Bast destijds besloten dat
Huibrecht van Eyck de grootste schilder van beide broeders zou geweest zijn, terwijl
tot dan toe voor iedereen toch Jan van Eyck de ware meester gebleven was. Ook de oude
schrijvers Lucas de Heere, Marcus van Vaernewijck en Karel van Mander, die alle over
het Gentsche meesterwerk schreven, zinspelen nergens op het kwatrijn, zoodat als
waarschijnlijk kan aangenomen worden, dat dit kwatrijn in dien tijd nog niet bestond.
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Renders concludeert dat de inscriptie tusschen 1616 en 1622 is ingegraveerd geworden
en dat zij na den dood van Van Huerne ontdekt werd.
Renders acht het ook heel goed mogelijk dat de inscripties om onbekende redenen door
geestelijken werden aangebracht. Voor Albert Dürer en ook voor andere beroemde
Duitsche kunstenaars, die de werken van de Vlaamsche primitieven hebben bestudeerd,
bestaat slechts Jan van Eyck. In een verslag over een reis in Vlaanderen noemt Dürer
nergens den naam van Huibrecht van Eyck. Indien Dürer vernomen had, dat niet Jan van
Eyck doch diens broeder Huibrecht, de grootste schilder van zijn tijd was, dan kan
men aannemen dat hij dit nieuws in Duitschland verspreid zou hehhen. Hiervan is geen
sprake geweest.
Door verschillende schilders wordt trouwens geweigerd aan te nemen dat het altaarstuk
door twee kunstenaars gpmaakt zou zijn. De eenheid van uitvoering is volkomen. Zoowel
Ludwig Scheibler als Friedländer, leerling van Scheibler, bevestigen dit. Max Rooses
schreef in 1909 dat zonder het bestaan van het bewuste kwatrijn op de lijsten van het
altaarstuk, niemand er ooit aan getwijfeld zou hebben of Jan van Eyck was de schepper
van het geheele altaarstuk.
Dit zijn de voornaamste argumenten uit het boek van Emile Renders, waarmede de
Brugsche kunstkenner voorzeker heel wat stof zal doen opwaaien. Heeft Huibrecht van
Eyck niet bestaan, dan kan men zich gelukkig nog verheugen in den aanblik van het
merkwaardige meesterwerk. En als Huibrecht een puur verzinsel is, wat te zeggen over
de "gelijkenis" van het beeld, dat door G. Verbanck te Gent werd vervaardigd?...
June 23, 1933 HUIBRECT VAN EYCK never existed.
As is shown by Emile Renders in his just published work.
A LEGENDARY FIGURE.
BRUSSELS, June. — The long-announced corner of Emile Renders about Huibrecht van Eyck
has now been published by Van Oest in Brussels, entitled: "Hubert vsn Eyck,
personnage de légende" The Bruges art lover Renders believes, after a long and
thorough study, that he can conclude that Huibrecht van Eyck was only a legendary
person whose name must henceforth disappear from the list of the great painters.
Rendersn defends his position vigorously and argues as follows. Until now, the
existence of Huibrecht van Eyck has been based on very incomplete and difficult to
trace clues. For a long time the tombstone of the old master in the abbey of St Baafs
in Cent was the only positive document of the existence of Huibrecht van Eyck. There
was, however, no explanatory inscription on this tombstone. It was not until much
later, in the 19th century, that attention was paid to the person of Huibrecht van
Eyck, when the Ghent antiquarian L. de Bast sent his friend Cornelissen to Bruges in
1823 to study a manuscript by Christoffel van Huerne, which dated to the 17th
century.
In this manuscript, an inscription was written about, which was supposed to be on the
frame of the altarpiece of the Holy Lamb painted by the Van Eyck brothers. This
quatrain in six-footed dactyls was indeed discovered some time after by the director
of the mutseum in Berlin, Waagen, that the frames of the polyptych in question were
cleaned and rust-free. The inscription was on the outside of the shutters. This
mentions that Huibrecht van Eyck was the greatest painter of that time and that he
started the altarpiece. This work was later completed by his brother Jan, at the
insistence of Judocus Vljdt. Jan van Eyck is further referred to as a much less
gifted painter than Huibrecht. On May 6 of the year 1432 the work was finished.
Huibrecht van Eyck was actually only discovered by this inscription. In 1913 a statue
was erected in Ghent, next to the St. Baafskerk, in honor of the two brothers.
The quatrain on the frames of the Holy Lamb in the chapel of Judocus Vijdt in the St.
Baafskerk was applied in black letters without relief. Renders considers this the
work of a little dedicated artist and he finds it far too mediocre in execution to be
attributed to the "brothers" Van Eyck.
The inscription dates from a different year than the one in which the polyptych was
made. According to Renders, she was only inflicted on it in 1587. This year was
preceded by the iconoclasm. For about twenty years the Holy Lamb was hidden by the
ecclesiastical authorities. Only then would the legend about Huibrecht van Eyck have
arisen and the inscription would then have been added to the altarpiece by an
unimportant painter.
The document of Christoffel van Huerne is also proof for Renders that Huibrecht van
Eyck is a Lesendarian figure. Christopher van Huerne was a punctual man who wanted to
preserve the memory of the cemeteries and monuments of his province. He carefully
noted the epitaphs which he discovered between the years 1575 and 1627. However, the
manuscript does not appear to be by one hand. The quatrain referred to is also
located at the very bottom of the page in the manuscript, from which Renders deduces
that it was also added there later. After Scriptural analyses, this would have been
added between the years 1615 and 1622. Again proof that the inscription was not on
the Holy Lamb before, because otherwise why would Van Huerne have waited so long to
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include it in his writing? According to Renders, the inscription is therefore not
directly related to the painting itself.
Based on Van Huerne's manuscript, De Bast decided at the time that Huibrecht van Eyck
would have been the greatest painter of the two brothers, while until then Jan van
Eyck had remained the true master for everyone. Also the old writers Lucas de Heere,
Marcus van Vaernewijck and Karel van Mander, who all wrote about the Ghent
masterpiece, do not allude to the quatrain anywhere, so that it can probably be
assumed that this quatrain did not yet exist at that time. Renders concludes that the
inscription was engraved between 1616 and 1622 and that it was discovered after Van
Huerne's death.
Renders also considers it quite possible that the inscriptions were made by clergy
for unknown reasons. For Albert Dürer and also for other famous German artists who
have studied the works of the Flemish primitives, only Jan van Eyck exists. In a
report about a trip in Flanders Dürer does not mention the name of anything Huibrecht
van Eyck. If Dürer had learned that not Jan van Eyck, but his brother Huibrecht, was
the greatest painter of his time, it can be assumed that he would have spread this
news in Germany. This has not been the case.
Moreover, several painters refuse to assume that the altarpiece was made by two
artists. The unity of execution is complete. Both Ludwig Scheibler and Friedländer,
Scheibler's pupil, confirm this. Max Rooses wrote in 1909 that without the existence
of the quatrain in question on the frames of the altarpiece, no one would ever have
doubted that Jan van Eyck was the creator of the entire altarpiece.
These are the main arguments from Emile Renders' book, with which the Bruges art
connoisseur will certainly stir up a lot of controversy. If Huibrecht van Eyck did
not exist, one can happily still rejoice in the sight of this remarkable masterpiece.
And if Huibrecht is a pure invention, what to say about the "likeness" of the statue,
which was made by G. Verbanck in Ghent?...
13 september 1933 NOGMAALS HET GENTSCHE ALTAARSTUK.
Het beroemde kunstwerk in de St. Bavo te Gent staat wederom in het middenpunt der
belangstelling, sinds E. Render, het bestaan in twijfel heeft getrokken van Hubert
van Eyck, die volgens het opschrift op het altaarstuk en volgens de traditie de
schilder was, die het veelluik begon en na wiens overlijden Jan van Eyck het
afgemaakt zou hebben. In het Wallraf-Richartz-Jahrbuch vindt men over de kwestie een
zeer uitvoerig opstel van H. Beenken onder den titel: "Zur Entstehungsgeschichte des
Genter Altars, Hubert und Jan van Eyck".
Hij is tot de overtuiging gekomen, dat het middenstuk van het onderste gedeelte,
waarop de vereering van het Lam Gods is weergegeven, het middenstuk is geweest van
een breede triptiek, die in het midden bovenaan hooger was dan aan de zijkanten. Dit
middenstuk moet oorspronkelijk 10½ cm hooger geweest zijn en dus dezelfde hoogte
gehad hebben als de zijstukken. Vergroot men het middenstuk op die wijze, dan sluit
de lijn van de heuvels op den achtergrond van het middenstuk aan bij die van de
heuvels op de zijstukken. Onder de verflaag vindt men stralen en relief, die erop
wijzen, dat de duif oorspronkelijk hooger geplaatst is geweest dan nu. Boven de duif
moet de verschijning van God den Vader geweest zijn, maar op vele schilderijen uit
dien tijd ziet men Hem slechts als een kleine halve figuur en daarvoor is voldoende
ruimte, wanneer men dit paneel in het midden hooger denkt, gelijk nu het middelste
gedeelte van het bovenstuk hooger is dan de rest. Verder meent Beenken, dat de
zijstukken oorspronkelijk niet in tweeen gedeeld geweest zijn en dat bij de een of
andere gelegenheid de twee stukken van het rechter zijstuk verwisseld zijn. Het meest
rechtsche paneel met den H. Christophorus zou voor dat van de kluizenaars gestaan
hebben, waarmee het z.i. vroeger één geheel vormde.
Van deze oorspronkelijke triptiek zou Hubert van Eyck het landschap hebben
geschilderd en de bovenste groepen van figuren; het gedeelte met het Lam en een deel
van de figuren op den voorgrond kwamen wellicht wel reeds voor op het ontwerp van
Hubert, maar zouden door Jan zijn uitgevoerd. Van deze triptiek zou dan Jan de
uitstekende bovenstukken (ook de zijstukken zouden kleine bovenstukken gehad hebben,
die bij sluiting het bovenstuk van het middelste gedeelte bedekten) hebben
afgesneden. Het middengedeelte zou hij van boven 10½ cm hebben afgesneden en de lijst
ervan zou hij zwaarder hebben gemaakt. Boven het aldus verkregen geheel zou hij dan
de groote figuren van den Almachtigen God, Maria en Johannes den Dooper hebben
aangebracht met de zijstukken met de musiceerende engelen en geheel tegen de randen
gedrukt de figuren van Adam en Eva. De groepen der musiceerende engelen vallen zoo
uit het geheel, dat de schrijver vermoedt dat deze beide paneelen oorspronkelijk zijn
geschilderd als de binnenkanten, van de vleugels van een geheel andere triptiek.
Beenken is zelf overtuigd, dat hiermede nog lang niet het laatste woord over hét
altaarstuk is gesproken. Een grondig onderzoek van de technische conditie van de
paneelen, van de houtsoorten der verschillende stukken en Röntgenfoto's van alle
onderdeelen zijn noodig, wil men eenige kans hebben, de waarheid te benaderen. Een
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dusdanig onderzoek is tot nu toe niet mogelijk geweest en kan alléén ondernomen
worden door de Belgische autoriteiten. Met dit al meent hij, dat hij heeft
aangetoond, dat men bij de bespreking van het altaarstuk van een ander standpunt moet
uitgaan dan men tot nu toe gedaan heeft, wil men tot resultaten komen. Men moet het
altaarstuk n.l. zien als een stuk architectuur en zich afvragen, hoe het is
opgebouwd.
September 13, 1933 THE GHENT ALTARPIECE AGAIN.
The famous work of art in the St. Bavo in Ghent is once again the center of
attention, since E. Render has questioned the existence of Hubert van Eyck, who,
according to the inscription on the altarpiece and according to tradition, was the
painter who the polyptych started and after whose death Jan van Eyck would have
finished it. In the Wallraf-Richartz-Jahrbuch one finds a very detailed essay by H.
Beenken under the title: "Zur Entstehungsgeschichte des Genter Altars, Hubert und Jan
van Eyck".
He has come to believe that the central part of the lower part, on which the
veneration of the Mystic Lamb is depicted, was the central part of a broad triptych,
which was higher at the top center than at the sides. This middle piece must
originally have been 10½ cm higher and therefore had the same height as the side
pieces. If the middle part is enlarged in this way, the line of the hills in the
background of the middle piece joins that of the hills on the side pieces. Beneath
the layer of paint one finds rays and relief, which indicate that the pigeon was
originally placed higher than it is now. Above the dove must have been the appearance
of God the Father, but in many paintings from that time He is only seen as a small
half figure and there is sufficient space for this, if one thinks this panel in the
middle higher, as now the middle part of the top is higher than the rest. Beenken
further believes that the side pieces were not originally divided in two and that on
one occasion or another the two pieces of the right side piece were interchanged. The
rightmost panel with St. Christophorus would have stood in front of that of the
hermits, with which it used to form a whole.
Hubert van Eyck is said to have painted the landscape and the upper groups of figures
of this original triptych; the part with the Lamb and some of the figures in the
foreground may have already appeared in Hubert's design, but would have been executed
by Jan. From this triptych Jan would have cut off the projecting upper parts (the
side pieces would also have had small upper parts, which covered the upper part of
the middle part when closed). He would have cut off the middle part 10½ cm from above
and made the frame heavier. Above the thus obtained whole he would then have placed
the large figures of Almighty God, Mary and John the Baptist, with the side pieces
with the music-making angels and the figures of Adam and Eve pressed completely
against the edges. The groups of angels making music are so out of the whole that the
author suspects that these two panels were originally painted as the inner sides of
the wings of an entirely different triptych.
Beenken himself is convinced that this is far from being the last word about the
altarpiece. A thorough examination of the technical condition of the panels, of the
types of wood of the various pieces and X-rays of all parts are necessary if one is
to have any chance of approaching the truth. Such an investigation has so far not
been possible and can only be undertaken by the Belgian authorities. In all this he
believes that he has shown that in discussing the altarpiece one must start from a
different point of view than has been done hitherto if one is to achieve results. The
altarpiece, viz. see it as a piece of architecture and wonder how it is constructed.
11 april 1934 DIEFSTAL IN EEN KERK.
Luik van beroemd altaarstuk gestolen.
BRUSSEL, 11 April. (V.D.). Onbekenden hebben uit de St. Bavokerk te Gent een luik van
het beroemde altaarstuk van Hubert van Eyck, de Aanbidding van het Lam Gods,
gestolen. De meeste luiken van het beroemde meesterwerk betonden zich geruimen tijd
in het Kaiser Friedrich-museum te Berlijn, terwijl men te Gent slechts copieën had.
Bij het verdrag van Versailles werden de origineelen uitgeleverd. Het stuk kwam in
1432 gereed en is vermoedelijk door een ander, sommigen nemen aan door Hubert's broer
Jan, voltooid.
[Naar uit Genève (=Gent) wordt gemeld, betreft het gestolen deel van het groote
vleugelaltaar der gebr. van Eyck den vleugel, die Johannes de Dooper en den
rechtvaardigen rechter voorstelt.]
11 april 1934 Alvorens het altaarstuk op zijn oude plaats in de St Bavokerk te Gent
werd opgesteld, is het eerst in 1920 tentoongesteld geweest te Brussel in het Museum
voor Oude Kunst. Hoewel het daar in vollen luister te bewonderen viel, maakt een
dergelijk werk toch het meest indruk op de plaats waarvoor het geschilderd is.
De geschiedenis.
De verschillende deelen van het stuk waren verspreid. In de l9e eeuw hebben de musea
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van Berlijn en Brussel ieder een vleugel gekocht en pas in 1920 is alles weer
vereenigd. "De Aanbidding van het Lam Gods" is een vleugelaltaar met een vaststaand
middenstuk en twee toeklappende vleugels. Op de binnenzijde is de aanbidding van het
Lam geschilderd omgeven door veel Bijbelsche figuren. Daarboven God de Vader tusschen
Maria en Johannes de Dooper met links en rechts muciseerende engelen en aan den
linkerkant Adam en Eva. De buitenkant van het altaar vertoont beneden den knielenden
stichter Judocus Vydt en zijn vrouw Elisabeth de Burluut; tusschen hen in in de
nissen de geschilderde standbeelden van de beide apostels Johannes en daarboven de
Verkondiging, links de Engel en rechts Maria met de duif.
Een inschrift zegt, dat Hubert van Eyck het altaar begonnen is en dat het op 16 Mei
1432, dus 6 jaar na Huberts dood, door Jan voltooid is.
Het is onbegrijpelijk, dat een werk van dergelijken omvang gestolen is en men vraagt
zich af, wat de dieven er mee moeten aanvangen. Het wereldberoemde werk is natuurlijk
nergens te verkoopen en het is te hopen, dat het ongeschonden in handen van Gent
terug zal komen. Een onvergankelijk kunstwerk zou anders te loor gaan.
Nader meldt men ons: Het verdwenen gedeelte is een der uiterste paneelen van het
linker luik, voorstellende een groep ruiters te midden waarvan volgens sommige
kunstcritici de beide gebroeders van Eyck zouden zijn voorgesteld. Op den achterkant
van het gestolen paneel vindt men de figuur van Johannes den Dooper met het lam in de
armen. De diefstal is hedenochtend door een der kerkbewaarders ontdekt.
12 april 1934 Kostbaar altaarluik gestolen.
Van de Gebroeders van Eyck.
Uit de Centsche kathedraal.
WAT DE KOSTER VOND.
Een der luiken van den beroemden triptiek van de gebroeders Van Eyck: "Het Lam Gods",
dat zich in de Gentsche kathedraal bevindt, is gisteren gestolen.
Toen gistermorgen de koster der Gentsche kerk de deuren opende verbaasde hij zich er
over, dat het slot was verbroken. Hij waarschuwde een kannunik, en zij gingen op
onderzoek uit. Alereerst in de kapel, waar het beroemde childerij van de Gebr. Van
Eyck wordt bewaard. Het hek bleek nog gesloten en het gordijn voor het schilderij was
dichtgeschoven, gelijk steeds gedaan vordt des avonds.
Zij schoven het gordijn weg en zagen tot hun ontzetting, dat een paneel aan het
beroemde schilderij ontbrak. Dit paneel stelt aan de binnenzijde een groep ruiters
voor, "De Rechtvaardige Rechters" genaamd. Volgens sommige deskundigen stellen twee
van deze ruiters de Gebr. Van Eyck zelf voor. Aan de achterzijde staat het schilderij
van "Johannes de Dooper". Waarschijnlijk hebben de daders zich laten insluiten en den
geheelen nacht den tijd gehad voor hun diefstal. Men vermoedt, dat door middel van
een looper het hek van de kapel, dus zonder te forceeren, werd geopend.
Bij de controle had men des avonds niets bijzonders gemerkt. De vele kathedraalkapellen en gangen kunnen het echter een eveptueelen dief, die op de hoogte is,
gemakkelijk maken.
Nog heeft men geenerlei spoor van het gestolen altaarstuk kunnen ontdekken. Alle
grensposten zijn door de politie gewaarschuwd.
Het voorloopig onderzoek heeft echter uitgewezen, dat voor het wegnemen uit de lijst
op zijn minst twee personen noodig geweest zijn. Men vraagt zich af, wat de dieven
met het stuk willen en kunnen aanvangen. Zelfs, wanneer zij er in zouden zijn
geslaagd met hun buit over de grens te komen, is de kans nog miniem, dat dit over de
geheele wereld bekende werk zou kunnen worden verkocht.
Het altaarluik, dat de trots van Gent (en van België) was is door Hubert van Eyck
begonnen en door zijn broer Jan van Eyck afgemaakt. Het auteurschap van Hubert is
echter nog een strijdvraag.
Het altaarstuk bestaat uit het middenpaneel en acht luiken. Bij gesloten luiken ziet
men van boven twee profeten en twee profetessen. Daaronder is de boodschap aan Maria
afgebeeld: Maria ligt geknield voor een gebedenboek. Boven haar hoofd zweeft een duif
(Heilige Geest). Links is de engel Gabriël met een tak lelies afgebeeld. Onder de
boodschap aan Maria zijn de portretten der schenkers aangebracht: Judocus Vijdt en
Isabella.
Het rechter luik toont bovenaan den dood van Abel, door zijn broer Kaïn verslagen.
Daaronder de figuur van Eva. Links Caecilia, die het orgel bespeelt, terwijl engelen
in haar nabijheid andere instrumenten bespelen en zingen. Onderaan een groep
kluizenaars en pelgrims, onder wie Christoffel, die ook naar het Lam Gods optrekt.
13 april 1934 NOG GEEN ENKEL SPOOR ONTDEKT.
Alle grensposten door de politie gewaarschuwd.
DE DIEFSTAL IN DE ST. BAVO VAN GENT.
BRUSSEL, 11 April: Tot hedenavond had men nog geenerlei sporen van het gestolen
altaarstuk uit Gent kunnen ontdekken. Alle grensposten zijn door de politie
gewaarschuwd. Het voorloopig onderzoek heeft uitgewezen, dat voor het wegnemen uit de
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lijst op zijn minst twee personen noodig zijn geweest. Men vraagt zich af wat de
dieven met het stuk willen en kunnen aanvangen. Zelfs wanneer zij er in zouden zijn
geslaagd met hun buit over de grens te komen, is de kans nog miniem, dat dit over de
geheele wereld bekende werk zou kunnen worden verkocht. De vermissing van het paneel
"De aanbidding van het Lam" van v. Eyk, werd van ochtend om half zes ontdekt. De dief
moet zich Dinsdagavond hebben laten insluiten in de kathedrale kerk van Gent.
De vermissing werd Woensdagochtend om half zes ontdekt toen de koster het gordijn
wegschoof, dat de paneelen bedekte. Met ontzetting constateerde hij dat het linker
paneel, onder dat van Adam uit de lijst was gerukt en weggenomen. Uit het
onmiddellijk ingesteld onderzoek bleek dat de dief zich Dinsdagavond moet hebben
laten insluiten in de Kathedrale Kerk. Hij heeft het slot van de Kapel van Veidt,
welke kapel het groote veelluik herbergt, opengebroken. Om uit de kerk te komen heeft
hij vervolgens het slot van de zijdeur, welke uitkomt op het St. Bataafsplein,
eveneens geforceerd. Hij is ongehinderd verdwenen. Het parket van Gent heeft de
beschrijving van het beroemde meesterwerk naar alle richtingen verzonden.
Het gestolen paneel.
Het gestolen paneel heeft een hoogte van 1 m. 47 en een breedte van 55 cm. Op de
binnenzijde stelt het "de Rechtvaardige Rechters" voor. Het sluit aan bij een ander
luik, dat de "milites Christi" - de strijders van Christus - voorstelt. De Rechters
zijn gezeten te paard. Volgens sommige kunstcritici zou Hubert van Eeyck zich zelf op
het voorplan hebben voorgesteld, als een minzaam bejaard man, gekleed in blauw
fluweel met grijs bonten voering, terwijl Jan Van Eyck de ruiter zou zijn, die zich
omkeert om "buiten" het schilderij te zien en die eenvoudig in 't zwart gekleed is en
een rooden rozenkrans om den hals draagt.
Op de binnenzijde van het gestolen zijpaneel (zichtbaar wanneer het drieluik is
gesloten) wordt de H. Joannes de Dooper, met in de armen het Lam Gods afgebeeld.
Zooals de figuur van Sint Jan den Evangelist (op het onderste rechterluik) staat hij
in een geschilderde nis, in grauwschildering. Het is deze sombere achtergrond die
ruimte en plastiek verleent aan deze sculptureele figuren. Men plaatste deze heiligen
op de buitenzijde om het grijs en rustig uitzicht van het gesloten altaarblad te
behouden, en om den verrassenden kleurengloed van de binnenluiken des te beter te
doen uitkomen.
De "Aanbidding van het Lam Gods" door de gebroeders Jan en Huybrecht van Eyck is
ongetwijfeld het heerlijkste kunsterfstuk der Vlaamsche middeleeuwen en een der
grootste werken aller tijden. Het is de schitterende incarnatie van het mysticisme en
tevens van het rijke, Vlaamsche realisme in het Bourgondische tijdvak, een vizioen
van bovennatuurlijke schoonheid en waarheid, die ons door rijke realistische vormen
en symbolen worden veropenbaard.
De lijdensweg van het drieluik.
Dit meesterwerk werd door Hubert Van Eyck begonnen, en op 6 Mei 1432 door zijn
broeder Jan voor den Gentschen edelman Judocus Vijdt en zijn echtgenoote voltooid. In
1432 werd het geplaatst in de Vijdt-kapel in de Sint Janskerk (nu Sint-Baafs), doch
in 1566 werd het uit vrees voor de beeldstormers weggeborgen en tusschen de jaren
1578—1584 door Hembyze en Ryhove in het stadhuis geplaatst. Daarna werd het weer in
de kathedraal gehangen, waar het gedurende den kerkbrand van 1641 slechts met veel
moeite kon worden gered. Toen Jozef II in 1781 Sint-Baafs bezocht vond hij dat Adam
en Eva onzedig waren voorgesteld, en van toen af werden zij op het stadhuis
weggeborgen. Daarmee begon de feitelijke verbrokkeling der polytiek. Nochtans was een
der deelen reeds vroeger weggenomen, volgens Marcus Van Vaarnewijck een predella, in
tempera, waarop de hel was afgebeeld. Een retoucheur zou deze afbeelding in 1550 door
zijn onbehendigheid hebben uitgewischt.
Doch de "lijdensweg" van het schilderij nam slechts voorgoed een aanvang toen in 1794
(Fransche revolutie) het middenpaneel met de "aanbidding van het Lam" werd gestolen
en in de "Louvre" te Parijs geplaatst.
Het werd echter in 1815 aan Gent teruggeschonken, doch op 19 Dec. 1816 werden de
zijluiken (het paneel met Adam en Eva uitgezonderd) tijdens de afwezigheid van den
bisschop, door den vicaris-generaal en de kerkmeesteres van Sint-Baafs, aan den
schilderijhandelaar L. Nieuwenhuys, voor 3000 gulden verkocht, die hen op zijn beurt
in 1817 aan den Engelschman Solly voor 100.000 fr. verkocht. Nadien werden zij echter
door Frederik Willem II van Pruisen voor 500.000 thaler (900.000 fr.) aangeworven. In
1861 werd het paneel met Adam en Eva door de kerkfabriek aan de Belgische regeering
geschonken en in het Museum te Brussel geplaatst. Zoo geraakten de verscheidene
deelen der polyptiek te Berlijn en Brussel verspreid, terwijl het middenpaneel (de
aanbidding) God de Vader de H. Maagd en H. Joannes Baptista te Gent bleef. Tijens den
oorlog werd het echter weggeborgen. Toen krachtens het verdrag van Versailles,
Duitschland de zijluiken (door den koning van Pruisen aangekocht) aan België moest
terugschenken, werd het volledig schilderij in 1920 weer in de Sint-Bavo's kerk
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geplaatst. Doch de diefstal van Woensdagnacht heeft uitgewezen dat de "lijdensweg"
van dit meesterwerk nog niet ten einde is.
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Een treffende bijzonderheid.
Nader kan nog worden gemeld, dat men besloten had een ijzeren kast te laten maken die
het waardevol schilderij zou omsluiten om te beletten dat dieven er hun handen naar
zouden kunnen uitstrekken. De bouw van deze kast is reeds ver gevorderd, zoodat zij
reeds binnen drie weken zou gereed zijn en het is dan ook heel treffend dat het
schilderij verdwenen is voordat zij veilig kon ingesloten worden.
April 11, 1934 THEFT IN A CHURCH.
Liege stolen from famous altarpiece.
BRUSSELS, April 11. (V.D.). Unknown persons have stolen a hatch of the famous
altarpiece by Hubert van Eyck, the Adoration of the Mystic Lamb from the St. Bavokerk
in Ghent. Most of the hatches of the famous masterpiece were displayed for some time
in the Kaiser Friedrich museum in Berlin, while in Ghent only copies were available.
The originals were surrendered by the Treaty of Versailles. The piece was completed
in 1432 and was presumably completed by someone else, some assume by Hubert's brother
Jan.
[It is reported from Geneva (=Ghent) that the stolen part of the large winged altar
of the brothers van Eyck is the wing, which represents John the Baptist and the
righteous judge.]
April 11, 1934 Before the altarpiece was erected in its old place in the St Bavokerk
in Ghent, it was first exhibited in 1920 in Brussels in the Museum of Ancient Art.
Although it could be admired in full splendor there, such a work makes the most
impression on the place for which it was painted.
The history.
The different parts of the piece were scattered. In the 19th century, the museums of
Berlin and Brussels each bought a wing and it was not until 1920 that everything was
reunited. "The Adoration of the Lamb of God" is a wing altar with a fixed center and
two folding wings. The Adoration of the Lamb is painted on the inside, surrounded by
many Biblical figures. Above that God the Father between Mary and John the Baptist
with angels mucusing on the left and right and on the left Adam and Eve. The outside
of the altar below shows the kneeling founder Judocus Vydt and his wife Elisabeth de
Burluut; between them in the niches the painted statues of the two apostles John and
above them the Annunciation, on the left the Angel and on the right Mary with the
dove.
An inscription says that Hubert van Eyck started the altar and that it was completed
by Jan on 16 May 1432, so 6 years after Hubert's death.
It is incomprehensible that a work of such magnitude has been stolen and one wonders
what the thieves should do with it. The world-famous work is of course nowhere for
sale and it is to be hoped that it will return undamaged to Ghent. An imperishable
work of art would otherwise perish.
We are further informed: The missing part is one of the outermost panels of the left
panel, depicting a group of horsemen in the midst of which, according to some art
critics, the two Van Eyck brothers would have been represented. On the back of the
stolen panel is the figure of John the Baptist with the lamb in his arms. The theft
was discovered this morning by one of the church keepers.
April 12, 1934 Valuable altar hatch stolen.
Van Eyck Brothers.
From the Centsche cathedral.
WHAT THE CHURCH WARD FOUND.
One of the panels of the famous triptych by the Van Eyck brothers: "The Lamb of God",
which is located in the Ghent cathedral, was stolen yesterday.
When yesterday morning the sexton of the Ghent church opened the doors, he was
surprised that the lock had been broken. He warned a canon, and they went to
investigate. First in the chapel, where the famous nursery of the Gebr. Van Eyck is
kept. The gate was still closed and the curtain in front of the painting had been
drawn, as is always done in the evening.
They drew back the curtain and saw to their dismay that a panel was missing from the
famous painting. This panel depicts on the inside a group of horsemen called "The
Just Judges". According to some experts, two of these riders represent the Gebr. Van
Eyck himself. On the back is the painting of "John the Baptist". It is probable that
the culprits allowed themselves to be enclosed and had the whole night to commit
their theft. It is suspected that the gate of the chapel was opened by means of a
looper, so without forcing it.
There was nothing unusual about the check that evening. The many cathedral chapels
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and corridors, however, can make things easy for a thief in the know.
No trace of the stolen altarpiece has yet been discovered. All border posts have been
warned by the police.
The preliminary investigation has shown, however, that the removal from the list
required at least two persons. One wonders what the thieves want and can do with the
piece. Even if they had succeeded in making their way across the border with their
loot, the chances are slim that this work, known all over the world, could be sold.
The altar panel, which was the pride of Ghent (and of Belgium) was started by Hubert
van Eyck and finished by his brother Jan van Eyck. However, the authorship of Hubert
is still an issue.
The altarpiece consists of the central panel and eight shutters. When closed shutters
are seen from above two prophets and two prophetesses. Below it is the message to
Mary depicted: Mary is kneeling in front of a prayer book. Above her head hovers a
dove (Holy Spirit). On the left is the angel Gabriel with a branch of lilies. Below
the message to Mary are the portraits of the donors: Judocus Vijdt and Isabella.
The right panel at the top shows the death of Abel, slain by his brother Cain. Below
that is the figure of Eve. Left Caecilia, playing the organ, while angels play and
sing other instruments nearby. At the bottom a group of hermits and pilgrims,
including Christopher, who also ascends to the Mystic Lamb.
April 13, 1934 NOT ANY TRACK DISCOVERED YET.
All border posts warned by the police.
THE THEFT IN THE ST. BAVO OF GHENT.
BRUSSELS, April 11: Until this evening, no traces of the stolen altarpiece from Ghent
had been discovered. All border posts have been warned by the police. The preliminary
investigation has shown that the removal from the list required at least two persons.
One wonders what the thieves want and can do with the piece. Even if they had
succeeded in making their way across the border with their loot, the chances are slim
that this work, known all over the world, could be sold. The missing panel "The
adoration of the Lamb" by v. Eyk, was discovered at half past five this morning. The
thief must have had himself locked up in the cathedral church of Ghent on Tuesday
evening.
The missing of the panel was discovered at half past five on Wednesday morning when
the sexton slid away the curtain that covered the panels. He found with dismay that
the left panel, below Adam's, had been ripped from the frame and removed. The
immediate investigation revealed that the thief must have been locked up in the
Cathedral Church on Tuesday evening. He has broken open the lock of the Chapel of
Veidt, which chapel houses the large polyptych. To get out of the church, he then
also forced the lock of the side door, which opens onto St. Bataafsplein. He
disappeared unimpeded. The public prosecutor's office of Ghent has sent the
description of the famous masterpiece in all directions.
The stolen panel.
The stolen panel has a height of 1 m. 47 and a width of 55 cm. On the inside it
represents "the Just Judges". It ties in with another section, which depicts the
"Milites Christi" - the warriors of Christ. The Judges are mounted on horseback.
According to some art critics, Hubert van Eeyck would have presented himself in the
foreground, as an affable elderly man, dressed in blue velvet with gray fur lining,
while Jan Van Eyck would be the horseman, who turns to see the painting "outside".
and who is simply dressed in black and wears a red rosary about his neck.
The inside of the stolen side panel (visible when the triptych is closed) depicts St.
John the Baptist, with the Lamb of God in his arms. Like the figure of Saint John the
Evangelist (on the lower right panel), it stands in a painted niche, in a gray
painting. It is this gloomy background that lends space and plasticity to these
sculptural figures. These saints were placed on the outside in order to preserve the
gray and calm appearance of the closed altar leaf, and to emphasize the surprising
color glow of the inner panels all the more.
The "Adoration of the Mystic Lamb" by the brothers Jan and Huybrecht van Eyck is
undoubtedly the most wonderful art heirloom of the Flemish Middle Ages and one of the
greatest works of all time. It is the splendid incarnation of mysticism and also of
the rich Flemish realism of the Burgundian epoch, a vision of supernatural beauty and
truth revealed to us through rich realistic forms and symbols.
The agony of the triptych.
This masterpiece was begun by Hubert Van Eyck and completed on 6 May 1432 by his
brother Jan for the Gentschen nobleman Judocus Vijdt and his wife. In 1432 it was
placed in the Vijdt chapel in the Sint Janskerk (now Sint-Baafs), but in 1566 it was
hidden away for fear of the iconoclasts and placed in the town hall between the years
1578-1584 by Hembyze and Ryhove. It was then hung again in the cathedral, where it
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was saved only with great difficulty during the church fire of 1641. When Joseph II
visited St. Bavo in 1781 he found that Adam and Eve had been presented indecently,
and from then on they were hidden in the town hall. Thus began the actual
disintegration of polytics. However, one of the parts had already been removed
earlier, according to Marcus Van Vaarnewijck a predella, in tempera, on which hell
was depicted. A retoucher would have erased this image in 1550 due to its clumsiness.
But the "agony" of the painting only started for good when in 1794 (French
Revolution) the central panel depicting the "adoration of the Lamb" was stolen and
placed in the "Louvre" in Paris.
However, it was returned to Ghent in 1815, but on 19 Dec. In 1816 the side panels
(with the exception of the panel with Adam and Eve) were sold during the bishop's
absence, by the vicar-general and the church mistress of Sint-Baafs, to the painting
dealer L. Nieuwenhuys, for 3000 guilders, who in turn sold them sold to the
Englishman Solly in 1817 for Fr 100,000. Afterwards, however, they were recruited by
Frederick William II of Prussia for 500,000 thaler (900,000 fr.). In 1861 the panel
with Adam and Eve was donated to the Belgian government by the church factory and
placed in the Museum in Brussels. Thus the various parts of the polyptych in Berlin
and Brussels were scattered, while the central panel (the adoration) of God the
Father the Virgin and Saint Joannes Baptista remained in Ghent. However, it was put
away during the war. When, under the Treaty of Versailles, Germany had to return the
side panels (purchased by the King of Prussia) to Belgium, the complete painting was
placed back in St. Bavo's Church in 1920. But Wednesday night's theft has shown that
the "agony" of this masterpiece is not yet over.
A striking detail.
It may further be mentioned that it was decided to have an iron case made to enclose
the valuable painting to prevent thieves from reaching out to it. The construction of
this cabinet is already well advanced, so that it should be ready within three weeks
and it is therefore very striking that the painting disappeared before it could be
safely enclosed.
31 oktober 1934 Zingende engelen in Gent
Nauwkeurigheid van den schilder
Het is opmerkelijk, dat men eender luiken van het zg. Gentsche altaar, waarop een
klein koor van zangeressen is afgebeeld, door alle eeuwen heen, dat der "Zingende
Engelen" heeft genoemd. Aan de figuren ontbreken zelfs de meest kenmerkende
attributen, waarmede men gewoon is engelen aan te duiden, de vleugels. Met
uitzondering van een stuk helderblauw hemelgewelf in den achtergrond, is er niet een
uiterlijk teeken, waarmede de kunstenaar duidelijk demonstreert, dat het zijn
bedoeling is geweest, deze figuren als engelen, noch als eenig ander hemelsch
verschijnen, te realiseeren. De naam "Zingende Engelen", die het tafereel sinds vijf
eeuwen draagt, bewijst, dat de indruk, die het op velen heeft gemaakt, een bovenaardsche is geweest. Het pleit voor het groote kunstenaarstalent van den schilder, om
ook zonder de gebruikeijke attributen de illusie van een "hemelsch" gebeuren te
geven.
Een nuchtere ontleding van het tafereel plaatst ons voor een achttal vrouwen, getooid
met rijk georneerde koorkappen, die met vollen ernst en toewijding zich overgeven aan
het zingen uiteen muziekboek, dat op ’n rijk versierden lessenaar ligt. Die lessenaar
is ’n meubel, dat in die tijden in alle kerken ten dienste van de koren aanwezig was.
Men zong gezamentlijk uit één muziekboek, dat om die reden immer van groote afmeting
was, opdat het notenschrift op eenigen afstand, zonder te veel inspanning der oogen
te onderscheiden was. De partijen voor de verschillende stemmen, tenor, alt en bas of
zooveel minder als de componist noodig oordeelde waren op de eene, de discant op de
andere bladzijde geschreven. Het boven-gedeelte van den lessenaar waarop ’t
muziekboek lag, was draaibaar, zoodat het naar alle richtingen gewend en de muziek
door allen gezien kon worden. Op het voetstuk, waarop eenige boeken liggen, ziet men
een relief, voorstellende St. Joris met den draak.
De koorkappen, waarmede de zangeressen zijn getooid, zijn van een schitterende pracht
en bekoring. Niets verbiedt ons om aan te nemen, dat deze kappen inderdaad in een of
andere kerk in gebruik waren om bij bijzondere plechtigheden te worden gedragen;
integendeel, de preciese weergave van alle details, de juiste plooienval, de intense
kleuren, enz., moeten doen besluiten, dat deze paramenten door den kunstenaar
onmiddellijk zijn gezien en door hem geschilderd, terwijl hij ze voor zich zag.
De sierlijke gespen, waarmede de mantels worden samengehouden, de een ingelegd met
paarlen en edelsteenen, de andere kunstig geciseleerd, zijn evenmin vruchten der
fantasie, doch kunnen niet anders dan werkelijke en waargenomen objecten zijn
geweest.
De vloer is hamengesteld uit bontkleurige tegels, waarop men afbeeldingen ziet als
het Lam Gods, het Christus-monogram, een gothische M. een kruis, om de andere
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afgewisseld door een tegel, waarop enkel ornament. Een aldus samengestelde vloer trof
men uitsluitend aan in kerken of in andere gewijde gebouwen, niet in de woonhuizen
van particulieren.
De zangeressen zelf, met hun blonde lokken en hun gezonde en wel-gevormde gezichten,
vertegenwoordigen het type van de Vlaamsche vrouw. Noch in de gezichten, noch in de
handen is eenig spoor te ontdekken dat wijst op een idealiseeren of styleeren der
vormen. Meer dan de werkelijkheid wordt niet gegeven. Haar coiffure is versierd met
een kunstig bewerkten haarband, waarin kleurige steenen fonkelen.
De teekening, de kleuren, de detailleering, de afwerking en tal van bijzonderheden
meer, als lichten en schaduwen, de licht-effecten en glanzingen, de stofuitdrukking
wijzen er duidelijk op, dat alle fantasie bewust is verbannen en al deze dingen en
verschijnselen zijn gezien en met intense aandacht zijn geobserveerd. De ernstige
observatie spreekt in het bijzonder uit de gelaatsuitdrukkingen van de zangeressen.
Met algeheele toewijding geven zij zich aan de vertolking van de compositie. Eenige
harer hebben de blikken op het muziekboek gericht, andere richten de blikken in de
ruimte, alsof zij op verren afstand het beeld zagen, dat de muziek in hare zielen
heeft opgewekt. In haar voorhoofd ontwaart men rimpels en plooien, terwijl daarbij de
oogen min of meer dichtgeknepen worden, tengevolge van de inspanning en ernst, die de
reproductie eischt. Het ietwat naar de borst trekken van de kin, met meer of minder
openen van den mond en de beweging der tong, hebben sommige musicologen er toe
gebracht, om te bepalen over welke stemmen deze zangeressen beschikken, zelfs aan te
geven, welke noten zij zingen. Zonder deze bewering te willen onderschrijven, kan zij
in ieder geval als bewijs dienen, hoe nauwkeurig de schilder "het zingen" heeft
geobserveerd. De geesteverhouding in dit oogenblik van deze zangeressen, demonstreert
zich in elk harer bewegingen, in hare houding en gebaren. Zij hebben zich zelf
vergeten en schijnen geheel opgenomen in den geest der compositie, die zij bezig zijn
te verklanken.
Het is nauwelijks voor tegenspraak vatbaar, dat de schilder dit tafereel, althans
zijn verschillende onderdeden, heeft gezien en langdurig en ernstig heeft kunnen
observeeren. Een nauwkeurige studie van de schilderijen van Jan en Hubert van Eijck
(ik moet hier onbesproken laten, of Hubert slechts een legendarische figuur is
geweest, zooals commige geleerden meenen) toont aan dat zij nooit anders dan alzoo
hebben gewerkt. Men moge bepalen, dat verschillende onderdeelen van hun compositie op
verschillende plaatsen en op verschillende tijden zijn gezien, doch men ontkomt nooit
aan het besluit, dat alle onderdeelen z ij n g e z i e n, zijn geobserveerd en zoo
nauwkeurig mogelijk zijn weergegeven. Ik wil slechts op een, schijnbaar
ondergeschikte, bijzonderheid wijzen, die duidelijk het onmiddellijk waarnemen
demonstreert. Op hetzelfde Gentsche altaar zijn op de buitenste luiken afgebeeld Adam
en Eva. Geen spoor van eenige idealiseering der lichaamsvormen zal men bespeuren.
Deze figuren zijn naar het leven geteekend en de werkelijkheid is in niets
overschreden. Het bewijs? De kleur der hoofden en handen is donkerder, rauwer, dan
van het lichaam. Zóó is ’t ook bij hen wier lijf immer met kleederen is bedekt en
wier hoofd en handen aan de ininvloeden van weer en wind blootstaan. Zulke
verschijnselen fantaseert men niet, in het bijzonder niet bij figuren als Adam en
Eva, bij wie zij ongetwijfeld ook niet aanwezig geweest zullen zijn. Dergelijke
realistische trekken zijn in de werken van de Van Eijck’s herhaaldelijk op te merken.
In vele schilderijen hebben de kunstenaars groepen en gebouwen, paleizen, kerken,
torens, enz. in de compositie opgenomen, die men vroeger voor fantasieën hield. In de
latere jaren heeft men vele van die bouwwerken met name kunnen noemen omdat zij ook
voorkomen op gelijktijdige gravures.
Al deze zaken worden hier naar voren gebracht, om aan te toonen, dat de gebroeders
Van Eijck nooit iets anders hebben geschilderd, dan datgene wat zij zagen of gezien
hadden en nimmer fantaseerden.
Inzake het tafereel der "Zingende Engelen" blijft de vraag, waar de schilder zulks
gezien kan hebben. Er was reeds lang vóór hem een verbod, waarin bepaald werd, dat
vrouwen niet in de kerkkoren mochten zingen, althans niet onder de kerkdiensten. Wij
zouden kunnen aannemen, dat deze kostbare en fraaie paramenten bij bepaalde en
plechtige gelegenheden door knapen werden gedragen overeen wit onderkleed, dat bij
sommige figuren in het tafereel te zien is. De middeleeuwsche kunstenaars bedienden
zich veelal van witte gewaden voor hun engelen-figuren, waarvan de vele miniaturen
kunnen getuigen. Doch de schilder geeft duidelijk vrouwenfiguren te zien en geen
knapen.
De buitenzijde van het altaar laat eenige tafereelen zien, die doen vermoeden, dat de
kunstenaar niet door den kerkdienst, maar door het tooneel kan zijn geïnspireerd. Men
ziet daarop o.m. een tafereel van "De boodschap aan Maria", een handeling, die zich
afspeelt in een zeer laag en breed vertrek. Daarboven, geborgen in een halfrond,
verschijnen, plat op hun buik liggende, twee profeten, blijkens de spreukbanden om
hen heen geslingerd, waarop teksten, die op dit gebeuren betrekking hebben. De
geheele opstelling van dit flatteuze kamertje met zijn merkwaardige zolderverdieping,
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herinnert in sterke mate aan de inrichting van het middeleeuwsche tooneel. Ook hier
kunnen talrijke werken van andere schilders aangehaald worden, welker compositie
eveneens van het tooneel afkomstig blijken te zijn. Indien wij daarbij bedenken, dat
bij Hoogfeesten, als Kerstmis, voorstellingen werden gegeven, die het feest van den
dag tot onderwerp hadden, waarbij het betreffende bijbelverhaal tot ondergrond
diende, is het niet te gewaagd om ook de "Zingende Engelen" als een fragment of als
een episode uit zulk een tooneel te beschouwen. In dat geval zou de medewerking van
vrouwen welhaast vanzelfsprekend en verklaarbaar zijn. Engelenkoren worden in vele
bijbelverhalen genoemd en zullen ongetwijfeld op het tooneel der middeleeuwen niet
verwaarloosd zijn. Men kan bezwaar maken tegen het sterke realisme, tegen de hardheid
der werkelijkheid, die ook niet op het tooneel een volkomen indruk kan geven van een
"hemelsch" gebeuren. De pompeuze kleedij, de fraai gebeeldhouwde lessenaar, het
gebruik van muziekboeken, passen niet geheel bij engelenkoren. Men vergete echter
niet, dat de Vlaamsche kunstenaars de hemelsche gaven vooral geopenbaard zien in den
schoonen bloei van het aardsche leven. De volmaking en de volmaaktheid van het leven
in deze wereld was voor hen de schiterendste afstraling van de hemelsche genaden. De
bijbelverhalen waren voor hen immer levende tafereelen, die zich afspelen in hun
steden, hun huizen, op hun velden en wegen, temidden van hun medeburgers, getooid in
de costuums van hun eigen tijd. Doch de realiseering van deze tafereelen werd
doordrongen van de hoogste menschelijke bezieling, van een diepen zelfinkeer en van
’n ontembare zucht om haar te geven in de opperste volmaaktheid en schoonheid, die
zich voor hen openbaarden in heldere en diepe kleurengamma’s, in een rijkdom van
ornament en versieringen, ja, zelfs in de gezondheid en de degelijkheid der stof, in
den blakenden welstand der stervelingen, kortom in het meest edele en meest volmaakte
en meest goede wat de menschenziel bezat. Aardsche volkomenheid streeft naar
hemelsche volmaaktheid, de stof geeft zich over aan den geest. De weergave van den
geest was hun doel, de materie en het onderwerp slechts middel voor den kunstenaar
der middeleeuwen.
De zingende vrouwen, bloeiende, jeugdige en zonnige verschijningen, hebben zich met
hart en ziel, met geheel haar wezen, overgegeven aan een van Gods schoonste gaven, de
toonkunst; zij zijn getooid in de schoonste kleedij, die een kunstenaarshand kon
voortbrengen; de wereld heeft hen engelen genoemd.
P. SWILLENS
20 november 1934 MAASTRICHT VAN OUDS "STAD VAN SCHILDERS".
Aan de rede door den wethouder, den heer Jules Schaepkens van Riempst, Zondag in het
Sterfelijk Museum gehouden, is het volgende ontleent:
Maestricht bezat reeds een Munthuis voor de 7de eeuw - dreef handel heide en ver.
Het verkeer liep in de 9de eeuw langs den handelsweg van Reims naar Keulen en
Limburg, "waar het hoofdverkeer des handels van groote beteekenis was".
Met Van Veldeke begint Limburg het Midden-nederlandsche tijdperk in zijn liederen:
"Het Leven van Jezus" en het "Maastrichtsch Paaschspel", dus met de lyrische
dichtkunst, met het proza en met het tooneel.
Dante noemde zijn oudere Virgilius: "il mio maestro" en Wolfram von Eschenbach, die
omstreeks 1204 zijn Parcival voleindigde, zijn oudere Veldeke: "minen meister".
Toen bezat Maestricht reeds een schilderschool. De Duitsche geleerde Scheffel heeft
ontdekt, dat de Wartburg versierd werd door muurschilden van Keulen en Maestricht.
Eschenbach zegt ervan: "Lijk de avontüre bekent, kan geen schilder van Keulen noch
Maestricht hem zoo schoon malen als hij (Parcival) op het ros zit."
De roem der Maastrichtsohe schilders moet dus dien der Keulsche kunstenaars
geëvenaard hebben en de Keulsche school had in de 13e eeuw faam verworven in
Duitschland en ver daarbuiten (Maasgouw 1884).
Maestricht, welks rijke historie zoo wisselend beeld biedt van vóór- en tegenspoed,
kwijnt na dien tijd, verkwijnt langzamerhand. Het ligt nog wel "aen eynre ghemeynre
straten" doch leeft, zonder stapelplaatsen, enkel van den doortocht (Limb. Jaarboek
1892).
Omstreeks dit jaar schrijft hetzelfde tijdschrift aangaande beide Limburgen: "Limburg
bezit geen schilderschool" en splitste de geschiedenis in 4 deelen, waarvan:
lste deel: Aandeel van Limburg in het ontstaan en den bloei der Kunst in de 14de en
15de eeuw;
2e deel: Geschiedenis der Limburgsche schilders van 1440 tot de Belgische
omwenteling.
Wij mogen aannemen, dat Limburg reeds in de 13de en 14de eeuw schilders bezat, die op
beduidende verdiensten aanspraak konden maken en de voorloopers geweest zijn van Van
Eyck.
De geschiedenis toont ons den bloei der scholen van Maastricht en van Doornik, een
gansche eeuw voor het ontstaan der Brugsche school; St. Truiden, Maeseyck en
Maestricht waren middelpunten van kunst.
Eensklaps dagen toen nieuw leven en beweging op: de Van Eycks zijn geboren en met hen
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de kunst der olieverf. Geheel de kunstwereld is in beroering en ontroerd. Het
bloeiende Italië staart met bewondering en naijver naar Limburg.
’t Is hier niet de plaats om na te gaan of wij mogen spreken van de gebroeders van
Eyck of alleen van Jean van Eyck, terwijl Hubert nooit bestaan zou hebben. De adj.
archivaris te Hasselt schrijft mij geen bewijs te hebben, dat van Eyck te Maestricht
geboren is, wel dat hij zeker niet stamt uit Maeseyck. In "Paginae Bibliographicae"
1926 is een merkwaardige studie te vinden, getiteld: Les peintres van Eyck et l’Ecole
de Maesfricht".
Met het "Lam Gods" en de "Madonna met den kanselier" de Maasbrug, dat op den
achtergrond Maestricht vertoont, is de Vlaamsche schilderkunst geschapen: roemrijk is
het aandeel van Limburg in het ontstaan der Middeleeuwsche schilderkunst - Maestricht
heeft er deel aan.
Van dien tijd tot het scheidimgsjaar 1839 en de vijftiger jaren heeft Limburg
meerdere schilders geleverd, die met eere mogen genoemd worden. Het zou te ver voeren
hier namen te noemen.
27 mei 1935 Het Gentsche altaarstuk
Het boek Scivias
Binnenkort zal verschijnen het werk "Naar een Genetische verklaring van de
"aanbidding van het Lam der Van Eycken", geschreven door Dr. Lod. Clysters, leeraar
in de Wijsbegeerte aan het Amerikaansch College te Leuven en rector aan de Middelbare
Landelijke Huishoudschool te Stevoort (Belgisch Limburg). In dit werk verdedigt de
schrijver de nieuwe opvatting, dat aan het Gentsche altaarstuk niet zoozeer een
theologische, schriftuurlijke of liturgische, alswel een mystieke invloed ten
grondslag ligt.
Het altaarstuk van Gent is in den laatsten tijd, door den jammerlijken diefstal die
het gehavend heeft, weer sterk in de aandacht van het publiek gekomen.
In de wereld der kunsthistorici is er steeds strijd over geweest. Allen waardeeren
het hoog, maar voortdurend is er verschil van meening over den geestelijken zin van
het werk en over de vraag of er werkelijk twee Van Eyck's bestonden en aan bet
wonderwerk hun krachten gaven. Er zijn bibliotheken vol over de aanbidding van het
Lam geschreven, wij noemen maar de werken van Fromentin, Busken Huet, Verlant,
Vermeylen, Dvorak, Verschaeve, Weale, Friedländer, Wauters en Devigne.
Ook de meeningen van Van Eyck-kenners, die tevens bevoegde theologen zijn, zooals
Kan. van der Gheyn, Pastoor Aerts, Pater F. Peeters S.J., Prof. Kan. Lemaire, Mgr.
Cruysberghs en Prof. Mag. G. Philips, spreken elkander tegen.
Het boek van Dr. Clysters verdedigt nu de opvatting, dat er een innig verband bestaat
tusschen de middeleeuwsche kunst en de mystiek. Door een gelukkig toeval meent de
schrijver het mystieke werk gevonden te hebben, dat de inspiratie voor de "Aanbidding
van het Lam" heeft geleverd en daarom mag gelden als de bron, waaruit de
oorspronkelijke beteekenis van het werk moet worden afgeleid.
Het gaat over het boek "Scivias, ken de wegen" van de H. Hildegardis, dat de
voornaamste van hare visioenen verhaalt, en waarvan er een de inspiratie voor de
Aanbidding van het Lam der Van Eycken, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleverd zou
hebben, zoodat hun werk niets anders is dan de heerlijke uitbeelding in vormen en
kleuren van dat visioen van de H. Hildegardis.
De H. Hildegardis
De H. Hildegardis leefde van 1099 tot 1179, tweehonderd jaar vóór de Van Eycken. Zij
was abdis van de Benedictijnsche Abdij van Rupertsberg, te Bingen, in het Bisdom
Mainz.
Zij werd gezegend met buitengewone mystieke genaden; zij oefende een zeer grooten
invloed uit op haar tijd. Zij was in briefwisseling met heiligen, pausen, keizers,
bisschoppen, prinsen, abten, priesters en leeken van geheel West-Europa. Tusschen
hare brieven vindt men antwoorden op brieven van de bisschoppen van Luik en van
Utrecht, van den abt van Park bij Leuven, van den proost van Val-Dieu (Luik), van een
magister en van een kanunnik van Utrecht; ook een als antwoord op een brief van
Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen 1168—1191, die haar vroeg of hij na den
Kruistocht in Palestina moest blijven of naar zijn land wederkeeren. Guibertus van
Gembloux was bijzonder met haar in betrekking en was zelfs eenigen tijd haar
geheimschrijver. Zij was dus gekend in de Nederlanden; zij is er ook geweest. Hare
visioenen ook waren alom bekend en bleven het lang; in vele brieven aan haar wordt er
van gesproken of op gezinspeeld, of wordt een handschrift ter afschrijving gevraagd.
"Scivias, Ken de Wegen", is een heerlijk werk, dat overvloeit van godsdienstige
mystieke leer en poëzie, en tafereelen bevat van onovertroffen schoonheid.
Dat de Aanbidding van het Lam, rechtstreeks of onrechtstreeks, afhangt van "Scivias"
verdedigt de schrijver uitvoerig.
Het visioen, dat volledig weergegeven wordt met de Nederlandsche vertaling, beslaat
ongeveer 20 bladzijden druks.
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Men ziet er achtereenvolgens al de personages en groepen van de Aanbidding, juist die
en geen andere, en in dezelfde volgorde als op de triptiek, rond God en het Lam
verschijnen in al hun schoonheid, met hun karakteristiek aanschijn en met menig
identiek schilderachtig detail.
Teksten uit "Scivias"
Eenige korte teksten uit het boek geven wij hier:
O opvolgers van den zeer sterken leeuw, tusschen tempel en altaar heerschend in zijn
dienst, gelijk de engelen zingen met lofzangen.
Wij strijden voor den Koning der koningen en scheiden het kwaad van het goed.
O wij zijn pelgrims.
Den Zoon Gods beminden ze als waren mensch als op snaartuigen, en aanbaden ze als
waren God als op het orgel.
Wie de Aanbidding goed kent, zal in den eersten tekst gemakkelijk de groep weervinden
der heiligen, voor ons de Belijders, van achteren rechts van het Lam, kort bij de
zingende Engelen, in den tweeden de Christi Milites, de Strijders van Christus, en de
Justi Judices, de Rechtvaardige Rechters, in den derden, de Pelgrims, in den vierden,
de Musiceerende Engelen.
De volgende passage, getrokken uit nog een ander visioen van Scivias, moet het bewijs
leveren dat Van Eyck ook ten minste sommige andere visioenen van Scivias kende en er
zich door liet inspireeren in zijn werk. Het is voldoende deze passage naast de groep
van de Zingende Engelen van het Lam te leggen, om getroffen te worden door de
klaarblijkelijke overeenkomst tusschen beide.
In den tekst is sprake van acht deugden, die aan de heilige in verschillende
gedaanten verschijnen: Van Eyck heeft er de acht Zingende Engelen van gemaakt.
Eenige details werden weggelaten; andere verwisseld van personage, omgewerkt of
vermenigvuldigd (b.v. de witte halsband): maar er rest volgens den schrijver genoeg
karakteristieke overeenkomst (b.v. de engelen met bisschoppelijk pallium, misschien
een unicum in de schilderkunst), om met zekerheid te besluiten. Men lette ook op het
getal, acht engelen, hetzelfde op de triptiek en in den tekst, waar ook verder van
geen andere gedaante meer sprake is:
De eerste gedaante droeg een gouden kroon op haar hoofd gezet, met drie takken hooger
uitstekend, en met zeer kostbare steenen van groene en roode kleur en met witte
bessen (parelen) schitterende in groote pracht. Op haar borst echter had zij een zeer
helderen spiegel, waarin met wonderlijke klaarheid het beeld van den Menschgeworden
Zoon Gods verscheen.
Maar de tweede scheen geheel als een hyacint (blauwe iris of ridderspoor) van de
kleur des hemels in den hooge, 't is te zeggen zoowel haar gestalte als haar kleed.
En aan hetzelfde kleed waren twee riemen op onvergelijkelijke wijze met goud en
edelgesteenten versierd bewonderenswaardig ingeweven; zoodat over elken schouder heen
een riem tot aan haar voeten, van voren en van achteren nederdaalde.
De derde zag ik echter naar hetzelfde model als ik haar in het vorig visioen had
gezien, 't is te zeggen van grootere en langere lichaams: grootte dan de andere
deugden, verschillend van de menschelijke gedaante en vele oogen overal in zich
hebbend, en geheel in de wijsheid levend.
Doch de vierde droeg een sneeuwwitten band rond haar hals, en had haar handen en haar
voeten met een witten band omwonden.
De vijfde ook had rond haar hals een rooden halsband.
De zesde echter was gekleed met een kleed van bleeke kleur. En het kruis van het
lijden van den gekruisten Zoon Gods verscheen vóór haar in de lucht.
Maar de zevende was gekleed met een kleed schitterender en zuiverder dan kristal; dat
zóó in helderen glans weerkaatste, gelijk het water flikkert wanneer het door de zon
wordt overgoten. Er verscheen ook en ongeveer op haar buik als in een spiegel een
zeer schitterend kind; op wiens voorhoofd geschreven stond onschuld.
Maar bovenaan op de voornoemde overschaduwde zuil zag ik een andere (de achtste) zeer
schoone gedaante, blootshoofds staande, en met gekruld en donker haar en een
mannelijk aangezicht met zulken fonkelenden glans, dat ik het niet duidelijk
aanschouwen kon, gelijk het aangezicht van een mensch. Zij was ook gekleed met een
kleed van purpere en donkere kleur; waaraan over elken schouder van dezelfde gedaante
heen een riem van saffraan-roodbruine kleur, van voren en van achteren tot aan haar
voeten zich uitstrekkende was ingeweven. Zij had echter rond haar hals het
bisschoppelijk pallium, op wonderlijke wijze met goud en edelgesteenten versierd.
Maar haar armen en handen en voeten waren mij voor het zien bedekt.
De indeeling
Volgens het visioen van de H. Hildegardis verbeelden de verschillende deelen van het
openstaand drieluik het volgende:
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Het middengedeelte, boven en onder, zonder de paneelen van Adam en Eva, en zonder de
onderste zijluiken, verbeeldt den Hemel, waar de engelen en de heiligen, vereenigd
rond het Lam, Gods eeuwigen lof zingen en Hem verheerlijken.
De onderste zijluiken verbeelden, links, Eremijten en Pelgrims, de heiligen, de
uitverkorenen der aarde, die door gebed en boetvaardigheid den duivel overwinnen en
naar den hemel optrekken; rechts, Ridders en Rechters, de hemelsche deugden, die de
heilige zielen op de aarde te hulp komen en de duivelsche hinderlagen vertrappelen.
De predella (nu verdwenen) verbeeldde de hel, vanwaar de duivelen hun hinderlagen
spannen tegen de heilige zielen der aarde, maar waar ze door de hemelsche deugden
worden teruggedreven en gebonden.
Adam en Eva hebben een zeer eigenaardige beteekenis, meent de schrijver, te lang om
hier te memoreeren.
De algemeene beteekenis is dan deze: de gansche openstaande triptiek verbeeldt de
Gemeenschap der Heiligen, d.i. de Triomfeerende Kerk, de engelen en de heiligen, die
in den hemel Gods lof zingen rond het Lam, en de Strijdende Kerk, die op aarde,
geholpen door de hemelsche deugden, de duivelsche listen overwint en vandaar naar den
hemel optrekt.
De interpretatie is geheel of grootendeels, bijzonder voor de onderste zijluiken, die
van het middenpaneel gescheiden worden, en voor de predella verschillend van de
bestaande. Ook het veel-omstreden vraagstuk der Godsfiguur, of ze den Vader of den
Zoon verbeeldt, komt uitvoerig ter sprake in dit nieuwe boek.
En daarbij komt nog het vraagstuk van het schilderij: "De Triomf van de Kerk op de
Synagoge", in het Prado te Madrid, waarvan het origineel door sommigen aan Van Eyck
wordt toegeschreven, wat door anderen echter wordt tegengesproken.
De schrijver meent door de vergelijking van de "Aanbidding van het Lam" en "De Triomf
der Kerk" met de visioenen van de H. Hildegardis, meer dan een begin van bewijs te
kunnen leveren dat beide werken werden opgevat door denzelfden kunstenaar, en dat het
origineel van De Triomf der Kerk op de Synagoge ook aan Van Eyck moet worden
toegeschreven.
De Zingende Engelen uit het Gentsche Altaarstuk

May 27, 1935 The Ghent Altarpiece
The book of Scivias
The work "Towards a Genetic Explanation of the "adoration of the Lamb of the Van
Eycken", written by Dr. Lod. Clysters, teacher of Philosophy at the American College
in Leuven and rector of the Secondary Rural Household School in Stevoort will be
published shortly. Belgian Limburg) In this work the writer defends the new view that
the Ghent altarpiece is based not so much on a theological, scriptural or liturgical
as a mystical influence.
The Ghent altarpiece has recently come to the attention of the public again, due to
the pitiful theft that damaged it.
In the world of art historians there has always been a struggle about this. Everyone
appreciates it, but there is a constant difference of opinion about the spiritual
meaning of the work and about the question whether two Van Eycks really existed and
gave their powers to the miracle work. Libraries full have been written about the
adoration of the Lamb, we will mention the works of Fromentin, Busken Huet, Verlant,
Vermeylen, Dvorak, Verschaeve, Weale, Friedländer, Wauters and Devigne.
Also the opinions of Van Eyck experts, who are also competent theologians, such as
Kan. van der Gheyn, Pastor Aerts, Father F. Peeters S.J., Prof. Can. Lemaire, Msgr.
Cruysberghs and Prof. Mag. G. Philips, contradict each other.
The book of dr. Clysters now defends the view that there is an intimate connection
between medieval art and mysticism. By a happy accident the author thinks he has
found the mystical work which provided the inspiration for the "Adoration of the
Lamb" and may therefore be regarded as the source from which the original meaning of
the work must be derived.
It is about the book "Scivias, know the ways" by St. Hildegardis, which relates the
most important of her visions, one of which is said to have provided the inspiration
for the Adoration of the Lamb of the Van Eycken, directly or indirectly, so that
their work is nothing but the glorious portrayal in shapes and colors of that vision
of St. Hildegardis.
The St. Hildegardis
The H. Hildegardis lived from 1099 to 1179, two hundred years before the Van Eycken.
She was abbess of the Benedictine Abbey of Rupertsberg, at Bingen, in the Diocese of
Mainz.
She was blessed with extraordinary mystical graces; she exerted a very great
influence on her time. She was in correspondence with saints, popes, emperors,
bishops, princes, abbots, priests and laymen of all Western Europe. Among her letters
are answers to letters from the bishops of Liège and of Utrecht, from the abbot of
Park near Leuven, from the provost of Val-Dieu (Liège), from a magister and from a
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canon of Utrecht; also one in reply to a letter from Philip van den Elzas, Count of
Flanders 1168-1191, who asked her whether he should remain in Palestine after the
Crusade or return to his country. Guibert of Gembloux was very much associated with
her, and was even her secret-writer for a time. She was therefore known in the
Netherlands; she's been there too. Her visions too were well known and long lasting;
in many letters to her it is mentioned or alluded to, or a handwriting is requested
for ascription. "Scivias, Know the Ways" is a glorious work, overflowing with
religious mystical teaching and poetry, and containing scenes of unsurpassed beauty.
That the Adoration of the Lamb depends, directly or indirectly, on "Scivias" the
writer defends at length.
The vision, which is reproduced in full with the Dutch translation, is about 20 pages
of print.
One sees there successively all the characters and groups of the Adoration, just
those and no others, and in the same order as in the triptych, appearing around God
and the Lamb in all their beauty, with their characteristic countenance, and with
many an identical picturesque detail.
Lyrics from "Scivias"
Here are some short texts from the book:
O successors of the mighty lion, reigning between temple and altar in his service, as
the angels sing with hymns.
We fight for the King of kings and separate evil from good.
Oh we are pilgrims.
They loved the Son of God as if they were man as on strings, and they worshiped as if
on the organ.
He who knows the Adoration well will easily find in the first text the group of
saints, before us the Confessors, from behind to the right of the Lamb, close to the
singing Angels, in the second the Christi Milites, the Warriors of Christ, and the
Justi Judices, the Just Judges, in the third, the Pilgrims, in the fourth, the Musicmaking Angels.
The following passage, drawn from yet another vision of Scivias, is to prove that Van
Eyck knew at least some other visions of Scivias as well, and was inspired by his
work. It suffices to place this passage with the group of the Singing Angels of the
Lamb, to be struck by the apparent similarity between the two.
The text mentions eight virtues, which appear to the saint in different guises: Van
Eyck made the eight Singing Angels of them.
Some details were omitted; others changed characters, reworked or multiplied (e.g.
the white collar): but according to the author there remains enough characteristic
resemblance (e.g. the angels with episcopal pallium, perhaps unique in painting) to
conclude with certainty. Attention was also paid to the number, eight angels, the
same in the triptych and in the text, where no other shape is mentioned:
The first figure wore a golden crown set upon her head, with three branches
projecting higher, and with very precious stones of green and red color, and with
white berries (pearls) glittering in great splendor. On her breast, however, she had
a very clear mirror, in which the image of the Incarnate Son of God appeared with
wonderful clarity.
But the second shone entirely like a hyacinth (blue iris or larkspur) of the color of
the sky on high, that is to say, both her figure and her dress. And on the same
garment were two thongs incomparably woven with gold and precious stones adorned
admirably; so that over each shoulder a strap descended to her feet, in front and
behind.
The third, however, I saw after the same model as I had seen her in the previous
vision, that is to say of larger and longer body: size than the other virtues,
different from the human form, and having many eyes everywhere in them, and
completely living in wisdom.
But the fourth wore a snow-white band about her neck, and had her hands and feet
wrapped with a white band.
The fifth also had a red collar around her neck.
The sixth, however, was clothed with a robe of pale color. And the cross of the
sufferings of the crucified Son of God appeared before her in the sky.
But the seventh was clothed with a robe more bright and pure than crystal; which so
reflected in bright brilliance, as the water shimmers when it is showered by the sun.
There also appeared and about upon her belly as in a mirror a most splendid child; on
whose forehead was written innocence.
But at the top of the aforesaid eclipsed column I saw another (the eighth) most
beautiful figure, standing bare-headed, and with curly and dark hair, and a manly
countenance of such glittering radiance that I could not see it plainly, as the face
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of a human. She was also clothed with a robe of purple and dark color; in which over
each shoulder of the same shape was woven a belt of saffron-reddish brown, extending
from the front and back to her feet. Around her neck, however, she had the episcopal
pallium, wonderfully decorated with gold and precious stones. But her arms and hands
and feet were covered before me.
The division
According to the vision of St. Hildegardis, the different parts of the open triptych
depict the following:
The central portion, above and below, without the panels of Adam and Eve, and without
the lower side panels, depicts Heaven, where the angels and saints, united around the
Lamb, sing God's eternal praise and glorify Him.
The lower wings depict, on the left, Eremites and Pilgrims, the saints, the elect of
the earth, who by prayer and penance conquer the devil and ascend to heaven; right,
Knights and Judges, the celestial virtues, which come to the aid of the holy souls on
the earth and trample the devilish ambushes.
The predella (now gone) pictured hell, whence the devils lay ambushes against the
holy souls of the earth, but where they are driven back and bound by the celestial
virtues.
Adam and Eve have a very peculiar meaning, the writer believes, too long to recall
here.
The general meaning is then this: the whole open triptych represents the Communion of
the Saints, i.e. the Church Triumphant, the angels and the saints, who in heaven sing
God's praises around the Lamb, and the Church Militant, who is on earth, aided by
conquers the heavenly virtues, the devilish wiles, and ascends thence to heaven.
The interpretation is wholly or largely, particularly for the lower side panels,
which are separated from the central panel, and different from the existing ones for
the predella. The much-disputed question of the figure of God, whether it represents
the Father or the Son, is also discussed at length in this new book.
And there is also the question of the painting: "The Triumph of the Church in the
Synagogue", in the Prado in Madrid, the original of which is attributed by some to
Van Eyck, but is contradicted by others.
The author believes that by comparing the "Adoration of the Lamb" and "The Triumph of
the Church" with the visions of St. Hildegardis, he can provide more than a beginning
of proof that both works were conceived by the same artist, and that the original of
The Triumph of the Church on the Synagogue must also be attributed to Van Eyck.
The Singing Angels from the Ghent Altarpiece
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24 december 1935 De kunstenaar en het kerstgebeuren
De geheele Christenheid door, vanaf de vroegste middeleeuwen tot heden ten dage,
heeft de katholieke kunstenaar zich aangetrokken gevoeld tot de groote mystieke
feesten van onze Moeder, de H. Kerk.
En het eigenaardige hiervan is, dat juist die feesten, waarvan de religieuse emoties
diep in den kunstenaarsziel doordringen, vaak het motief, het onderwerp vormen van
machtige en kunstzinnige scheppingen.
Zoo zien wij dat de Geboorte, H. Lijden en Opstanding Jesu Christi geliefkoosde
onderwerpen zijn voor den kunstenaar aller tijden om zijn zielsemoties weer te geven.
Heerlijke wondervolle kunstscheppingen zijn tot stand gebracht uiting gevend van den
rijken godsdienstzin en diep doorvoelde beleving van den kunstenaar.
Ik las eens van een schilder, die alvorens met een werkstuk te beginnen, eerst zijn
onderwerp tot in de kleinste bijzonderheden bemediteerde en na eerst geestelijk alles
wat hij wilde uitbeelden, tot in onderheden te hebben meegemaakt, pas aan zijn
schilderwerk begon; die telkenmale, alvorens zijn reeds begonnen schilderwerk te
hervatten, eerst bad om de groote genade van te mogen schilderen, zooals God het van
den kunstenaar verlangt.
En het kan ook niet anders of de werkelijk diepgeloovige kunstenaar van vroeger
tijden moet wel gebeden hebben en gemediteerd alvorens zijn werk aan te vangen. Van
wie immers zouden wij een dergelijke erfenis van religieuse kunstschatten als wij
thans bezitten, anders kunnen verworven hebben dan van biddende kunstenaars: van een
biddenden van Eyck, een biddenden Rubens, een biddenden Rafaël, een biddenden Fra
Angelico, een biddenden Michel Angelo en zoovele anderen.
De schilderijen en beeldhouwwerken van deze kunstenaars, die nu nog onze kerken
sieren (echter helaas ook nuchtere musea moeten sieren, waar dan een vaak ongeloovige
touristen-massa onze religieuse erfenis komt "bewonderen” in profaniseerende
bewoordingen) deze schilderijen dus, die de Geboorte, het H, Lijden of de Opstanding
Christi uitbeelden, zijn immers een gebed elk voor zich.
Welk een diepe beleving, welk een adoratie, welk een medelijden en droefheid, welke
een glorievolle jubel spreken niet uit de doeken en beelden van onze "broeders
kunstenaars”, zooals de H. Frans ze placht te noemen.
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Het is hier niet de plaats andere onderwerpen te behandelen, dan die welke met het
Kerstfeest indirect verband staan. Uiit den rijken overvloed van beelden, groepen en
schilderijen, die op het Hoogfeest van Kerstmis betrekking hebben, wil ik slechts een
greep doen, zelfs een heel bescheiden greep, maar toch geloof ik dat het: "God zegene
de greep.” hier van toepassing is.
In het Limburgsche stadje Thorn, vlak aan de Belgische grens, staat sinds eeuwen de
haast wereldberoemde stifts- of abdij-kerk, overblijfsel van een klooster voor
adellijke dames. Het is een mooi oud kerkgebouw, eerbiedwaardig, en rijk aan
kunstschatten, als beelden en schilderijen. De kroon evenwel spant de hoog boven 't
barokke hoofdaltaar opgestelde Kerstgroep. Meer dan levensgroote beelden zijn ’t,
voorstellende de H. Familie, terwijl vrome herders en herderinnen hun hulde komen
betuigen aan den pasgeboren Koning der Armen. Prachtig, in helder albast-wit bezitten
de figuren een heerlijke expressie door houding, gebaar en gelaat. De Zoete
Moedermaagd buigt zich een weinig over naar haar Eerstgeborene, vol stille
aanbidding, vermengd met moederlijk geluk. Haar heele houding straalt van innig
zielsgeluk. St. Jozef aanschouwt, de handen tot bidden gevouwen, vol vaderlijken
trots den laatsten Telg van het vorstelijk geslacht van David, geboren in ’n veestal,
neergelegd in een voederkribbe. Maar ook blijkt de ernst uit zijn gelaat, als ziet
hij in de toekomst den tragischen dood van zijn Zoon. De herders staan rondom
gegroepeerd, half medelijdend om de groote armoede, half nieuwsgierig om het groote
gebeuren, half aanbiddend het onbegrijpelijke, dat zij aanvoelen als iets
bovennatuurlijks, als iets goddelijks. Een oude vrouw staat op den achtergrond, tot
schreiens toe bewogen bij ’t zien van zooveel armoede en zooveel ontbering. Een jonge
herdersvrouw ziet stil lachend neer op het Goddelijk Kind en droomt wellicht van ook
voor haar komend moedergeluk.
Het geheel is een sublieme groep. Prachtig van lijn, schitterend in de klaarheid van
het blanke marmer. De maker van deze groep is jammer genoeg niet bekend, maar ik
twijfel niet of zijn naam zal staan geschreven in het gouden boek der door God
uitverkoren priesters der kunst.
Wie in Thorn komt, mag niet verzuimen de oude abdijkerk binnen te gaan en even te
mediteeren bij deze heerlijke Kerstgroep.
In de oude St. Baafskerk te Gent bevindt zich de onsterfelijke schepping van Hubert
en Jan v. Eyck: het "predella” of veelluik van "De aanbidding van het Lam Gods”. Nog
versch ligt in ’t geheugen de heiligschennende diefstal van enkele paneelen van het
prachtvolle werk. Het werd vervaardigd van 1426—1432. Zes jaar lang is er dus aan
gewerki.
Toegeslagcn vertoont dit veelluik o.a.: De Boodschap des Engels aan Maria. In al de
Majesteit van den door God gezondene, knielt de Aartsengel Gabriël neer voor de Maagd
die Moeder zal worden van God zelf.
In rijke plooien valt hel ruime kleed op den grond, van voren sierlijk opgehouden
niet de linkerhand. De machtige engelenvleugels, uitstaand, schijnen nog te
klapwieken, waardoor de figuur iets zwevends verkrijgt, ondanks de knielende houding.
Vriendelijk wenkt de Goddelijke Afgezant naar de Maagd Maria om haar gerust te
stellen en zoet klinkt de begroeting: "Ave Maria”.
Dit paneel is geschilderd door Jan v. Eyk (geboren c.a. 1390 te Maaseyck en overleden
1441 te Gent). Jan v. Eyck, eender grootste meesters aller tijden, schiep het
realisme, dat eeuwen lang de Nederl. schilderskunst zou beheerschen. Jan observeerde
de natuur, het landschap, het menschelijk model. Alles boeide hem. Het mag in 't
licht van zijn tijd bezien geen verwondering baren, dat het gelaat van den Engel,
hoewel niet zonder eenige verhevenheid, toch een zeer mensehelijk uiterlijk vertoont.
Het was vooral in dien tijd n.l. gebruik, voor al wat men schilderde, hetzij heilige
of sterveling, engel of duivel, een menschelijk model te nemen, waardoor de
voorstelling beter sprak tot de psyche van den middeleeuwschen geloovige en derhalve
ook beter aan het doel van het kunstwerk beantwoordde.
Een ontroerend detail van ’t middenstuk van het Portinari-triptiek te Florence "De
aanbidding van het Kind”, vormen de drie herders welke hierbij zijn afgebeeld. Het
werk is van den Zuid-Nederl. schilder Hugo v.d. Goes, vermoedelijk geboren te Goes
(Zeeland) en overleden in 1482 in het Rooklooster bij Brussel. In zijn werk is vaak
iets zoekends-onrustig, iets zenuwachtigs, waardoor het voortreffelijk geheel echter
niet geschaadt wordt. Bij een zekeren barokke zwier voegt hij een mate van pathos
waardoor zijn figuren iets levendigs krijgen als van een tooneelspel.
De uitdrukking zijner figuren wijst erop dat hij zeer vaak bepaalde levende modellen
op het oog had, dat hij alle menschelijke gevoelens in gelaatstrekken heeft willen
uitdrukken. V.d. Goes was de eerste die naast de overgeleverde figuren van heiligen
én martelaren, ook werkelijke, echte boeren en herders van het land op realistische
wijze heeft afgebeeld. Het Portinari-triptiek dateert van 1473—1475. De drie herders
op onze afbeelding zijn prachtige typen van het ruwe landelijke herdersvolk der
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middeleeuwen. De oudste van hen, geknield op den voorgrond heeft biddend de handen
gevrouwen. Zijn oude doorgroefde kop, steunend op ’n pezige nek, straalt van geluk
bij ’t weten dat de vervulling der tijden daar is. Zijn buurman strekt met een
liefdevol gebaar van "och arme” de handen uit naar het pasgeboren Wichtje. Het gelaat
toont innig medelijden met het arme, naakte Menschenkind, terwijl terzclfdertijd een
stille lach van vreugde inde trekken schijnt te leven. Het is alsof die forsche
breede kop het Kind bemoedigend wil toeknikken.
De derde herder kwam juist aangeloopen en rekt zich uit om over de schouders van z’n
vrienden te zien. Prachtig geteekend is deze ruige kop, van een ruwheid welke haast
onguur aandoet. Vooral nieuwsgierigheid "wat er wel aan de hand is” spreekt uit de
gerekte houding van kop en hals, uit de half geopende mond. Toch voelt ook deze ruwe
bolster zich gedwongen het hoofd te ontblooten en den hoed in de hand te nemen bij
het zien van zoo iets onbegrijpelijks, zoo iets natuurlijks en toch zoo
wonderbaarlijk: een pasgeboren Mensch.
Het landschap op den achtergrond is typisch Vlaamsch, ondanks de heuvels.
Het detail op zich getuigt reeds van het groote talent van Hugo van der Goes.
Andrea Mantegna, geb. 1431 bij Padua overleed in 1506 te Mantua. Hij was een der
meest beteekenende schilders uit de 15e eeuw van Italië. Gehuwd met de dochter van
Jacopo Bellini, schilder van de Florentijnsche School. Mantegna kwam hierdoor sterk
onder Florentijnschen invloed. Zijn stijl heeft iets monumentaals. Zijn werk, meestal
cgoot van formaat vertoont een bewonderenswaardige vrije opvatting.
De figuren van onze afbeelding "Opdracht van het Kind Jezus in den tempel” zijn door
Mantegna fijn geteekend neergezet in het onmetelijk grootsche tempel-interieur.
Alhoewel niet vrij van barokke zwierigheid drukt de groep een zekere mate van
nederigheid, men zou haast zeggen van verlegenheid uit door de immense afmetingen van
den tempel. De krachtige romeinsche architectuurvormen en de klassieke siermotieven
versterken het kleine, aan de aarde gebonden zijn der figuren. De enscneering
beantwoordt volkomen aan de geestelijke en stoffelijke aspiraties van het
Italiaansche volk en in het bijzonder van de Florentijnen der 15e eeuw: groote
paleizen en kerken in klassieke vormgeving.
De offerhandeling, teekent zich overigens zeer goed in de deemoedige houding van
Maria, terwijl Jozef, bescheiden man, zich eenigszins achteraf houdt. Anna, de vrome
oude vrouw die in den tempel verblijf houdt, wendt zich geïnteresseerd tot den groep,
haar zegewenschen op de lippen.
Wij zullen het hierbij moeten laten. Het artikel zou teveel gaan vergen aan
plaatsruimte.
Nog dit: Niet ieder is de gelegenheid verre reizen te maken en veel te zien in
kerken of musea.
Doch van menig kunstwerk uit de rijke middeleeuwen aan ons nagelaten, bestaan goede
reproducties. De aandachtige beschouwer van zulk ’n reproductie kan door de verheven
schoonheid van het werk tevens lezen in de rijke ziel van den biddenden
middeleeuwschen kunstenaar.
A. L.
De Aartsengel Gabriël boodschapt aan Maria. Voorluik van het beroemde Gentsche Veelluik van
Hubert en Jan van Eyck.
Détail-foto van het middenstuk van het Portinari-triptiek te Florence. "De aanbidding van het
Kind" door Hugo v.d. Goes.

December 24, 1935 The artist and the Christmas event
Throughout Christendom, from the earliest Middle Ages to the present day, the
Catholic artist has been drawn to the great mystical feasts of our Mother, the Holy
Church.
And the peculiarity of this is that precisely those feasts, whose religious emotions
penetrate deeply into the artist's soul, often form the motif, the subject of
powerful and artistic creations.
Thus we see that the Birth, Passion and Resurrection of Jesu Christi are favorite
subjects for the artist of all time to represent his soul emotions. Wonderfully
wonderful creations of art have been created expressing the rich religious sense and
deeply felt experience of the artist.
I once read of a painter who, before starting a piece of work, meditated his subject
in the smallest detail, and after first having experienced spiritually everything he
wanted to portray, down to the last detail, only started his painting; who each time,
before resuming his already begun painting, first prayed that he might have the great
grace of painting, as God desires of the artist.
And it cannot be otherwise than the truly deeply religious artist of the past must
have prayed and meditated before starting his work. After all, from whom could we
have acquired such an inheritance of religious art treasures as we possess today, if
not from praying artists: from a praying Van Eyck, a praying Rubens, a praying
Raphael, a praying Fra Angelico, a praying Michel Angelo and so many others. others.
The paintings and sculptures of these artists, which still adorn our churches
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(although unfortunately also have to decorate sober museums, where an often
unbelieving crowd of tourists then comes to "admire" our religious heritage in
profanizing terms) these paintings, which depict the Nativity, depicting the Holy,
Passion or Resurrection Christi, are after all a prayer each for himself.
What a deep experience, what an adoration, what a pity and sadness, what a glorious
jubilation do not express from the canvases and images of our "brothers artists", as
St. Frans used to call them.
This is not the place to deal with subjects other than those indirectly connected
with Christmas. Out of the rich abundance of images, groups, and paintings pertaining
to the Solemnity of Christmas, I want to make only a selection, even a very modest
one, yet I believe it is, "God bless the grasp" applies here.
In the Limburg town of Thorn, close to the Belgian border, the almost world-famous
abbey or abbey church has been standing for centuries, the remnant of a monastery for
noble ladies. It is a beautiful old church building, venerable, and rich in art
treasures, such as statues and paintings. The crowning glory, however, is the
Christmas group, which is installed high above the baroque high altar. They are
larger than life-size statues, depicting the Holy Family, while pious shepherds and
shepherdesses come to pay tribute to the newborn King of the Poor. Beautiful, in
clear alabaster white, the figures have a wonderful expression through posture,
gesture and face. The Sweet Virgin Mother bends a little to her Firstborn, full of
silent adoration, mingled with maternal bliss. Her whole demeanor radiates heartfelt
happiness. St. Joseph beholds, hands folded in prayer, full of paternal pride, the
last scion of the royal family of David, born in a cattle shed, laid in a manger. But
the seriousness also appears in his countenance, as if he sees the tragic death of
his Son in the future. The shepherds are grouped around, half pitying the great
poverty, half curious about the great happening, half adoring the incomprehensible,
which they feel as something supernatural, as something divine. An old woman stands
in the background, moved to tears at the sight of so much poverty and deprivation. A
young shepherd woman looks down on the Divine Child with a quiet laugh and perhaps
dreams of mother happiness to come for her too.
The whole is a sublime group. Beautiful in line, brilliant in the clarity of the
white marble. The maker of this group is unfortunately unknown, but I have no doubt
that his name will be written in the golden book of the God-chosen priests of art.
Whoever comes to Thorn should not miss entering the old abbey church and meditating
with this delightful Christmas group.
In the old St. Baafschurch in Ghent is the immortal creation of Hubert and Jan v.
Eyck: the "predella" or polyptych of "The adoration of the Mystic Lamb". Still fresh
in memory is the sacrilegious theft of a few panels of the magnificent work. It was
manufactured from 1426-1432. So it took six years to work on it.
This polyptych shows a.o.: The Message of the English to Mary. In all the majesty of
the one sent by God, the Archangel Gabriel kneels before the Virgin who will become
the Mother of God Himself.
In rich folds the roomy robe falls to the floor, gracefully held up from the front,
not the left hand. The mighty angel wings, outstretched, still seem to flap, giving
the figure something floating, despite the kneeling position. Kindly the Divine
Emissary beckons to the Virgin Mary to reassure her and sweetly sounds the greeting:
"Ave Maria".
This panel was painted by Jan v. Eyk (born about 1390 in Maaseyck and died 1441 in
Ghent). Jan v. Eyck, one of the greatest masters of all time, created the realism
that for centuries the Netherl. would master painting. Jan observed nature, the
landscape, the human model. Everything captivated him. Considered in the light of his
time it should come as no surprise that the face of the Angel, though not without
some loftiness, yet shows a very human appearance. It was especially at that time
that it is customary to take a human model for everything that was painted, whether
saint or mortal, angel or devil, so that the representation spoke better to the
psyche of the medieval believer and therefore also better served the purpose of the
work of art.
A moving detail of the middle part of the Portinari triptych in Florence "The
Adoration of the Child", are the three shepherds depicted here. The work is by the
southern Dutch painter Hugo v.d. Goes, presumably born in Goes (Netherlands).
Zeeland) and died in 1482 in the Rooklooster near Brussels. In his work there is
often something searching-restless, something nervous, so that the excellent whole is
not damaged. With a certain Baroque panache he adds a measure of pathos that gives
his figures something lively get like from a play.
The expression of his figures indicates that very often he had in mind certain living
models, that he wanted to express all human feelings in facial features. v.d. In
addition to the surviving figures of saints and martyrs, Goes was the first to

116
7665

7670

7675

7680

7685

7690

7695

7700

7705

7710

7715

7720

7725

7730

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

realistically portray real farmers and shepherds of the land. The Portinari triptych
dates from 1473-1475. The three shepherds in our picture are beautiful types of the
rough rural pastoral people of the Middle Ages. The eldest of them, kneeling in the
foreground, has clasped his hands in prayer. His old furrowed head, resting on a
sinewy neck, beams with happiness to know that the fulfillment of the times is here.
His neighbor stretches out his hands to the newborn Wich with a loving gesture of
"Oh, poor one". His face shows deep compassion for the poor, naked Human Child, while
at the same time a silent smile of joy seems to creep in. broad head wants to nod
encouragingly to the Child.
The third shepherd just came running and stretches to look over the shoulders of his
friends. This shaggy head is beautifully drawn, with a roughness that seems almost
dodgy. Curiosity "what is going on" in particular speaks from the stretched position
of head and neck, from the half-open mouth. Yet this rough shell also feels compelled
to uncover his head and take the hat in his hand when he sees of something so
incomprehensible, so natural and yet so wonderful: a newborn Man.
The landscape in the background is typically Flemish, despite the hills.
The detail in itself already testifies to the great talent of Hugo van der Goes.
Andrea Mantegna, b. 1431 at Padua died in 1506 at Mantua. He was one of the most
significant painters of the 15th century in Italy. Married to the daughter of Jacopo
Bellini, painter of the Florentine School. Mantegna thus came under strong Florentine
influence. His style has something monumental. His work, usually large in size, shows
an admirably free conception.
The figures of our image "Dedication of the Child Jesus in the Temple" are finely
drawn by Mantegna in the immeasurably grand interior of the temple. Although not free
from Baroque elegance, the group expresses a certain degree of humility, one could
almost say of shyness. through the immense dimensions of the temple.The powerful
Roman architectural forms and the classical ornamental motifs reinforce the smallness
of the figures, which are grounded to the earth.The staging corresponds completely to
the spiritual and material aspirations of the Italian people and in particular of the
Florentines. of the 15th century: large palaces and churches in classical design.
The act of sacrifice, incidentally, shows itself very well in the humble attitude of
Mary, while Joseph, a modest man, is somewhat behind the scenes. Anna, the pious old
woman who dwells in the temple, turns interested in the group, her blessings on her
lips.
We will have to leave it at that. The article would take up too much space.
Another thing: Not everyone has the opportunity to travel far and see a lot in
churches or museums.
But there are good reproductions of many works of art from the rich Middle Ages left
to us. The attentive viewer of such a reproduction can also read through the sublime
beauty of the work in the rich soul of the praying medieval artist.
A. L.
The Archangel Gabriel messages to Mary. Front panel of the famous Gentsche Polyptych by Hubert
and Jan van Eyck.
Detail photo of the center piece of the Portinari triptych in Florence. "The Adoration of the
Child" by Hugo v.d. Goes.

10 augustus 1938 DE LAM GODS-SCHILDERING GEFILMD.
Onze Brusselsche correspondent meldt ons:
Wij hebben reeds gemeld, dat in opdracht van het Algemeen Commissariaat der Belgische
Regeering voor de Wereldtentoonstelling van New York 1939, de beroemde Lam Godsschildering uit de St. Baafs Kathedraal te Gent, is gefilmd, om in de bioskoopzaal
van het Belgisch Paviljoen te New York, samen met andere films over de Belgische
kunstschatten, te worden vertoond.
Wij waren in de gelegenheid, een eerste vertooning van deze film bij te wonen.
Eigenlijk betrof het hier de eerste versie van de film, die 10 minuten duurt, maar
die tot drie à vier minuten zal worden teruggebracht.
De film laat erst een fragment zien van het middeleeuwsche Gravenkasteel. Daarna
wordt een panoramatisch overzicht gegeven der oude gebouwen van Gent en blijft men
stilstaan aan de beroemde St. Baafs Kathedraal. De cameraman laat dan het hek openen
van de kapel waar zich de Lam Godsschüdering bevindt, dat eerst in den gesloten
toestand van deze polyptiek wordt gefilmd. Een eerste beeld geeft de schenkers van
dit meesterwerk weer, Judocus Vijdt en zijn gemalin, alsmede de apostelen die zich op
de buitenpaneelen bevinden successievelijk worden hierna de andere paneelen vertoond,
waar bij meer speciaal wordt stilgehouden bij de figuren en koppen der
hoofdpersonnages.
Door de vergrooting schijnt er meer relief in de schilderij te zijn dan men met het
bloote oog kan waarnemen. Zoo is ondermeer het fragment van een kroon zóó schitterend
waar te nemen, dat deze kroon als het ware, met al haar edelgesteenten, tastbaar voor
het publiek werd geplaatst. Ook de uitdrukking van onder andere de zingende engelen
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is scherper dan anders valt
gedurende zes nachten in de
waarbij natuurlijk rekening
op de verf. Algemeen is men

waar te nemen. Voor het uitwerken van deze film werd
kapel gedraaid. De belichting was zoo sterk mogelijk,
werd gehouden met brandgevaar en de inwerking der hitte
van oordeel, dat de opnamen schitterend zijn geslaagd.

26 januari 1940 JAN EN HUBERT VAN EYCK
HOLLANDSCHE EN VLAAMSCHE MEESTERS VAN HET PALET
De stem van de gebroeders Van Eyck spreekt ook nog tot ons, twintigste eeuwers. Voor
ons is er geen vragen meer, wat heeft de een en wat heeft de ander aan het Goddelijke
Altaar van Gent geschilderd. Dit zijn vragen, die wegvallen voor den beschouwer, die
alleen komt om te genieten van de verrukkelijke schoonheid. Zooals men de werken van
Shakespeare kan lezen zonder de vraag te stellen wie hij wel of niet was, zoo staat
men voor de miniaturen en paneelen der mysterieuze Middeleeuwsche schilders, niet met
de bedoeling het mysterie van hun schepper te ontmantelen. Weinig werken zijn zoo
algemeen bekend als het uit twintig schilderingen bestaande altaar, in de Gentsche
Sint Baefskerk.
Dr. G. Knuttel Wzn. vertelt in zijn uitstekende boekje over de gebroeders Van Eyck
(verschenen in de Paletserie van H. J. W. Becht te Amsterdam) belangwekkende
bijzonderheden omtrent het altaar, waaraan wij het volgende ontleenen.
"Bij een opgave als deze werd den schilder gewoonlijk door theologen ’n gedetailleerd
programma voorgelegd. Nu heeft men verschillende teksten aangewezen, die aan dit werk
ten grondslag gelegd kunnen zijn. Waarschijnlijk werd het programma dan ook
samengesteld uit verschillende liturgische teksten, in de eerste plaats die van de
Allerheiligenmis, die voor ’n groot gedeelte op de Openbaring van Johannes teruggaat.
Het hoofdmotief is de Aanbidding van het bloedend Lam Gods, het Zoenoffer tot de
Verlossing na den Zondenval."
Zooals gebruikelijk was werden de schenkers Jodocus Vijdt en zijn vrouw Isabella
Borluut ten voeten uit in de schildering opgenomen. Wij herinneren voor dit
verschijnsel slechts aan verschillende werken van Hans Memling. Gelijk men weet werd
in den tijd voor de gebroeders Van Eyck nog geschilderd met lijm en eiwit. De
olieverf werd uitgevonden door Jan, dien Carel van Mander beschouwde als een zeer
geleerd man. Hij vond een vernis uit, dat de menschen buitengewoon mooi vonden. Jan
van Eyck, wien men het leeuwenaandeel, zoo niet alles toeschrijft, geeft o.a. hierin
blijk van zijn genie, dat hij niet minder dan 330 volledige koppen schilderde op deze
polyptiek, terwijl er geen twee te vinden zijn, die men gelijk kan noemen. De kleuren
zijn bovendien onnavolgbaar. Bekend is dat de Graaf van Gent, Filips, hoe graag hij
het werk ook zelf bezeten had, de stad Gent niet van het stuk wilde berooven en
daarom een getrouwe copie heeft laten maken door Michiel Coxcie. Het blauw voor het
kleed van Maria moest uit Italië komen; voor een minieme hoeveelheid verf werd
volgens Van Mander alleen al 32 ducaten betaald. Het stuk zelf is zoo fijn
geschilderd, dat men geneigd zou zijn de haren van de paarden te tellen. Men kan
veilig aannemen dat een van de beide broeders, en dat kan alleen Jan zijn, de
"Aanbidding van het Lam" geschilderd heeft.
Twee paneelen uit de "Aanbidding van het Lam Gods" in de Sint Baefskerk te Gent.

7775

19 februari 1940 [...] Natuurlijk waren dit primitieve instrumenten,
de toetsen waren een handpalm breed. Maar dat werd al spoedig beter. Bekijkt men b.v.
het Altaarstuk te Gent van de gebrs Jan en Hubert van Eyck, dan ziet men reeds een
bruikbaar klavier, en dat omstreeks 1430. De praestantpijpen zagen er reeds bijna
eender uit als op den huldigen dag.
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7 juni 1940 Voor vijf eeuwen stierf JAN VAN EYCK.
Ontdekker der olieverfschilderkunst.
IN Juni 1441 stierf de vermaarde schilder Jan van Eyck te Brugge, waar hij sinds 1430
werkzaam was. Hij werd in de St. Donatianuskerk begraven.
JAN VAK EYCK'S geboortejaar is onbekend, doch wij mogen uit zijn levensomstandigheden
opmaken, dat het omstreeks 1390 was. Hij is afkomstig uit Maaseyck of Maastricht. Hij
voerde den titel van een "valet de chambre" (als "kamerheer" te vertalen) van graaf
Johan van Holland en werd na diens dood door Philips den Goeden in dezelfde positie
overgenomen
Aan gezantschapsreizen naar Aragon en Portugal heeft hij deelgenomen. Van 1424—'26
werkte hij in Den Haag: van 1426—'28 in Lille. In 1433 is hij gehuwd en hertog
Philips hield zijn eerstgeborene ten doop, wat getuigt van het hooge aanzien, waarin
hij stond. Zijn roem als kunstenaar is ook bij de nakomelingschap nooit getaand.
Vasari schrijft geestdriftige woorden tot zijn lof en Dürer noemt hem in het dagboek
zijner Nederlandsche reis: hij bewonderde het Gentsche altaar als "ein überköstlich,
hochverstandig Gemal", "und sonderlich die Eva, Maria und Gott Vatter sind fast gut".
Carel van Mander bericht, dat de paneelen van Jan van Eyck voor de Italianen een
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mysterie waren. Zij roken er aan en merkten den sterken geur van de met verven
vermengde olie op, maar zij konden niet achter het geheim komen. De techniek der
gebroeders Van Eyck produceerde een nieuw effect door vele "glaceeringen"; olie ais
bindmiddel was reeds voor de Van Eycks gebruikt. Zij schilderden iets, wat men met de
vroegere middelen niet had kunnen uitdrukken: de stof en daarom roken de Italiaansche
schilders aan deze paneelen, die kostbaarheden op zichzelf zijn, als aan vreemde
planten. Dat de Van Eyck's voor de "uitvinders" der olieverfschilderkunst doorgaan is
dus slechts in zekeren zin juist.
Bij het Gentsche altaar komen de voordeelen van het nieuwe bindmiddel met souvereine
beheersching aan het licht Het geeft den paneelen een groote lichtkracht en het
bereikt door de mogelijkheid van "glaceeringen" (.d. z verschillende, transparant
over elkander aangebrachte verflagen) een vroeger onbekende, emailachtig glans der
kleuren. Deze schepping scheen den tijdgenooten, evenals ons als een wonder, nieuw,
volmaak; zonder zichtbaren ontwikkelingsgang.
De heilige kluizenaars, fragment van Jan van Eyck's beroemde altaar te Gent. De aanbidding van
het Lam Gods.
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Boekverluchters.
IN elk kunstgeschiedenisboek staat, dat de gebroeders Van Eyck, Hubert en Jan, de
grondleggers der Europeesche schilderijkunst zijn. Wel waren er vóór het beroemde
Gentsche altaar van 1432 schilderijen op afzonderlijke paneelen en paneeltjes. Maar
eeuwenlang had de schilderkunst in de eerste plaats tot de versiering van kerkmuren
gediend en in de tweede plaats als boekverluchting. Men weet, dat ook de Van Eyck's
als miniaturisten begonnen zijn: als illustrators van gebedenboeken. De schoonste,
die ons bekend zijn heeft men aan de Van Eyck's toegeschreven (de eene helft is
verbrand, de andere, vroeger in Milaan, wordt thans in Turijn bewaard). Schilderkunst
was ondenkbaar zonder een grooteren samenhang of als "mobiel" voorwerp, dat men kon
meenemen.
Ook het hoofdwerk der Van Eyck's, een groot altaar met beweeglijke vleugels is
volgens een harmonisch plan gebouwd; de deelen hebben betrekking op elkander.
Nochtans is het iets anders geworden. Het altaar in den St. Bavo te Gent heeft bijna
geen betrekking op de ruimte der kerk. Zeker vormen de twintig groote paneelen een
eenheid in den zin van een theologisch programma — een visioen der Heilige
Hildegardis moet er aan ten grondslag liggen —, doch de verenkelde schilderijen zijn
zelf doel geworden. Zoo huldigen wij Jan van Eyck terecht als den eersten, die een
bres sloeg voor de ontplooiing der Europeesche schilderijkunst, die tot de
belangrijkste phenomenen der cultuur van het avondland behoort. Hij pas heeft haar
ontwikkeling mogelijk gemaakt.
Alles schijnt met het Gentsche altaar te beginnen. De portretten der donateurs.
Jodocus Vydt en zijn vrouw, realistisch en psychologisch precies en haarfijn
doorwerkt, zijn de eerste die dezen naam werkelijk verdienen. Het landschap op de
achtergronden verwijdt zich tot ruimte om de personen in actie. Drie honderd dertig
gezichten wil men op het Gentsche altaar geteld hebben, o.a. de onvergetelijke stoet
der kluizenaars, die uit het bosch langs de rotsen komen om het Lam te aanbidden.
Hier begint de individualiteit en daarmee een nieuwe oneindigheid op aarde. Men meent
een natuuronderzoeker aan het werk te zien: op het Gentsche altaar zijn de planten,
die van een schaduwrijke groeiplaats houden heel juist in de schaduw en de
zonneplanten in het open veld gezet.
De verloving van Arnolfini, anno 1434, door Jan van Eyck.
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Hubert Van Eyck.
Van Hubert, Jan's ouderen broeder, bericht een kunstig berijmd opschrift op den
buitenkant van het Gentsche altaar: hij is — "een grootere werd nooit gevonden" —
begonnen, wat zijn broer voltooide. Anders weten wij niets belangrijks van hem;
slechts den datum van zijn dood. 28, 9, 1426. In een zeer bestreden, maar
verbluffende these heeft Emile Renders dit opschrift tot een fabel der 17de eeuw
verklaard en Hubert's figuur toen naar het rijk der legende verwezen.
Zeker is, dat slechts Jan's figuur historisch tastbaar is en hij alleen steeds als de
voltooier in het volle licht van den roem heeft gestaan. Het is nog nooit bestreden,
dat de buitenkant met de donateursportretten; de intieme verkondiging scène: de als
koorknapen musiceerende engelen: en de eerst, plastisch overtuigend geschilderde
naakten der Europeesche kunst (Adam en Eva) uitsluitend als het werk van Jan mag
gelden. In den blinkenden, bollen spiegel in het interieur met het dubbelportret van
den Italiaanschen koopman Giovanni Arnolfini en zijn vrouw Giovanna Cenami uit Lucca.
heeft Jan van Eyck zichzelf en een vriend als kleine figuurtjes de slaapkamer doen
binnentreden. Het gaat in dit huwelijksschilderij om een huwelijk zonder priester,
waarbij volgens kerkelijk voorschrift de handen ineen gelegd en opgeheven werden. De
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schilder was getuige: "Johannes de Eyck fuit hic. 1434." leest men aan den wand. Jan
van Eyck is hier geweest. 1434." Niets uiterlijks herinnert aan een heilige
handeling, in de zorgvuldig uitgebeelde stoffeering der ruimte met den spiegel den
kroonluchter, het bed en den stoel is het dagelijksche leven gecopieerd. En toch is
in dit kleine schilderij de diepe toover van een plechtig uur. Dit schilderij. "De
Verloving van Arnolfini" overleeft zijn schepper, ja, hij vindt er zijn behoud in:
niet omdat hij zichzelf in den spiegel aan den wand geschilderd heeft, maar omdat Jan
van Eyck door zijn kunst de plechtige macht van de onmiddellijke tegenwoordigheid
openbaart. Hij schilderde niet iets na: het leven werd gevoeld en begrepen en daarom
begon met deze schilderijen, waarvan de kostbaarheid der materie tot op den huidigen
dag nooit weer bereikt werd, een verder, waarachtig leven. Johannes "fuit", is
geweest. Maar zijn paneelen blijven, "hic", alhier, op aarde.
June 7, 1940 JAN VAN EYCK died for five centuries.
Discoverer of oil painting.
IN June 1441 the renowned painter Jan van Eyck died in Bruges, where he had been
working since 1430. He was buried in the St. Donatianus Church.
JAN VAK EYCK's year of birth is unknown, but we can conclude from his living
circumstances that it was about 1390. He comes from Maaseyck or Maastricht. He
carried the title of a "valet de chambre" (to be translated as "chamberlain") of
Count Johan van Holland and was taken over in the same position by Philips den Goeden
after his death.
He took part in mission trips to Aragon and Portugal. From 1424-'26 he worked in The
Hague: from 1426-'28 in Lille. In 1433 he was married and Duke Philip christened his
firstborn, which testifies to the high standing in which he stood. His fame as an
artist has never waned in the offspring. Vasari writes enthusiastic words to his
praise and Dürer mentions him in the diary of his Dutch journey: he admired the Ghent
altar as "ein überköstlich, hochverwijs Gemal", "und sonderlich die Eva, Maria und
Gott Vatter sind fast gut". Carel van Mander reports that Jan van Eyck's panels were
a mystery to the Italians. They smelled it and noticed the strong odor of the oil
mixed with paints, but they could not find out the secret. The technique of the Van
Eyck brothers produced a new effect through many "glazes"; oil as a binding agent had
already been used for the Van Eycks. They painted something which could not have been
expressed with the earlier means: the material, and therefore the Italian painters
smelled of these panels, which are valuables in themselves, as of strange plants.
That the Van Eycks pass for the "inventors" of oil painting is therefore only correct
in a certain sense.
At the Ghent altar, the advantages of the new binding agent with sovereign control
come to light. It gives the panels a great luminous power and it achieves a
previously unknown, due to the possibility of "glazing" (i.e. different layers of
paint applied transparently on top of each other). , enamel-like brilliance of
colours. This creation seemed to the contemporaries, like us, as a miracle, new,
perfect; without visible development.
Book illuminators.
Every art history book states that the Van Eyck brothers, Hubert and Jan, are the
founders of European painting. There were, however, paintings on separate panels and
small panels before the famous Ghent altar from 1432. But for centuries painting had
served primarily to decorate church walls and secondly to illuminate books. It is
known that the Van Eycks also started out as miniaturists: as illustrators of prayer
books. The most beautiful known to us has been attributed to the Van Eycks (one half
has been burned, the other, formerly in Milan, is now kept in Turin). Painting was
inconceivable without greater cohesion or as a "mobile" object to be carried along.
The main work of the Van Eycks, a large altar with moving wings, is also built
according to a harmonious plan; the parts relate to each other. However, it has
become something different. The altar in the St. Bavo in Ghent has almost no relation
to the space of the church. Certainly the twenty large panels form a unity in the
sense of a theological program — a vision of Saint Hildegardis must form the basis —
but the singular paintings have themselves become targets. Thus we rightly pay
tribute to Jan van Eyck as the first who made a breach for the development of
European painting, which is one of the most important phenomena of the culture of the
West. He only made her development possible.
Everything seems to begin with the Ghent altar. The portraits of the donors. Jodocus
Vydt and his wife, realistic and psychologically precise and meticulously worked
through, are the first to really deserve this name. The landscape in the background
widens into space around the people in action. Three hundred and thirty faces are
said to have been counted on the Ghent altar, including the unforgettable procession
of hermits who come from the forest along the rocks to worship the Lamb. Here begins
individuality and with it a new infinity on earth. It is believed that a naturalist
is at work: on the Ghent altar, the plants that like a shady place to grow are
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correctly placed in the shade and the sun plants in the open field.
Hubert Van Eyck.
Van Hubert, Jan's older brother, reports an artfully rhymed inscription on the
outside of the Ghent altar: he started — "a bigger one was never found" — what his
brother completed. Otherwise we don't know anything important about him; only the
date of his death. 28, 9, 1426. In a highly contested but astonishing thesis, Emile
Renders declared this inscription a fable of the 17th century and then referred
Hubert's figure to the realm of legend.
It is certain that only Jan's figure is historically tangible and that he has only
always stood in the full light of fame as the completer. It has never been disputed
that the outside with the donor portraits; the intimate proclamation scene: the
angels making music as choirboys: and the first, plastically convincingly painted
nudes of European art (Adam and Eve) may only be regarded as Jan's work. In the
gleaming convex mirror in the interior with the double portrait of the Italian
merchant Giovanni Arnolfini and his wife Giovanna Cenami from Lucca. Jan van Eyck
made himself and a friend enter the bedroom like little figures. This wedding
painting is about a marriage without a priest, in which, according to ecclesiastical
precept, the hands were joined and lifted up. The painter witnessed: "Johannes de
Eyck fuit hic. 1434." one reads on the wall. Jan van Eyck has been here. 1434."
Nothing outwardly reminds of a sacred act, in the carefully depicted decoration of
the room with the mirror, the chandelier, the bed and the chair, daily life is
copied. And yet in this little painting is the deep magic of a solemn hour. This
painting "The Engagement of Arnolfini" survives its creator, yes, he finds his
preservation in it: not because he painted himself in the mirror on the wall, but
because Jan van Eyck through his art shows the solemn power of the immediate presence
He did not copy anything: life was felt and understood, and therefore a further, true
life began with these paintings, of which the preciousness of matter has never been
reached to this day. But his panels remain, "hic", here, on earth.
The Holy Hermits, fragment of Jan van Eyck's famous altar in Ghent. The adoration of the Lamb
of God.
The betrothal of Arnolfini, anno 1434, by Jan van Eyck.

19 december 1940 DE LAM GODS-POLYPTIEK IN ZUID-FRANKRIJK.
De Brusselsche correspondent van de Msb. meldt:
Thans wordt vernomen, dat de wereldberoemde Lam Gods-polyptiek der gebroeders Van
Eijck uit de Gentsche St Bavokathedraal zich veilig in Zuid-Frankrijk bevindt.
Enkele dagen voor de Duitsche troepen op 23 Mei Gent bezetten, werd het meesterwerk
der Vlaamsche schildersschool onder goed geleide en in een specialen autoverhuiswagen naar het museum van Pau, in de Basses-Pyrénées gezonden, waar het
omtrent 20 [?] Mei ongeschonden is aangekomen en in het museum werd opgeborgen.
24 januari 1941 Jan van Eyck
VIJF EEUWEN NA ZIJN DOOD
II (Slot)
Over Jan van Eyck schrijven en niets zeggen over het Gentse Lam Gods-schilderij zou
gelijk staan met de geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst te beschrijven
zonder Jan van Eyck. Want weliswaar heeft de kunst van Van Eyck na de schepping van
dit werk een nog groter vlucht genomen er ligt namelijk een groot stuk persoonlijke
ontwikkeling tussen dit altaarstuk en de Madonna met Kanunnik Van der Paele, dat wij
vorige keer beschreven en zelfs schijnt het Gentse doek niet zijn oudste werk, maar
het vormt bij de studie van dezen schilder toch wel het voornaamste uitgangspunt. En
ook staat de kunstgeschiedenis hier voor het nog niet opgeloste vraagstuk van het
aandeel, dat de gebroeders Hubert en Jan ieder in dit werk zouden hebben gehad. Er
zijn over dit probleem reeds veel theorieën opgezet, we zullen daar niet op ingaan,
want het eind blijft toch een vraagteken en al is het wel zeker, dat beiden aan het
veelluik hebben gearbeid, wel nooit zal worden uitgemaakt, waar Hubert is geëindigd
en Jan begonnen. Het werk werd tussen 1420 en 1432 geschilderd, we weten, dat Hubert
van Eyck in 1426 te Gent overleed en dat Jan van Eyek het werk voltooide en het op 6
Mei 1432 ter bezichtiging vrijgaf.
Het schilderij werd besteld door Judocus Vijdt, baljuw van het land van Waes, heer
van Pamele en schepene van de stad Gent. Vijdt en zijn echtgenote, de rijke en
adellijke Elisabeth Borluut, hadden rond 1420 het besluit genomen om op eigen kosten
de tiende kapel van de Sint Janskerk te Gent, die later de Sint Baafskathedraal is
geworden, te laten versieren en met dit doel bestelden zij de uit twaalf panelen
bestaande polyptiek (dat is: veelluik), op eender zijluiken waarvan zij, volgens
toenmalig gebruik, als schenkers staan afgebeeld.
Het altaarstuk laat op zijn groot middenpaneel het mystieke Lam zien, omringd door
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aanbiddende engelen, profeten, apostelen, pausen, kerkvaders, maagden en andere
figuren. Boven dit middenpaneel bevinden zich drie kleinere, er bij aansluitende
panelen, met in het midden God de Vader, rechts van Hem de Heilige Maagd, links Sint
Jan de Doper.
De zijluiken zijn elk uit vier verschillende panelen samengesteld, voorstellend,
links van den toeschouwer, de strijders voor Christus, de rechtvaardige rechters,
zingende engelen en Adam; de luiken van rechts stellen voor: kluizenaars, pelgrims,
Sint Caecilia met musicerende engelen en Eva.
Dit schilderij is in zijn schone vormen en kleuren een danklied aan het mystieke Lam,
onzen Verlosser en het is dan ook wel geïnspireerd op de Mis van Allerheiligen,
waarvan de tekst voornamelijk teruggaat op de Openbaring van Sint Jan. In het Epistel
van deze Mis lezen we immers, "daarna zag ik een grote schare die niemand tellen kon,
uit alle naties en stammen en volkeren en talen; zij stonden vóór de troon en voor
het aanschijn van het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun hand..."
En verder: Engelen, Aartsengelen, Tronen en Heerschappijen, Vorsten en Machten,
Krachten der hemelen, Cherubijnen en Seraphijnen, Patriarchen en Profeten, heilige
Leraren der Wet, Apostelen, gij, allen, Martelaren van Christus, heilige Belijders,
Maagden des Heren, Kluizenaars en alle Heiligen, spreekt voor ons ten beste."
Bij veelluiken als deze was het de gewoonte, dat ook de achterzijde der panelen
beschilderd was, want meestal verkeerde het stuk in gesloten toestand. Die
achterzijde nu vormt het schone voorspel van de Verlossing, die op de binnenzijde
wordt gehuldigd. Over vier panelen verdeeld ziet men op de achterzijde de boodschap
des engels aan Maria. Daarboven, in boogvormige afsluitingen, de profeten Zacharias
en Micha en de sibyllen van Erithrea en Cumea, met tekstbanden, waarop de Geboorte
van Christus wordt aangekondigd. Onder de Boodschap tenslotte vier panden, ieder met
een enkele figuur ten voeten uit, te weten de schenkers van het stuk Judocus Vijdt en
Elisabeth Borluut, Sint Jan de Doper, den verkondiger van den Verlosser en Sint Jan
Evangelist, de Ziener der Openbaring. Onder deze panelen heeft zich oorspronkelijk
nog een voetstuk, een zogenaamde predella, bevonden, waarop het vagevuur was
afgebeeld, waarmee dan het thema der Verlossing was gecompleteerd. Dit laatste
paneel, verloren gegaan bij de restauratie in 1560, was in tempera geschilderd, dat
wil zeggen met waterverf, waarin eiwit als bindmiddel wordt gebruikt. Deze
schilderwijze was algemeen vóór de uitvinding van de olieverf door Jan van Eyck en
deze predella wordt dan ook wel toegeschreven aan Hubert van Eyck. Bij de opsporing
van de hand der beide broers wordt evenwel o.a. ook de vormgeving in acht genomen en
daar is dan ook inderdaad een merkwaardig verschil in. Vergelijken we bijvoorbeeld de
schilderwijze in het beeld van God den Vader met die in het portret van Judocus
Vijdt, dan valt aanstonds op, dat bij God den Vader niet gestreefd is naar de
uitbeelding van (aardse) werkelijkheid, maar dat hier getracht is en met welk een
succes! een ideaal beeld van gestrenge en toch milde, geestelijke schoonheid te
scheppen in een naar het uiterlijk menselijke figuur.
Judocus Vijdt daarentegen heeft reeds iets(!) van die levendige natuurlijkheid, welke
zo buitengewoon getroffen is in kanunnik Van der Paele. Sommigen nu zijn de mening
toegedaan, dat het meest vergeestelijkte in het gehele werk zou zijn van Hubert van
Eyck en het meer menselijke van Jan. Maar dit verschil in uitbeelding behoeft nog
niet te wijzen op verschil van hand, omdat de twee-eenheid van natuur en bovennatuur
niet uiteenvalt in twee naast elkaar lopende elementen, maar harmonisch in elkaar
opgaat. Het zou dan hoogstens pleiten voor de opvatting, dat het onderwerp de stijl
bepaalde.
Maar wat al technische en historische strijdvragen zich voordoen, voor ons geldt
vooral, dat we hier te doen hebben met een harmonisch schoon kunstwerk, als product
van een harmonische tijdgeest. De kunst treedt ons hier nog geheel tegemoet als een
voertuig, dat den toeschouwer opvoert tot hogere gedachten. Die kunst, mede ook omdat
de kunstenaar zich toen nog zijn dienende roeping tegenover de gemeenschap bewust
was, mocht vrij een groot deel van haar aandacht gaan besteden aan het menselijke,
aan de stoffelijke wereld, want wèl geworteld in godsdienstige en maatschappelijke
traditie, kon toen de harmonie tussen natuur en bovennatuur bewaard blijven. Jan van
Eyck is er het voorbeeld van, dat een christelijke gemeenschap sterke
persoonlijkheden verdraagt. Een eeuw later zou de Hervorming de versplintering in
individuen brengen...
AD BEVERS.
January 24, 1941 Jan van Eyck
FIVE CENTURIES AFTER HIS DEATH
II (End)
To write about Jan van Eyck and say nothing about the Ghent Altarpiece painting would
be equivalent to describing the history of Dutch painting without Jan van Eyck.
Because it is true that Van Eyck's art has expanded even further after the creation
of this work, because there is a great deal of personal development between this
altarpiece and the Madonna with Canon Van der Paele, which we described last time,
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and the Ghent canvas even shines. not his oldest work, but it certainly forms the
main point of departure in the study of this painter. And art history here also
stands for the unsolved question of the share that the brothers Hubert and Jan each
would have had in this work. Many theories have already been set up about this
problem, we will not go into them, because the end remains a question mark and
although it is certain that both have worked on the polyptych, it will never be
decided where Hubert ended and Jan started. The work was painted between 1420 and
1432. We know that Hubert van Eyck died in Ghent in 1426 and that Jan van Eyek
completed the work and released it for viewing on 6 May 1432.
The painting was ordered by Judocus Vijdt, bailiff of the land of Waes, lord of
Pamele and alderman of the city of Ghent. Vijdt and his wife, the rich and noble
Elisabeth Borluut, had decided around 1420 to have the tenth chapel of the Saint
John's Church in Ghent, which later became Saint Bavo's Cathedral, decorated at their
own expense, and for this purpose they ordered the polyptych consisting of twelve
panels (that is: polyptych), on one of the side panels of which they are depicted as
donors, according to the custom at the time.
The altarpiece shows on its large central panel the mystical Lamb, surrounded by
adoring angels, prophets, apostles, popes, Church Fathers, virgins and other figures.
Above this central panel are three smaller, adjacent panels, with God the Father in
the middle, the Blessed Virgin to the right, Saint John the Baptist to the left.
The side panels are each composed of four different panels, depicting, to the
viewer's left, the warriors for Christ, the righteous judges, singing angels and
Adam; the shutters from the right depict: hermits, pilgrims, Saint Caecilia with
music-making angels and Eve.
In its beautiful forms and colors this painting is a song of thanksgiving to the
mystical Lamb, our Redeemer and it is therefore inspired by the Mass of All Saints,
the text of which mainly goes back to the Revelation of Saint John. For in the
Epistle of this Mass we read, "After that I saw a great multitude, which no one could
number, out of all nations and tribes and peoples and tongues; they stood before the
throne and before the Lamb, clothed in white robes and with palm branches in their
hands..." And further: Angels, Archangels, Thrones and Dominions, Princes and Powers,
Powers of Heaven, Cherubim and Seraphim, Patriarchs and Prophets, Holy Teachers of
the Law, Apostles, ye all, Martyrs of Christ , Holy Confessors, Virgins of the Lord,
Hermits, and all Saints, intercede for us."
With polyptychs like this it was the custom that the back of the panels was also
painted, because usually the piece was in closed condition. That back now forms the
beautiful prelude of the Redemption, which is honored on the inside. Divided over
four panels, the message of the English to Mary can be seen on the back. Above, in
arched enclosures, the prophets Zacharias and Micah and the sibyls of Erithrea and
Cumea, with text bands, announcing the Nativity. Finally, under the Message four
buildings, each with a single full-length figure, namely the donors of the piece
Judocus Vijdt and Elisabeth Borluut, Saint John the Baptist, the proclaimer of the
Redeemer and Saint John Evangelist, the Seer of Revelation. Under these panels there
was originally a pedestal, a so-called predella, on which purgatory was depicted,
completing the theme of Redemption. This last panel, lost during the restoration in
1560, was painted in tempera, that is, with watercolor, in which egg white is used as
a binding agent. This painting method was common before the invention of oil paint by
Jan van Eyck and this predella is therefore sometimes attributed to Hubert van Eyck.
When tracing the hand of the two brothers, however, the design is also taken into
account, and there is indeed a remarkable difference. If, for example, we compare the
painting method in the image of God the Father with that in the portrait of Judocus
Vijdt, it is immediately apparent that God the Father did not strive for the
depiction of (earthly) reality, but that an attempt was made here and with what a
success! to create an ideal image of stern yet mild, spiritual beauty in an outwardly
human figure.
Judocus Vijdt, on the other hand, already has something(!) of that lively
naturalness, which is so extraordinarily struck in Canon Van der Paele. Now some are
of the opinion that the most spiritualized in the whole work would be by Hubert van
Eyck and the more humane by Jan. But this difference in representation need not
necessarily indicate a difference of hands, because the dual unity of nature and
supernature does not disintegrate into two elements running side by side, but merge
harmoniously into each other. At the most it would argue in favor of the view that
the subject determined the style.
But whatever technical and historical issues arise, what applies to us above all is
that we are dealing here with a harmoniously beautiful work of art, as a product of a
harmonious zeitgeist. Art here still completely approaches us as a vehicle that lifts
the viewer up to higher thoughts. That art, partly because the artist was then still
aware of his vocation to serve the community, was allowed to devote quite a large
part of its attention to the human, to the material world, because rooted in
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religious and social tradition, it could then the harmony between nature and
supernature is preserved. Jan van Eyck is an example of how a Christian community
tolerates strong personalities. A century later, the Reformation would bring
fragmentation in individuals...
AD BEVERS.
1 juni 1941 Jan van Eyck, de raadselachtige
Binnenkort is het vijfhonderd jaar geleden, dat de groote meester te Brugge begraven
werd. — Begin van de Noord-Nederlandsche schilderkunst.
I.
INDIEN men, zooals gewoonlijk wordt gedaan, de Nederlandsche schilderkunst laat
beginnen met Jan van Eyck, dan viert deze kunst thans haar vijfde eeuwfeest, want Jan
werd op 9 Juli 1441 in de Donatiuskerk te Brugge plechtig ter aarde besteld. Het is
bekend, dat in onze gewesten reeds lang tevoren werd geschilderd. Miniaturen en
wandschilderingen, misschien reeds glasramen, ook een enkel altaarstuk, van ouder
datum zijn dan ook in bescheiden aantal aan den dag gekomen. Men is echter gewoon,
het schilderij op paneel of doek in lijst, hetzij als zelfstandige muurversiering dan
wel als bestanddeel van een altaar voor kerkelijk of huiselijk gebruik, twee-, drieof veelluik, predella of eenvoudig "Tafelgemälde". min of meer als een afzonderlijken
kunstvorm te beschouwen en dit kunsttype vindt in de Nederlanden in Van Eyck
inderdaad zijn eersten illusteren vertegenwoordiger, in wiens glans de namen van Jean
Malouel of Melchior Broederlam, voortreffelijke meesters weliswaar, bescheidenlijk
verbleeken.
Dat een zoo geperfectionneerde kunst als die van Jan van Eyck niet anders dan na een
lange en bloeiende kunsttraditie kan zijn ontstaan, spreekt trouwens wel vanzelf;
maar veel van hetgeen in de 14e eeuw en daarvóór te onzent werd voortgebracht, is
sinds lang verloren gegaan en het werk der Geldersche, Henegouwsche en Brabantsche
schilders aan het Bourgondische hof, ja zelfs het zeer belangrijke
miniatuurschilderwerk "Les trés riches heures" van den hertog van Berry door de nog
altijd in een geheimzinnig duister gehulde gebroeders van Limburg geven geen
voldoende verklaring van een "Aufschwung", die de kunst van het Noorden met één slag
op het peil bracht van de allerbeste Italiaansche producten, welke de toonaangevende
wereld tot toen als het neusje van den artistieken zalm had geprezen.
Grondlegger, zooals men het pleegt te noemen, van de Nederlandsche schilderkunst,
opent Van Eyck de rij onzer picturale meesters met een geweldigen inzet, nooit
overtroffen in genialiteit, in volmaakte vakbeheersching en stoutmoedig modernisme;
met een uitroepteeken van imposante kracht, maar tevens met een groot vraagteeken.
Talloos zijn de puzzles, aan zijn persoon en werk verbonden; problemen, die de
spitsvondigheid der kunsthistorici telkens weer boeien.
DAAR is in de eerste plaats de zeer eigenaardige didactische beteekenis van zijn
religieuze werk: het, op instigatie der kerkelijke opdrachtgevers, populariseeren van
de historia sacra, het brengen van de heilige gestalten dichter bij het devote
publiek door ze te plaatsen in een vertrouwde omgeving en ze te bezielen met gewoon
menschelijke gevoelens — richting in de gewijde kunst, die door Giotto in Italië was
ingezet en waarvan im de religieuze muziek uit dien tijd merkwaardige parallellen
zijn te vinden.
Dan, in direct verband hiermee: het doorbreken van een nieuw aesthetisch begrip; de
gedachtenwereld van renaissance en humanisme, die de gotiek-byzantijnsche traditie
gaan verdringen; een zekere gemeenzaamheid met het onderwerp; een vertrouwelijk
naturalisme; hartstochtelijke liefde voor de verschijningen van het aardsche leven,
weliswaar nog zeer sterk gezien sub specie aeternitatis; de merkwaardige vermenging
van deze nieuwe optische beelding met de overoude teekentaal, waarin vormen, kleuren
en verhoudingen bovenal hun intellectueele, transcendente beteekenis hadden;
realiteit, gezien en gevoeld als "réalité magique"; overgeleverde hiërarchie der
grootteverhoudingen, thans meer en meer ondergeschikt gemaakt aan de
wetenschappelijke vondsten der nieuwe perspectiefleer; een gansch nieuwe (nieuw
althans sinds de na-Romeinsche tijden) verbinding van figuur en entourage. Een nieuw,
individueel persoonlijkheids-bewustzijn, tot uiting komend in de beeltenissen der
donators en op wereldlijke portretten, in aansluiting op de Italianen; een
pantheïstisch landschapsgevoel, later weer opgenomen door Patinier, door de NoordNederlandsche School der 17e eeuw en de Fransche impressionisten der 19e; een vrijer
bewogen, steeds minder hiëratisoh wordende dramatiek, b.v. in de Oordeelstafereelen,
een ver-gaand expressionisme in de markante karakterkoppen der toeschouwers bij
heilige gebeurtenissen; inderdaad, al wat de schilderkunst van het Westen nadien
heeft gebracht, de abstracta richting niet uitgezonderd, ligt hier in kern reeds
besloten.
Verder: de raadselen der techniek. Het, naar het schijnt, voor de eerste maal op deze
wijze gebruiken van de olie als bindmiddel der verfpigmenten op een breede

124
8200

8205

8210

8215

8220

8225

8230

8235

8240

8245

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

onderschildering in tempera. De magistrale kleurbehandeling: na een half-duizend
jaren zijn deze werken zoo wonderlijk frisch gebleven als op den dag van hun
ontstaan. Die technische verzorgdheid was eereplicht: surrogaat, in zekeren zin, van
de houtsculptuur met haar rijke beschildering en inlegwerk in echte edelgesteenten,
van de kostbare tapisserieën met haar duurzame kleurqualiteit, moest het geschilderde
altaarstuk, dat al deze effecten oogbedriegelijk nabootste, het beste en degelijkste
bieden, in deze werkwijze te bereiken.
Een andere kwestie: met den Adam en de Eva op Van Eycks "Aanbidding van het Lam" doet
het naakt brutaalweg zijn intrede in de kerkelijke kunst van het Noorden. Er moeten
trouwens ook genrestukken van uitermate profanen aard uit zijn werkplaats zijn
gekomen, verloren gegaan werk op bestelling, waarnaar véél vraag was, in een soort,
die later door Cranach is voortgezet.
Voorts: de boeiende topografische bijzonderheden; de toren, o.a. van den Utrechtsohen
dom, op zijn polyptyk, het fantastisch mooie stadsgezicht op zijn "Madonna met den
kanselier Rolin", de kerkarchitectuur rondom zijn Berlijnsche Madonna; de
intérieurkunst van het Turijnsch-Milaneesche gebedenboek, waaruit een schrijfster van
deze dagen den geheelen inventaris van het gotiek-Vlaamsche binnenhuis heeft kunnen
aflezen. Een veel-omstreden punt vervolgens: de iconografische beteekenis van Godden-Vader op het Gentsche altaarstuk; kwestie, waaraan Charles de Tolnay in 1938 een
afzonderlijke monografie heeft gewijd. De kwellende vraag, of het Jans eigen
aanschijn is, dat wij bij de ruiters van de "iusti iudices" op het altaar tegenkomen.
De zinrijke symboliek op het bruiloftsstuk van Arnolfini. De doordringend scherpe
psychologie der beeltenissen van Jodocus Vyd en echtgenoote, van Rolin en Albergati,
van den kanunnik Van der Paele, van Van Eyks eigen vrouw, Margaretha.
En ten slotte de vragen van biografische» aard: wie was Huibrecht van Eyck? Heeft hij
werkelijk bestaan? Zoo ja, wat was elks aandeel in de "Aanbidding van het Lam"? Wie
was Jans leermeester? Wanneer en waar was Jan geboren? Maeseyk? Bij welke voorgangers
heeft hij aangeknoopt? Wat deed hij als "varlet de chambre" van Philip den Goede? Was
hij inderdaad de verluchter van het terecht "stupéfiant" genoemde, in 1904 verbrande
getijdenboek de "Heures de Turin"? Wat heeft hij, in 1422—'24, in het paleis van den
graaf van Holland, Jan van Beieren, te Den Haag gemaakt? Is hij in Italië geweest?
Wat deden zijn zoons? In aansluiting daarmee interessante sociale kwesties: de
schilder als grand seigneur, hoveling, diplomaat en wereldreiziger, gelijk, later,
Rubens. Opkomst van het individualisme in de scheppende kunst, zich uitend in het
signeeren van de werken.
Dan blijft nog de kwestie van de opvolgers: hoe komt het de Van Eyck-traditie in
Vlaanderen zoo snel is doodgeloopen? Waarom maakte Rogier meer proselyten dan Jan?
Welke dubieuze schilderijen en teekeningen zijn van Jans hand, welke van die van zijn
navolgers?
VERBLUFFEND van uitdrukkingskracht, onvergankelijk door vormenschoonheid en niet te
overtreffen in technisch meesterschap staan de werken van Jan van Eyok, wiens
bescheiden zinspreuk luidde: "Als iok kan", ons voor oogen, raadselachtig,
overweldigend rijk van aspect en inhoud. Met hen geven de Nederlanden de wereld het
unieke voorbeeld van een nationale kunstgeschiedenis, die werd ingezet niet met een
aarzelende opmaat, maar met een weergalooze apotheose, een — om het in Van Eycks
geliefde Latijn uit te drukken — non plus ultra.
(Wordt vervolgd).
J. A. L.
JAN VAN EYCK, Zingende engelen op "De aanbidding van het Lam. (Archief, foto St. Baafskathedraal te Gent)
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8 juni 1941 Jan van Eyck, de raadselachtige
Nieuwe onderzoekingen over de authenticiteit van zijn broer Huibrecht. — De
compositie der "Aanbidding van het Lam" en de beteekenis der Christusfiguur.
Turijnsch-Milaneesche miniaturen.
II. *)
WIE tegenwoordig iets wil weten over Van Eyck, behoeft niet meer de, overigens zeer
belangwekkende, polemieken van Weale, Dvorsjak, Hulin de Loo en Friedlander in
originali te bestudeeren: een samenvatting van het voornaamste heeft voor Nederland
dr. G. Knuttel gegeven in zijn boekje van de Paletserie.
Renders, De Tolnay, Beenken, Van den Gheyn, Scheewe, Panofsky, v. Nispen en Scholtens
hebben de laatste jaren beschouwingen toegevoegd. De meest recente publicatie van
wetenschappelijk gehalte, die ons onder oogen kwam, is een nieuw boek door Hermann
Beenken, den grooten Van Eyck-kenner: "Hubert und Jan van Eyck" (F. Bruckmann,
München 1941), dat tevens als jubileum-uitgave kan gelden en waarop wij in het
vervolg van deze artikelen eenige malen zullen terugkomen. Bijzonder goed
geïllustreerd, o.a. met verscheidene détail-opnamen, sommige in kleuren, geeft het in
woord en beeld een meesterlijke samenvatting van den stand van het vraagstuk, waarin
ook de laatste publicaties, o.a. die van Duverger over Van Eycks geboorteplaats en
van Mather over de Leningrader altaarvleugels, zijn verwerkt.
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Daar, voor den belangstellende, de werken van Van Eyck in reproducties met opgaaf van
titel en verblijfplaats gemakkelijk genoeg toegankelijk zijn, durven wij er wel op
aan, hier wat nader in te gaan op eenige speciale vragen in verband met den grooten
grondlegger onzer vaderlandsche schilderkunst; vragen in de eerste plaats naar
aanleiding van "De aanbidding van het Lam."
Iconografie van het Gentsche altaar.
HET Gentsche altaar heeft men terecht als het grootste en van inhoud rijkste
Nederlandsche altaar van de 15e eeuw gequalificeerd. Ongetwijfeld is het met behulp
van nauwkeurige theologische aanwijzingen door een bekwamen prelaat tot stand
gekomen. "Een museum in het klein" heeft men het werk wel genoemd, dat tot den
jongsten oorlog in een vrij onaanzienlijke zijkapel van de Sint Baafskerk, waarvoor
het bestemd was, stond opgesteld. Bij alle schoonheid der onderdeelen heeft het, als
geheel, iets heterogeens, vooral o.i. door de kleurstelling. Merkwaardig is, bij
geopende zijluiken, de verhouding in het formaat der figuren: klein in de onderste,
aardsche, zwaar en imposant in de bovenste, hemelsche tafereelen. Aardsch mag men,
hetgeen zich in het breede landschap met het hemelsche Jeruzalem op den achtergrond
afspeelt, in vergelijking tot de in verheven onaantastbaarheid gezetelde heilige
figuren wel noemen, ook al is met dit landschap ongetwijfeld een toespeling op den
Paradijstuin bedoeld.
In het midden van de bovenste helft troont God-de-Vader, "deus potentissimus", tevens
Christus, naar Ch. de Tolnay heeft betoogd. Het derde deel van de Drieëenheid, de H.
Geest, bevindt zich aan Hun voeten in den vorm van een duif, door een glorie omgeven.
Volgens dr. Knuttel evenwel verbeeldt de tronende figuur alleen God-den-Vader, die
met de Duif en het Lam daaronder (H. Geest en Christus) de Trinitas vormt. Beenken
voert daartegen weer aan, dat Johannes de Dooper met uitgestrekten wijsvinger op die
middelfiguur wijst, hetgeen dus op den door hem aangekondigden Christus, niet op Godden-Vader zou duiden. Er zitten nog méér kanten aan deze veel-omstreden theologische
vraag, waarop wij hier niet kunnen ingaan.
Daarnaast ziet men, volgens oud iconografisch voorschrift, Maria "speciosor sole",
stralender dan de zon, en Johannes den Dooper, "maior homine: par angelis legis".
Bovennatuurlijke verschijningen dus, bovenmenschelijk van formaat in verhouding tot
de meer aardsche figuren daar beneden.
Wat de andere hemelsche gestalten betreft, noemen wij de in rijk geborduurde
kazuifels van Franschen stijl gekleede zingende engelen. Hun gezichten zijn niet,
zooals Charles de Tolnay meent, "crispés par 1'effort", maar duiden op het nasale
zingen, overblijfsel van de Oostersche musiceerwijze, die vroeger bij het
Gregoriaansch werd toegepast. De engel aan het orgel, die met de linkerhand een
drieklank aanslaat, waarbij ook de duim al gebruikt wordt (dit ging men dus niet
eerst omstreeks Bachs tijd doen, zooals veel is beweerd), wordt begeleid o. a. door
een violaspeler. Zeer fraaie stukken schilderwerk, die van meet af aan sterk de
aandacht hebben getrokken, zijn de, eenigszins van onderop geziene, naakte Adam en
Eva, ongetwijfeld naar levend model geschilderd: hij een boersche, krachtige figuur,
zij een donkere, strenge, landelijke schoonheid, zwanger van de menschheid, die zij
in weedom zal baren.
Het geheele werk moet, alweer volgens De Tolnay, gebaseerd zijn op den liturgischen
tekst van het Allerheiligenfeest. Deze verklaart volgens hem ook, waarom de GodChristus de pauselijke tiara draagt en de kroon aan Zijn voeten heeft staan: de
centrale figuur verpersoonlijkt hier, volgens dezen schrijver, den Koning der
Koningen, het hoofd der Katholieke Kerk, de Heilige Drieëenheid èn de Kroon aller
heiligen in eenen. Ook de tafereelen in het landschap zijn uit dezen tekst
bevredigend te expliceeren.
Overweldigend, maar ook bevreemdend is het effect van den kleurenrijkdom dezer
paneelen, als de vleugels opengaan, nadat men op den buitenkant de hoofdzakelijk in
grijze en lichte tonen gehouden Annunciatie met de kleurige stillevens, de grisailles
der beide Johannessen en de levensware portretten der schenkers Jodocus Vyd en zijn
vrouw, Isabella Borluut, heeft aanschouwd.
Een andere geleerde schrijver, Lod. Clysters, heeft de voorstellingen op het altaar
in verband gebracht met visioenen van de H. Hildegardis, geboekstaafd in het
geschrift "Scivias".
Auteurschap van het Gentsche altaar.
DE verschillen in kleurkarakter, en in behandeling der figuren, op de binnenpaneelen
zou de meening kunnen versterken, dat men hier te doen heeft met het werk van twee
schilders, Huibrecht en Jan van Eyck, en van ouds heeft men dan ook getracht, de
"handen" der beide broers uit elkaar te houden, van wie de jongste, Jan, het door den
ander aangevangen werk na diens dood zou hebben afgemaakt.
Deze opvatting vond — en vindt nòg bij velen — steun in een eenigszins onduidelijke
Latijnsche inscriptie op de lijst, waaruit men leest, dat Johannes het werk van zijn
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onovertroffen broeder Hubertus heeft voltooid. Kunstgeleerden van de laatste jaren
(fanatiek in dit opzicht vooral Em. Renders) hebben de authenticiteit van dit
onderschrift in twijfel getrokken, waarmee de geheele bestaanszekerheid van Huibrecht
van Eyck wordt ondermijnd, daar van dezen schilder uit het Maaseyksche overigens
slechts enkele zeer summiere en weinig-zeggende documentaire gegevens kond doen.
Emile Renders en op zijn voetspoor M. I. Friedländer zijn de nieuwlichters, die van
geen Huibrecht meer willen weten; prof. Hulin de Loo, H. Beenken, prof. dr. A.
Vermeylen, Ch. de Tolnay en dr. G. Knuttel Wzn. zijn daar tegenover voor hem in het
krijt getreden. Beenken, laatstelijk in zijn nieuwe boek, acht de inscriptie
pertinent echt en betrouwbaar. Tot aller bevrediging geliquideerd is deze zaak nog
niet en zal zij waarschijnlijk ook wel nooit worden.
Evenmin heerscht eenstemmigheid over het vermaarde, wondermooie Turijnsche
gebedenboek (door brand goeddeels te loor gegaan maar in zwart-wit-reproducties
bewaard gebleven), volgens Renders en Friedländer vroeg werk van Jan van Eyck;
volgens Hulin geheel en volgens Beenken voornamelijk van Huibrecht.
Beenken heeft in 1933 opnieuw getracht, het aandeel van Huibrecht en Jan in het
Gentsche altaar te scheiden. Volgens een door hem in dat jaar gepubliceerde
monografie heeft Huibrecht de onderste vijf binnenpaneelen ontworpen en ten deele
uitgevoerd, Jan na Huibrechts dood de bovenverdieping er op gezet, de rez-de-chaussee
voltooid en de buitenluiken beschilderd; onderstelling, die niet onaannemelijk, maar
evenmin onweerlegbaar is.
In zijn nieuwe boek geeft Beenken wederom een zeer intelligente analyse van den
architectonischen opbouw der polyptyk. Hij beredeneert, dat het onderste
middenpaneel, met de Aanbidding van het Lam, dat iets minder hoog is dan de
aangrenzende vleugels, oorspronkelijk 4 cm lager heeft gestaan in een smallere lijst,
zoodat de horizonlijn op de zijluiken doorliep, en dat van den bovenkant een stuk van
11 cm moet zijn afgezaagd. Verricht men in gedachten deze operatie, dan komt echter
de opstelling der figuren in het gedrang, wier voeten een golflijn vormen, evenwijdig
met die der gestalten op de bovenluiken. De verandering is dus aangebracht nadat het
landschap geschilderd, of althans geschetst was, maar vóór de stoffeering erin was
geplaatst, althang voltooid. Conclusie: het altaar zou oorspronkelijk slechts één
verdieping hebben; Huibrecht legde het landschap van de (thans) benedenste luiken aan
en begon met er de groepen in te plaatsen, Jan vulde het figuurwerk beneden verder
aan, nadat hij de compositie hier en daar had gewijzigd, en schilderde geheel
zelfstandig de bovenpaneelen en den buitenkant. De vraag blijft dan altijd nog,
waarom Jan dit middenluik liet afzagen en in een breedere lijst zetten, hetgeen dan
toch een vrij gewelddadig ingrijpen was in het werk van den door hem blijkens het
onderschrift (als dit "echt" is, waarvan de geheele hypothese uitgaat) hoog vereerden
broer. En in elk geval blijkt Jan dan toch wel verreweg het leeuwendeel van het werk
te hebben verricht.
Volgens een oud bericht — dat Beenken in twijfel trekt — had het altaar
oorspronkelijk een predella, die, als souterrain, de hel voorstelde en het vermoeden
is wel geopperd, dat dit gedeelte, hetwelk verloren is gegaan, door Huibrecht in
tempera, de oude techniek, was geschilderd en de rest in olieverf door Jan. Beenken
noemt dit een "listige uitvlucht".
Opmerking verdient ten slotte nog, dat de hooge toren op het stadsgezicht volgens
Knuttel niet, zooals tot dusver meestal werd aangenomen, den dom te Utrecht, maar de
St. Janskerk te Maastricht voorstelt.
J. A. L.
*) 1 in o.bl. 1 Juni. (Slot volgt.)
JAN VAN EYCK, Kop van Jodocus Vyd op het Gentsche altaar. (Uit: dr. O. Knuttel, Hubert en Jan
van Eyck.)

9 juni 1941 Ein Pionier der Wirklichkeit
Zum 500. Todesjahr Jan van Eycks am 9. Juni Von Dr. Richard Lie
"DAS Rätsel der Brüder van Eyck", heisst das grossartige Forscherwerk Dvoraks über
die Geburtsstunde der europäischen Malerei. Emsige, weitläufige, klärende und mutige
Arbeiten zu dem gleichen heiss erregenden Thema folgten. Das Rätsel aber blieb. War
der ältere Hubert van Eyck der grössere, bedeutendere oder Jan, nur weil er der
jüngere und "modernere" gewesen ist? Dies klingt nach einer Ablösung der
Generationen, nach dem Recht des Fortschritts, nach dem Triumph des Überlebenden.
Das Problem ist viel zu schwierig, für eine so bequeme dogmatische Vereinfachung. Es
ist auch viel zu verwirrend für die Kraft eines einzelnen Künstlers, der inmitten der
Entscheidungen zwischen Mittelalter und Neuzeit stand. Jan van Eyck ist es vermutlich
so gegangen wie den gotischen Baumeistern, die das Notwendige taten, weil es im Zwang
der Zeit lag, ohne sich eines neuen "Stils" bewusst zu sein. Stile werden in den
kunstgeschichtlichen Seminaren geprägt und erst von der Nachwelt unterschieden. Auf
die Frage eines detektivischen Kunsthistorikers: was habt Ihr gewollt? — hätte Jan
van Eyck sicherlich keine Antwort gegeben oder geben können. Weltanschaulichen
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Rezepten steht die Fraglosigkeit seiner Werke gegenüber, die anzuschauen, nicht
auszudeuten sein Vermächtnis war.
Indessen liegt schon in dieser Tatsache das Geheimnis seiner Wirkung. Dem
mittelalterlichen Menschen war jede Darstellung des Pinsels des Meissels und des
Schnitzmessers nicht Änschauungswert, sondern Andachtszweck. Das Bildwerk war die
sinnfällige Fassung eines theologischen Programms. Der Prozess den Gegenstand der
bildenden Kunst ganz von den kirchlichen Symbolen abzulösen, hat Jahrhunderte
gedauert. Noch Dürer, der doch wahrhaftig ein "Verwalter alles Sichtbaren" gewesen
ist, hat eine christliche Kunst geübt, bis allmählich Luthers Wort den Künstlern den
grossen Freibrief gab, eine dogmenlose Wirklichkeit zu sehen: So wird nur Gottes
Gnade, lachen uns alle Kreaturen an.
Ein Vorgefühl dieser Freiheit macht Jan van Eycks Malereien auch dort wo sie der
kirchlichen Konvention huldigen, zu den Erstlingswerken der künstlerischen
Revolution. Er bezeichnet die Wende der in der die Menschen begannen, sich mit
zaghafter, schliesslich stürmischer Neugierde in der Welt umzublicken, aus den
Kniefällen der Devotion sich zu erheben, die Augen an das Diesseits zu gewöhnen und
dies Wirklichkeit, zu entdecken.
Jan van Eyck hat dies zweifellos konsequenter getan als Hubert. Beide Meisterhände
sind am Genter Altar beteiligt. Will man einen notdürftigen Vergleich, so hat Hubert
van Eyck den Herbst des Mittelalters verewigt, Jan aber den Frühling einer
Jahrhundertwende angezeigt. Beide Bewegungen laufen im Doppelgleise noch weit über
die Lebenszeit des Brüderpaares hinaus nebeneinander her, bis sie sich endgültig
trennen.
Warum Jan van Eyck eine Ahnenreihe der neuen Kunst eröffnet Hubert, eine alte
abschliesst, ist oft gerühmt worden. In den Bildern Jans sind zum ersten Male die
Farbjuwelen da, nicht gebrochen oder getrübt, sondern zum feinsten Karat der
Leuchtkraft zugeschliffen. In seinen Bildern haben die Farben nicht mehr Symbolwert,
sondern treffen mit unerhörter Sicherheit den Charakter der Wirklichkeit. Unser Auge
wird gleichsam zum Prüfstein gemacht, wie sich Metall kalt anfühlt, Brokat unter
unseren Händen knistert, Pelzwerk wärmt und schmeichelt, die Haut sich strafft oder
faltet. Die ersten Landschaftsporträts werden bei Jan van Eyck sichtbar und die
perspektivischen Weitblicke, die in die Ferne zielen. Das Stilleben bekommt seinen
Eigenwert. Alle Stofflichkeit erfährt ihren ungekannten Reiz an toten und lebendigen
Dingen, nicht aber aus dem virtuosen Fingerspitzengefühl heraus, das später zur
Routine der Palette wird, sondern aus der Ergriffenheit und Unbefangenheit des
Künstlers, der zum ersten Male empfindet, wie es wohl der Natur in jederlei Gestalt
zumute ist.
Aus diesem Grunde wurde Jan der erste Maler des Charakterbildes, der Pionier der
Landschaftsmalerei, der Vorposten der Reformationskunst. Seine Leistung bestand
darin, das Altarbdild ohne Bildersturm zu entzaubern und zu verbürgerlichen, es
allmählich abzulösen und aufzulösen durch die Entdeckung der Wirklichkeit.
Es gibt keinen Künstler von Dürer bis Menzel der nicht in die Schule Jan van Eycks
gegangen wäre, so verschieden die Mittel der Anschauung gewesen sind, die er aus dem
Bann des Mittelalters löste.
Hübert und Jan van Eyck aber gleichen Zwillingen, die sich an einem Kreuzweg zwischen
Mittelalter und Neuzeit trennten.
June 9, 1941 A pioneer of reality
On the 500th anniversary of Jan van Eyck's death on June 9th. Richard Lie
"THE riddle of the van Eyck brothers" is the name of Dvorak's great research work on
the birth of European painting. Busy, expansive, clarifying, and courageous works on
the same hot-moving subject followed. But the mystery remained. Was the older Hubert
van Eyck the bigger, more important one, or was Jan just because he was younger and
"more modern"? This sounds like a replacement of generations, the right of progress,
the triumph of the survivor.
The problem is far too difficult for such a convenient dogmatic simplification. It
is also far too confusing for the power of a single artist standing in the midst of
choices between medieval and modern times. Jan van Eyck probably felt the same way as
the Gothic master builders, who did what was necessary because of the pressure of the
time without being aware of a new "style". Styles are shaped in the art history
seminars and only distinguished by posterity. To the question of a detective art
historian: what did you want? — surely Jan van Eyck would not have given or could
have given an answer. The unquestionability of his works, which was his legacy to
look at and not to interpret, is opposed to ideological recipes.
However, the secret of its effectiveness lies in this very fact. For medieval people,
every representation of the brush, the chisel and the carving knife was not worth
looking at, but a purpose of devotion. The sculpture was the obvious version of a
theological program. The process of completely separating the subject of fine art
from ecclesiastical symbols took centuries. Dürer, who was truly an "administrator of
everything visible", practiced a Christian art, until Luther's word gradually gave
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the artist the great license to see a dogma-free reality: Only God's grace can do
this, all creatures laugh at us.
A premonition of this freedom makes Jan van Eyck's paintings, even where they pay
homage to ecclesiastical conventions, the first works of the artistic revolution. It
describes the turning point in which people began to look around the world with timid
and finally stormy curiosity, to rise from the knees of devotion, to get used to the
eyes of this world and to discover this reality.
Jan van Eyck undoubtedly did this more consistently than Hubert. Both master hands
are involved in the Ghent Altarpiece. If you want a makeshift comparison, Hubert van
Eyck has immortalized the autumn of the Middle Ages, but Jan indicated the spring of
the turn of the century. Both movements ran alongside each other in a double track
well beyond the lifetime of the brothers, until they finally separated.
It has often been praised why Jan van Eyck opens a line of ancestors of the new art
Hubert, closes an old one. The jewels of color are there for the first time in Jan's
pictures, not broken or clouded, but polished to the finest carat of luminosity. In
his pictures, the colors no longer have symbolic value, but match the character of
reality with incredible certainty. Our eyes become the touchstone of how metal feels
cold, brocade crackles under our hands, fur warms and flatters, the skin tightens or
wrinkles. The first landscape portraits become visible in Jan van Eyck and the
perspective views that aim into the distance. The still life gets its own value. All
materiality experiences its unknown charm in dead and living things, but not from the
virtuoso sensitivity that later becomes the routine of the palette, but from the
emotion and impartiality of the artist, who feels for the first time how nature is
doing in everything shape is felt.
For this reason, Jan became the first painter of character paintings, the pioneer of
landscape painting, the outpost of Reformation art. His achievement consisted in
demystifying the altarpiece and making it bourgeois without iconoclasm, gradually
replacing and dissolving it through the discovery of reality.
There is no artist from Dürer to Menzel who did not go to the school of Jan van Eyck,
no matter how different the means of perception were that he freed from the spell of
the Middle Ages.
However, Hübert and Jan van Eyck are like twins who parted at a crossroads between
the Middle Ages and modern times.
13 juni 1941 Jan van Eyck, de raadselachtige
Biografische feiten. — Huibrecht "personnage de légende"? Jans voornaamste werken en
hun dateeringen.
III (*).
WIJ zullen thans een overzicht geven van het feitenmateriaal omtrent de gebroeders
Van Eyck in het licht van de laatste kunsthistorische publicaties. Van de twee meestgeciteerde scribenten, Beenken en Friedländer, korten wij de namen af tot B. en F.
In de eerste plaats dan Huibrecht van Eyck, "personnage de légende", zooals Emile
Renders hem heeft genoemd, historische persoonlijkheid, zooals Beenken hem tracht te
omlijnen, spookachtige figuur, wiens naam in hoofdzaak slechts tot ons komt uit het
opschrift van het Gentsche altaar, bediscussieerd, sinds Dvorsjak, door alle
kunstgeleerden.
Verder komt die naam, in verschillende spelling en zonder volledige zekerheid, wie er
mee bedoeld wordt, nog voor in enkele akten, waaruit men wil afleiden, dat Huibrecht
in 1425 het stadsbestuur van Gent twee ontwerpen van een schilderij heeft voorgelegd
en dat hij in 1426 een sculptuur van den H. Antonius heeft beschilderd.
Volgens Carel van Mander, den 16e-eeuwschen schilder-biograaf, is Huibrecht omstreeks
1366 te Maaseyk geboren, Jan aldaar enkele jaren later. Maar voldoende gedocumenteerd
zijn deze gegevens niet.
Hermann Beenken, in een artikel in "Pantheon" van April 1937, houdt krachtig vast aan
de figuur van Huibrecht, dien hij als den eigenlijken pionier beschouwt, en stelt
zelfs zooiets als een biografie op. Tot 1417 zou deze oudste Van Eyck in dienst
hebben gestaan van graaf Willem van Holland; in 1422 werkte hij bij Jan van Beieren
te Den Haag, vervolgens, wellicht, evenals zijn broer en leerling Jan, bij Philips
van Bourgondië. In 1425 of eerder zou hij zich te Gent hebben gevestigd, waar hij
klaarblijkelijk aan het Gentsche altaar heeft gewerkt en waar hij op of vóór 18
September 1426 moet zijn overleden. Wie de aanvankelijke opdracht van het veelluik
heeft gegeven, ligt alweer in het duister: het donatorschap van Jodocus Vyd en
Isabella Borluut heeft klaarblijkelijk slechts betrekking op den later door Jan
verrichten voltooiingsarbeid.
Tot deze vage en zwevende veronderstellingen bepaalt zich onze kennis aangaande
Huibrecht van Eyck. Onvergelijkelijk beter zijn wij ingelicht over zijn broer Jan.
Volgens Van Mander is Jan van Eyck kort na 1366 te Maaseyk geboren, waar Huibrecht,
de oudere broer, zijn eerste leermeester was. Thans neemt men, op grond van een in
1936 gepubliceerd oud document, veeleer aan, dat Maastricht de geboorteplaats der
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gebroeders is geweest, en men plaatst het geboortejaar in den regel ongeveer twintig
jaar later.
Jan werkt van 24 October 1422 tot 11 September 1424 voor Jan van Beieren, graaf van
Holland, in het paleis te Den Haag. Op 19 Mei 1425 wordt hij benoemd tot hofschilder
en varlet de chambre van Philips den Goede. 2 Augustus van dat jaar reist hij voor
Philips van Brugge naar Rijssel, waar hij volgens Knuttel tot 1428 of later heeft
gewoond.
Tot zijn dood in 1441 ontvangt hij van zijn broodheer regelmatig honorarium, niet
alleen als schilder, maar ook als diplomatiek gezant. Op 26 Augustus 1426 staat een
extra betaling geboekt voor een pelgrimstocht en een geheime reis; op 27 October
worden weer verre geheime reizen gemaakt. In October volgt een andere reis in geheime
opdracht, o.a. naar Doornik, in Februari 1428 gaat de tocht naar Rijssel en op 3
Maart d.a.v. wordt weer salaris uitbetaald.
19 October 1428 vertrekt de hofschilder met een gezantschap van zijn heer naar het
hof van koning Jan I in Portugal, met wiens dochter Isabella Philips wilde huwen. Van
Eyck moest een portret van de infante meebrengen. Met Kerstmis 1429 is hij terug en
in 1430 verblijft hij te Brugge, dat blijkbaar meer en meer het centrum van zijn
werkzaamheid wordt. In dat jaar begint zijn arbeid aan het Gentsche altaar, waar dus,
als men aan de gegevens omtrent Huibrecht geloof schenkt, vier jaar lang niemand een
hand naar had uitgestoken; 16 Mei 1432 is het groote werk voltooid. Dat Jan voor dit
karwei te Gent heeft gewoond, blijkt niet. Te Brugge heeft hij zich onderdehand in
1431 een huis gekocht en wel aan de Gillis Nieuwstraat, thans Gouden Handstraat, naar
prof. Cornette mededeelt. Op zijn atelier ontvangt hij tusschen 17 Juli en 16
Augustus 1432 officieel bezoek der Brugsche burgemeesteren en begin 1433 komt Philips
van Bourgondië zelf er de jongste voortbrengselen van zijn genialen gunsteling
bekijken. Klaarblijkelijk is Jan, vooral na de voltooiing van de "Aanbidding van het
Lam", een geziene meester en een man in bonis geworden, alom gerespecteerd en in
contact met de beste relaties, een Rubens van zijn tijd. In dat zelfde jaar 1433
leidt hij 27-jarige Margaretha — haar familienaam is niet bekend — als zijn gemalin
naar het altaar. Zelf moet hij toentertijd een man van op zijn minst in de veertig
zijn geweest.
In de eerste helft van 1434 wordt hun eerste kindje geboren. Philips schenkt voor den
doop zes zilveren vaatwerken en verhoogt het salaris van den gelukkigen vader. Jaren
van rustig werken volgen, jaren, waaruit slechts kleine incidentjes ons bewaard zijn
gebleven. Eens is er achterstand in de uitbetaling van het honorarium; een conflict
dreigt en Jan schijnt er zelfs een oogenblik over te denken, den dienst van Philips
te verlaten; maar een brief van den hertog maakt aan alle moeilijkheden een eind.
In 1434, het jaar, waarin het vermaarde dubbelportret van Arnolfini en echtgenoote
ontstond, werkte Jan in opdracht van het stadsbestuur aan het vergulden en
beschilderen van acht beelden der graven van Vlaanderen voor het nieuwe stadhuis van
Brugge — het gebouw, waarvóór zijn broeder en hij thans op een standbeeld vereend
staan. Uit 1436 staat weer een diplomatieke reis voor Philips genoteerd. De periode
der laatste meesterwerken zet in; behalve die, welke algemeen als echt erkend zijn,
rept een akte uit 1441 nog van een vleugelaltaar voor Nicolaes van Maelbeke te
Ieperen (over de vraag, of het bewaard is gebleven, loopen de meeningen uiteen; wij
komen er een volgende maal op terug). In Juli van dat jaar werd Jan aan zijn werk
ontrukt — een grijsaard van in de zeventig, volgens de berekening van Carel van
Mander, een krachtige vijftiger, volgens het oordeel van de meesten. Op 9 Juli was
zijn plechtige bijzetting in de St. Donatiuskerk te Brugge.
In zijn nieuwe boek vermeldt Beenken, dat kort na Jans dood de hertog Philips de
weduwe Van Eyck en haar kinderen een aanzienlek bedrag in geld tot steun uitkeerde
als blijk van erkentelijkheid voor de groote verdiensten van den overleden
hofschilder en varlet de chambre.
Margaretha van Eyck leefde nog in 1456. Een dochter, Livina, ging in 1450 te Maaseyk
in een klooster. Een broer van den meester, Lambert van Eyck, die in 1431 ook in
dienst van den hertog was getreden, heeft Jan eveneens overleefd.
Nagelaten werken.
EEN aesthetische bespreking der werken van Jan van Eyck zou deze kleine studie doen
uitdijen tot een monografie; maar voor een samenvatting der jongste meeningen
betreffende toeschrijving en dateering is het hier wel de plaats.
Zooals men weet, zet Friedländer, die aan geen Huibrecht gelooft, alles op naam van
Jan, in tegenstelling o.a. tot Beenken, hetgeen dan in de eerste plaats geldt voor
de, naar men meestal vermoedt, vóór 1417 ontstane, prachtminiaturen in het TurijnschMilaneesche gebedenboek, dit wonderlijke werk, waarop voor het eerst door P. Durrieu
en later uitvoerig door G. Hulin de Loo de aandacht is gevestigd.
Unieke meesterstukjes, vooral door het landschaps- en binnenhuisgevoel, dat erin tot
uiting komt, zijn de "Doop van Christus", hierbij afgebeeld, de "Inzegening van een
kerkhof," "Ruiters in een landschap", "De Judaskus", "De H. Julianus en Martha in een

130

8610

8615

8620

8625

8630

8635

8640

8645

8650

8655

8660

8665

8670

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

zeilschip", "Madonna met vrouwelijke heiligen", "Aanbidding van het Lam", "Graaf
Albrecht van Holland en zijn zoon, de latere graaf Willem IV, aan het strand der zee
in dankgebed na de overwinning op de Friezen in 1398" (A. Jolles), "Geboorte van
Johannes den Dooper", "Doodenmis", "Het vinden van het H. Kruis door de H. Helena",
juweeltjes, die, ze mogen nu van de hand van den jongen Jan of, zooals Hulin en
Beenken betoogen, van den rijperen Huibrecht zijn, met recht de incunabelen van de
geheele Nederlandsche schilderkunst kunnen worden genoemd, omdat men er in klein
bestek eigenlijk àlles vindt, wat onze vaderlandsche beeldende kunst groot heeft
gemaakt.
Een andere groep uit deze miniaturen geeft Hulin aan Jan als jeugdwerken. F. acht
deze veel minder van kwaliteit en denkt, onder voorbehoud, aan werk van later datum,
van andere hand. B. beeldt hiervan een "Christus op den Olijfberg" en een
"Kruisiging" af, die toch wel indrukwekkend zijn en rijk aan prachtige, echt Van
Eyck-achtige détails. B. schrijft deze ook toe aan Jan en meent, dat ze wellicht
later zijn ontstaan dan de eerstgenoemde groep, die hij aan Huibrecht toekent.
Als onbetwijfelbaar eigenhandig, op documentaire gronden, gelden, in chronologische
orde, de volgende schilderwerken van Jan van Eyck:
Tot 1432: het Gentsche altaar (over het auteurschap zie ons vorige artikel).
1432 Tymotheos (Londen, National Gallery), het vroegste door Jan gesigneerde en
gedateerde portret, met het opschrift "leal souvenir". Warm groen en rood bepalen het
voortreffelijk coloriet van dit prachtwerkje.
1433 Man met tulband (Londen, National Gallery). Men neemt in den laatsten tijd aan,
dat de hier geportretteerde bejaarde man den schoonvader van Jan van Eyck voorstelt.
Het is, naar B. doet opmerken, het eerste den toeschouwer aanziende portret in de
Nederlandsche kunst.
1433 Maria met kind (Melbourne, Nat. Gallery), de zgn. Ince Hall madonna.
1434 Dubbelportret van Arnolfini met echtgenoote (Londen, Nat. Gallery), een van Jans
grootste meesterwerken. De vrouw heet, volgens B., Giovanna Cenani.
Bij dit vermaarde portret veroorloven wij ons een opmerking, die wij nergens in de
literatuur aantroffen. De "Holzpantoffel von spitzer, seltsamer Form", zooals Beenken
ze noemt, links onderaan en iets door de lijst doorsneden, komen precies zoo vóór op
de "Geboorte van Johannes" uit de "Heures de Milan", volgens Beenken door Huibrecht
in 1415, dus twintig jaar eerder, geteekend. Geeft dit niet te denken?
1436 (volgens dateering op de lijst) portret van den goudsmid Jan de Leeuw (Museum te
Weenen) (B.).
1436 Madonna met heiligen en donator v. d. Paele (Brugge, Museum). Een wonderwerk van
kleur en compositie, zooals ook B. zeer terecht doet uitkomen.
1437 H. Barbara (Antwerpen, Museum), grisaille onderschildering op de krijtplamuur
met eersten aanzet van de blauwe lucht.
1439 Margaretha van Eyck (Brugge, Museum). Het eenige afzonderlijke vrouweportret,
dat we van v. Eyck over hebben. Onderzoek met Röntgenstralen heeft, naar Burroughs
mededeelt, overschilderingen aan het licht gebracht.
1439 Madonna aan de fontein (Museum Antwerpen), fijn als een miniatuur. De lijst der
volkomen authentieke werken van Jan van Eyck is hiermee afgesloten.
(Slot volgt.)
J. A. L.
(*) I en II in o.bl. 1 en 8 Juni.
GOD-DE-VADER EN DOOP VAN CHRISTUS, uit het Milaansche getijdenboek door Van Eyck (111. uit H.
Beenken: Hubert und Jan v. Eyck)

14 juni 1941 Jan van Eyck, de raadselachtige
Toegeschreven algemeen-aanvaarde en betwiste schilderijen en teekeningen. — Wat
verloren is gegaan. Aard van Jans werk.
IV (Slot) •)
ALS vroege werken van Van Eyck (plm. 1416-—1432) worden aangenomen en dan meestal óp
naam van Huibrecht geplaatst (door Friedländer op naam van Jan):
Kruisiging en Laatste Oordeel, twee altaarvleugels (New York, Metropolitan Museum).
Volgens Beenken (1941): Huibrecht pl.m. 1420. Hij deelt mee, dat het verloren
geraakte middenstuk de Aanbidding der Koningen moet hebben voorgesteld. Overigens
treft de overeenkomst der Christusfiguur op deze Kruisiging met die op de door B. aan
Jan toegeschreven miniatuur uit Milaan!
De drie Maria's aan Christus' graf (Richmond, collectie Cook). Een landschapsfragment
ervan reproduceeren wij hierbij. Volgens B. (1937): Huibrecht; volgens Knuttel
(1940): wellicht copie.
B. brengt een klein "oeuvre" van mansportretten op Huibrechts naam bijeen. In
"Pantheon" van April '37 beeldde hij het portret van Jan zonder vrees uit het museum
te Antwerpen en een portret van een jongeling uit het Berlijnsche museum af, volgens
hem resp. 1415 à 1419 en pl.m. 1426 ontstaan. In zijn boek handhaaft hij deze
toeschrijvingen.
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Christus aan het Kruis met Maria en Johannes (Berlijn, Deutsches Museum). Volgens F.
en Winkler: Jan. Volgens B. (1941): Huibrecht pl.m. 1425. Het is een zeldzaam
imposant werkje, waarvan Beenken ook verrassende landschapsdétails laat zien. Wie de
maker ook mag zijn geweest, een groot meester was hij in elk geval.
Madonna in de kerk (Berlijn, Deutsches Museum). Volgens F. en B.: Jan, pl.m. 1420—
'25. Volgens Hulin de Loo en F. Winkler: Huibrecht.
Als ongesigneerde schilderwerken, aan Jan van Eyck, rijpen stijl, toe te schrijven,
noemen F. en B.:
Kardinaal Niccolo Albergati (Weenen, Staatsgalerij), naar een volgens F. en B.
eigenhandige teekening, pl.m. 1431.
Portret van een goudsmid (Hermannstadt), op zeer klein formaat, pl.m. 1433.
Baudouin de Lannoy, ridder van het Gulden Vlies (Berlijn, Museum). Volgens Weale en
F. pl.m. 1440; volgens B. vroegwerk, 1429 à '31.
Portret van Giov. Amolfini (Berlijn, Museum). Ook hier het gamma krachtig rood en
diepgroen, doch omgekeerd als bij den Tymotheus. B. dateert het pl.m. 1433, dus vóór
het Londensche dubbelportret, dat z.i. "gedistantieerder" is. F. dateert 1434.
Man met anjer (Berlijn, Museum). Volgens F. een werk uit den Haagschen tijd 1422—'24;
volgens B.: navolger van Jan van Eyck pl.m. 1435 à. '45 (o.a. op grond der
"verteekening" van de linker hand).
Een donator (Leipzig); slecht bewaard gebleven. F.: pl.m. 1438. B.: een der vroegste
portretten door Jan, 1422 à '28.
Mansportret (Berlijn, Museum) (volgens F. vermoedelijk fragment; bij B. niet
genoemd).
Madonna met den kanselier Nicolas Rolin en het beroemde stadsgezicht (volgens
sommigen Maastricht) (Parijs, Louvne; in 1937 in België geëxposeerd). Volgens F.
pl.m. 1436; B. plaatst het iets vroeger (1435).
Madonna van den hertog van Lucca. (Frankfurt, Staedelsches Institut), in 1850 gekocht
van Koning Willem II der Nederlanden voor 3000 gulden. F. en B,: pl.m. 1437 à '38.
Madonna met H. Barbara, Elisabeth en Karthuizer monnik (Parijs, coll. Rothschild). Is
door Petrus Cristus nagevolgd. Volgens F. eigenhandig tusschen 1432 en 1441. Volgens
B. pl.m. 1440 door Jan begonnen en wellicht na zijn dood door een ander voltooid. Ook
Ch. de Tolnay houdt het niet voor een geheel eigenhandig werk. Volgens H. J. J.
Scholtens ("Oud. Holland" 1938, afl. II) geschilderd in v. Eycks sterfjaar, 1441. De
knielende monnik is, naar hij aantoont, Jan Vos, prior der Karthuizers te Brugge.
Maria met kind, zijvleugels met heiligen en donator, triptyk, op den buitenkant een
annunciatie in grisaille (Dresden, Gemaldegalerie); belangrijk werk; volgens F.
tusschen 1434 en '36; volgens B.: 1427 à '30.
Stigmatisatie van den H. Franciscus, twee exemplaren, doublures op verschillend
formaat te Turijn (Museum), en (zeer klein) te Philadelphia (coll. Johnson). Volgens
F. op documentairen grond beide eigenhandig pl.m. 1438, volgens sommigen op de reis
naar Portugal in 1429 ontstaan. Volgens B. het kleinste paneeltje 1426—'29, het
andere een latere versie.
Annunciatie (vroeger Leninggrad, Ermitage, thans Boston, schenking Mellon). F.: pl.m.
1434. B.: 1436 à '37. B. merkt op, dat het rijk versierde kerkintérieur met de
gebrandschilderde ramen, de geornamenteerde tegels op den vloer, enz.,
hoogstwaarschijnlijk, evenals alle door v. Eyck geschilderde intérieurs, sculpturen,
tapijtwerken en ornamenten, nooit werkelijk heeft bestaan, doch aan de
onuitputtelijke fantasie van den meester is ontsproten.
Zgn. Maelbeke-triptyk (in den kunsthandel; thans part. coll. Parijs?). Volgens Weale
onvoltooid eigenhandig werk pl.m. 1441. Volgens F. overgeschilderd origineel of copie
uit de 16e eeuw; volgens B. pl.m. 1500, buurt van Quinten Matsijs; volgens Renders
wellicht copie naar Jan van Eyck.
Kop van een geestelijke met tonsuur (Museum Montauban). Volgens F. (op grond van
foto's) vermoedelijk eigenhandig; volgens B, "zweifelhaft".
Twee altaarsvleugels met de Annunciatie in grisaille (Lugano, coll. Thyssen), bekend
geworden in 1934. B.: 1432 à '37.
F. noemt nog een Christuskop (Engelsche kunsthandel), wellicht oude copie, en een
Annunciatie vóór de deur (New York, Metrop. Muss.), volgens Panofsky Huibrecht van
Eyck, volgens F. Petrus Cristus, bij B. niet vermeld.
Teekeningen.
TEEKENINGEN zijn ons van Jan van Eyck, evenals van alle Nederlandsche Primitieven,
zeer schaarsch bewaard gebleven. Een Gevangenneming van Christus (zilverstift) uit
het Britsch museum te Londen zet B. op naam van Huibrecht met jaartal 1410 à '15. Aan
Jan van Eyck kennen hij en F. het magnifieke zilverstiftportret van den kardinaal
Niccolo Albergai uit het Kupperstichkabinett te Dresden toe, een voorstudie voor het
hiervóór genoemde schilderij; B. dateert het portret op 1431 en beschouwt het als
"vielleicht das einzige Blatt, dass wir von Jans Hand besitzen."

132

8745

8750

8755

8760

8765

8770

8775

8780

8785

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

Een "Man met valk" uit het Staedelsches Institut te Frankfort, volgens F. eigenhandig
pl.m. 1425, "dürfte", volgens B., "schon nacheyckisch sein."
Als "misschien" of "vermoedelijk eigenhandig" noemt F. nog een damesportret, wellicht
Jacoba van Beieren voorstellende (Frankfurt); het borstbeeld van een man (Parijs,
Louvre); Aanbiddingen der Koningen in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam en te
Berlijn (het laatste volgens B. op zijn hoogst een vrije copie naar Huibrecht v.
Eyck), een H. Christophorus in het Louvre en een Annunciatie te Wolfenbüttel. Ook in
vier metaalstift-teekeningen uit Poolsch adellijk bezit, ontwerpen voor beelden van
vorstelijke personen voor een grafmonument, waarvan twee bladen in een particuliere
verzameling te Amsterdam en de andere twee in de collectie-Van Beuningen te Rotterdam
zijn overgegaan, ziet F. (Nachtrag) "die Hand Jan van Eycks."
Jan van Eycks karakter.
ZOOALS Cornette opmerkt, was Jan van Eyck niet bij uitstek een vertolker van de
gewijde geschiedenis. Zijn oeuvre bestaat grootendeels uit bestelde portretten en
beeltenissen van Maria. Hij was een gansch andere figuur dan Rogier van der Weyden of
Memlinc. Zijn aandacht geldt vooral de zichtbare wereld, die hij herschept met
beangstigende scherpte.
"Er war zu weit vorgedrungen," zegt Friedländer. Een "avontureuzen padvinder" noemt
hem Cornette. "Kerkelijke kunst in strikten zin kan men dit niet meer noemen,"
constateert Beenken van Jans werken na het Gentsche altaar, "ook al worden religieuze
motieven gebruikt."
In den eigen tijd vond zijn kunst betrekkelijk weinig weerklank. "School" heeft hij
ternauwernood gemaakt; Petrus Cristus was zijn eenige directe volgeling van
beteekenis. Eerst heel later zijn de draden, waaruit zijn werk is geweven,
voortgesponnen tot het stramien, waarop de Nederlandsche schilderkunst der 17e eeuw
heeft verder geborduurd.
Veel van zijn werk is verloren gegaan. Jan moet, volgens zijn 15e-eeuwschen biograaf
Facius, voor hertog Philips een wereldkaart hebben vervaardigd, waarop landschappen
en volkeren "met groote kennis en nauwkeurigheid" stonden afgebeeld. In 1429
schilderde hij — op doek — de Portugeesche infante. Oude inventarissen reppen van
badscènes en landschappen; van een "Vrouw bij het toilet" is een copie over.
Gelukkig is het Rolin-paneel in originali bewaard gebleven, dat ons den meest
overweldigenden indruk geeft van Van Eycks onge-evenaarde landschapskunst en zijn
buitengewoon compositair vermogen; gelukkig hebben wij de Van der Paele-groep, die
ons Van Eyck toont in al zijn genialiteit als stoutmoedig colorist. Zij laten ons de
welhaast unieke combinatie zien van middeleeuwsch miniaturistengeduld en groote
visie, een kloeken opzet, van de allerverfijndste fijnschilderij en van een forsche
breedheid van streek, die Van Eyck maakten tot den "eersten echten schilder" in deze
Noordelijke gewesten, tevens den laatsten genialen boek verluchter in ouden stijl.
Deze weergalooze combinatie van eigenschappen is een raadsel te meer in de wereld van
mysterieën, waarin het beeld van den geweldenaar voor ons verrijst; wiens werk de
stralende apotheose is van hetgeen Hermann Beenken noemt de "Genussfreudigkeit des
Auges."
DR. J. A. LEERINK.
*) I, II en III resp. in o.bl. 1 en 8 en av.bl. 13 Juni. Kunst — Zondagochtend met cliché
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June 1, 1941 Jan van Eyck, the enigmatic
Soon it will be five hundred years ago that the great master was buried in Bruges. —
Beginning of Northern Netherlandish painting.
I.
IF, as is customary, Dutch painting is allowed to begin with Jan van Eyck, then this
art is now celebrating its fifth centenary, for Jan was solemnly interred on 9 July
1441 in the Donatius Church in Bruges. It is known that in our regions painting was
done long before. Miniatures and wall paintings, perhaps already stained-glass
windows, even a single altarpiece, of an older date have therefore come to light in
modest numbers. However, the painting on panel or framed canvas is common, either as
an independent wall decoration or as part of an altar for ecclesiastical or domestic
use, triptych, triptych or polyptych, predella or simply "Tafelgemälde". more or less
as a separate art form, and this art type does indeed find its first illustrious
representative in the Netherlands in Van Eyck, in whose brilliance the names of Jean
Malouel or Melchior Broederlam, excellent masters, indeed, modestly pale in
comparison.
It goes without saying that an art so perfected as that of Jan van Eyck can only have
arisen after a long and flourishing art tradition; but much of what was produced in
the 14th century and before that in our place has long since been lost, and the work
of the Gelderland, Hainaut and Brabant painters at the Burgundian court, yes even the
very important miniature painting "Les trés riches heures" by the Duke van Berry by
the Limburg brothers, still shrouded in mystery, cannot adequately explain an
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"Aufschwung", which brought the art of the North at one stroke up to the level of the
very best Italian products, which the leading world had hitherto been regarded as the
cream of the crop.
Founder, as it is commonly called, of Dutch painting, Van Eyck opens the line of our
pictorial masters with a tremendous effort, never surpassed in genius, in perfect
mastery and bold modernism; with an exclamation mark of imposing power, but also with
a big question mark. Innumerable are the puzzles associated with his person and work;
problems, which time and again fascinate the ingenuity of art historians.
THERE is in the first place the very peculiar didactic significance of his religious
work: the popularization of the historia sacra, at the instigation of the
ecclesiastical patrons, the bringing of the sacred figures closer to the devout
public by placing them in a familiar environment and to infuse them with ordinary
human feelings — a direction in the sacred art initiated by Giotto in Italy, and of
which curious parallels can be found in the religious music of the time.
Then, in direct connection with this: the breakthrough of a new aesthetic
understanding; the world of ideas of Renaissance and Humanism, which are going to
supplant the Gothic-Byzantine tradition; a certain familiarity with the subject; a
confidential naturalism; passionate love for the appearances of terrestrial life,
though still very strongly seen sub specie aeternitatis; the curious mixture of this
new optical representation with the ancient sign language, in which shapes, colors
and proportions had their intellectual, transcendent significance above all; reality,
seen and felt as "réalité magique"; traditional hierarchy of size ratios, now more
and more subordinated to the scientific discoveries of the new perspective theory; a
completely new (new at least since post-Roman times) connection of figure and
entourage. A new individual consciousness of personality, expressed in the images of
the donors and in secular portraits, following on from the Italians; a pantheistic
landscape feeling, later taken up again by Patinier, by the North Netherlandish
School of the 17th century and the French Impressionists of the 19th; a more freely
moved, less and less hieratic drama, e.g. in the Judgment scenes, a far-reaching
expressionism in the striking character heads of the spectators at sacred events;
indeed, everything that the painting of the West has brought afterwards, not
excluding the abstract direction, is already contained here in essence.
Also: the mysteries of technology. The use, it seems, for the first time in this way
of the oil as a binding agent of the paint pigments on a broad underpainting in
tempera. The masterly color treatment: after half a thousand years these works have
remained as wonderfully fresh as on the day of their creation. That technical care
was a duty of honour: surrogate, in a sense, of the wood sculpture with its rich
painting and inlay work in genuine precious stones, from the precious tapestries with
its durable color quality, the painted altarpiece, which deceptively imitated all
these effects, had to offer the best and most solid, in this method.
Another issue: with the Adam and Eve in Van Eyck's "Adoration of the Lamb", the nude
boldly enters the ecclesiastical art of the North. Incidentally, genre pieces of an
extremely profane nature must also have come from his workshop, lost work to order,
for which there was much demand, of a kind that was later continued by Cranach.
Furthermore: the fascinating topographical details; the tower, including of the
Utrecht cathedral, on its polyptych, the fantastically beautiful cityscape on his
"Madonna with the Chancellor Rolin", the church architecture around his Berlin
Madonna; the interior art of the Turin-Milanese prayer book, from which a writer of
these days has been able to read the entire inventory of the Gothic-Flemish interior.
Then a much-disputed point: the iconographic significance of God-the-Vader on the
Ghent altarpiece; issue, to which Charles de Tolnay devoted a separate monograph in
1938. The agonizing question whether it is Jan's own face that we encounter on the
altar among the horsemen of the "iusti iudices". The meaningful symbolism on
Arnolfini's wedding piece. The penetratingly sharp psychology of the images of
Jodocus Vyd and wife, of Rolin and Albergati, of Canon Van der Paele, of Van Eyk's
own wife, Margaretha.
And finally the questions of a biographical nature: who was Huibrecht van Eyck? Did
he really exist? If so, what was each's part in the "Adoration of the Lamb"? Who was
Jan's teacher? When and where was Jan born? Maeseyk [=Maaseik]? Which predecessors
did he connect with? What did he do as Philip den Goede's "varlet de chambre"? Was he
indeed the illuminator of the rightly called "stupéfiant", burnt book of hours the
"Heures de Turin" in 1904? What did he make, in 1422-'24, in the palace of the Count
of Holland, Jan van Beieren, in The Hague? Has he been to Italy? What did his sons
do? Related to this are interesting social issues: the painter as grand seigneur,
courtier, diplomat and world traveler, right, later, Rubens. The rise of
individualism in the creative arts, expressed in the signing of the works.
Then there remains the question of the successors: how come the Van Eyck tradition in
Flanders has come to a dead end so quickly? Why did Rogier make more proselytes than
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Jan? Which dubious paintings and drawings are by Jan, which are those of his
followers?
STUNNING in expressiveness, imperishable in beauty of form and unsurpassed in
technical mastery are the works of Jan van Eyok, whose humble motto was: "If Iok
can", before our eyes, enigmatic, overwhelmingly rich in aspect and content. With
them, the Netherlands provide the world with a unique example of a national art
history, which was started not with a hesitating prelude, but with an unparalleled
apotheosis, a — to express the Latin beloved in Van Eyck's — non plus ultra.
(To be continued). J.A.L.
JAN VAN EYCK, Singing Angels on "The Adoration of the Lamb. (Archive, photo St. Baafs
Cathedral in Ghent)
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June 8, 1941 Jan van Eyck, the enigmatic
New investigations into the authenticity of his brother Huibrecht. — The composition
of the "Adoration of the Lamb" and the meaning of the figure of Christ. TurinMilanese miniatures.
II. *)
ANYONE nowadays who wants to know something about Van Eyck no longer needs to study
the, otherwise very interesting, polemics of Weale, Dvorsjak, Hulin de Loo and
Friedlander in originali: a summary of the most important for the Netherlands has
been given by Dr. G. Knuttel in his Palette series booklet.
Renders, De Tolnay, Beenken, Van den Gheyn, Scheewe, Panofsky, v. Nispen and
Scholtens have added reflections in recent years. The most recent publication of
scientific quality that came to our attention is a new book by Hermann Beenken, the
great Van Eyck expert: "Hubert und Jan van Eyck" (F. Bruckmann, Munich 1941), which
also serves as an anniversary publication. edition may apply and to which we shall
return several times in the remainder of these articles. Particularly well
illustrated, including with various detail shots, some in colour, it provides a
masterly word and image summary of the state of the issue, including the latest
publications, including those by Duverger on Van Eyck's birthplace and by Mather on
the Leningrader altar wings, have been incorporated.
Since the works of Van Eyck in reproductions with a statement of title and
whereabouts are easily accessible for the interested, we dare to discuss some special
questions in connection with the great founder of our patriotic painting; questions
primarily related to "The Adoration of the Lamb."
Iconography of the Ghent altar.
The Ghent altar has rightly been classified as the largest and richest Dutch altar of
the 15th century. No doubt it was accomplished with the help of precise theological
directions by a capable prelate. The work has been called "a miniature museum" which,
until the last war, was displayed in a rather inconsiderable side chapel of the Sint
Baafskerk, for which it was intended. With all the beauty of the parts, as a whole,
it has something heterogeneous, especially because of the color scheme. Remarkable
is, with the side panels open, the proportion in the size of the figures: small in
the lower, earthly, heavy and imposing in the upper, celestial scenes. What takes
place in the broad landscape with the heavenly Jerusalem in the background may be
called earthly in comparison with the sacred figures seated in lofty inviolability,
even though this landscape is undoubtedly an allusion to the Garden of Paradise.
In the middle of the upper half enthroned God-the-Father, "deus potentissimus", also
Christ, after Ch. de Tolnay has argued. The third part of the Trinity, the Holy
Spirit, is at Their feet in the form of a dove, surrounded by a glory. According to
Dr. Knuttel, however, the enthroned figure represents only God-the-Father, who with
the Dove and the Lamb below (Holy Spirit and Christ) forms the Trinity. Beenken
argues against this again that John the Baptist points with outstretched index finger
to that middle figure, which would therefore indicate the Christ announced by him,
not God-the-Father. There are other sides to this much-contested theological
question, which we cannot go into here.
In addition, according to an old iconographic prescription, one sees Mary "speciosor
sole", more radiant than the sun, and John the Baptist, "maior homine: par angelis
legis". Supernatural apparitions, therefore, superhuman in size in relation to the
more terrestrial figures below.
As for the other celestial figures, we mention the singing angels dressed in richly
embroidered chasubles of French style. Their faces are not, as Charles de Tolnay
thinks, 'crispés par 1'effort', but indicate nasal singing, a remnant of the Eastern
music style formerly applied to Gregorian chant. The angel at the organ, who strikes
a triad with his left hand, in which the thumb is already used (so this was not done
until about Bach's time, as many have claimed), is accompanied, among other things,
by a viola player. Very fine pieces of painting, which have attracted a great deal of
attention from the start, are the naked Adam and Eve, seen somewhat from below,

135
8945

8950

8955

8960

8965

8970

8975

8980

8985

8990

8995

9000

9005

9010

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

undoubtedly painted from a living model: he a peasant, powerful figure, she a dark,
stern, rural beauty, pregnant with mankind, whom she shall bear in wrath.
The whole work must, again according to De Tolnay, be based on the liturgical text of
the All Saints' Feast. According to him, this also explains why the God-Christ wears
the papal tiara and has the crown at his feet: the central figure here personifies,
according to this author, the King of Kings, the head of the Catholic Church, the
Holy Trinity and the Crown of all saints in one. The scenes in the landscape can also
be explained satisfactorily from this text.
The effect of the richness of colors of these panels is overwhelming, but also
surprising, when the wings open after the Annunciation, mainly in gray and light
tones, with the colorful still lifes, the grisailles of the two Johannessen and the
true-to-life portraits of the donors Jodocus. Vyd and his wife, Isabella Borluut, has
witnessed.
Another learned writer, Lod. Clysters, has associated the scenes on the altar with
visions of St. Hildegardis, recorded in the scripture "Scivias".
Authorship of the Ghent altar.
THE differences in the color character, and in the treatment of the figures, on the
inner panels might reinforce the opinion that one is dealing here with the work of
two painters, Huibrecht and Jan van Eyck, and from time immemorial attempts have been
made, the " hands" of the two brothers, of whom the youngest, Jan, would have
finished the work begun by the other after his death.
This view was supported — and still finds among many — in a somewhat obscure Latin
inscription on the frame, from which it is read that John completed the work of his
unsurpassed brother Hubertus. Art scholars of recent years (fanatic in this respect
especially Em. Renders) have questioned the authenticity of this caption, which means
that the entire livelihood of Huibrecht van Eyck is undermined, since only a few very
brief and insignificant documentary data was available for this painter from the
Maaseyksche. Emile Renders and in his footsteps M. I. Friedländer are the newcomers
who don't want to know more about Huibrecht; Prof. Hulin de Loo, H. Beenken, Prof. A.
Vermeylen, Ch. de Tolnay and Dr G. Knuttel Wzn. have been indebted to him in return.
Beenken, most recently in his new book, considers the inscription pertinent and
reliable. This case has not yet been liquidated to everyone's satisfaction and
probably never will be.
Nor is there unanimous agreement about the famous, wonderfully beautiful Turin prayer
book (largely lost by fire but preserved in black-and-white reproductions), according
to Renders and Friedländer early work by Jan van Eyck; according to Hulin wholly and
according to Beenken mainly from Huibrecht.
Beenken again tried in 1933 to separate the share of Huibrecht and Jan in the Ghent
altar. According to a monograph published by him in that year, Huibrecht designed and
partly executed the lower five inner panels, Jan put the upper floor on it after
Huibrecht's death, completed the rez-de-chaussee and painted the outer shutters;
assumption, which is neither implausible nor irrefutable.
In his new book, Beenken once again gives a very intelligent analysis of the
architectural structure of the polyptych. He argues that the lower central panel,
with the Adoration of the Lamb, which is slightly less high than the adjacent wings,
originally stood 4 cm lower in a narrower frame, so that the horizon line continued
on the side panels, and that from the top a 11 cm piece must be sawn off. If you
carry out this operation in your mind, however, the arrangement of the figures is
compromised, whose feet form a wavy line, parallel to that of the figures on the
upper panels. The change was thus made after the landscape was painted, or at least
sketched, but before the upholstery was placed in it, at least completed. Conclusion:
the altar was originally supposed to have only one floor; Huibrecht laid out the
landscape of the (currently) lower shutters and started placing the groups in it, Jan
further completed the figure work below, after he had changed the composition here
and there, and painted the top panels and the outside completely independently. The
question then still remains, why Jan had this middle panel cut off and put it in a
broader frame, which was a fairly violent intervention in the work of the artist,
according to the caption (if this is "real", of which the whole hypothesis goes out)
highly revered brother. And in any case, Jan appears to have done by far the lion's
share of the work.
According to an old report - which Beenken doubts - the altar originally had a
predella, which, as a basement, represented hell and it has been suggested that this
part, which has been lost, was used by Huibrecht in tempera, the old technique , was
painted and the rest in oil by Jan. Beenken calls this a "crafty subterfuge".
Finally, it should be noted that, according to Knuttel, the tall tower in the
cityscape does not represent the cathedral in Utrecht, as has hitherto been generally
assumed, but the St. John's Church in Maastricht.
J.A.L.
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*) I in our newspaper of 1 June. (Closing to follow.)
JAN VAN EYCK, Head of Jodocus Vyd on the Ghent altar. (From: Dr. O. Knuttel, Hubert and Jan
van Eyck.)
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June 13, 1941 Jan van Eyck, the enigmatic
Biographical facts. — Huibrecht "character of legend"? Jan's principal works and
their dates.
III (*).
We will now provide an overview of the factual material about the Van Eyck brothers
in the light of the latest art historical publications. Of the two most-cited
scribes, Beenken and Friedländer, we abbreviate the names to B. and F.
In the first place then Huibrecht van Eyck, "personnage de légende", as Emile Renders
has called him, historical personality, as Beenken tries to define him, ghostly
figure, whose name mainly comes to us only from the inscription of the Ghent altar ,
discussed, since Dvorsjak, by all art scholars.
Furthermore, that name, in different spellings and without complete certainty as to
who is meant by it, still appears in a few deeds, from which it can be deduced that
Huibrecht presented two drafts of a painting to the city council of Ghent in 1425 and
that in 1426 he painted a sculpture of St. Antonius.
According to Carel van Mander, the 16th-century painter-biographer, Huibrecht was
born in Maaseyk about 1366, Jan there a few years later. But these data are not
sufficiently documented.
Hermann Beenken, in an article in "Pantheon" of April 1937, firmly adheres to the
figure of Huibrecht, whom he regards as the true pioneer, and even writes something
like a biography. Until 1417, this eldest Van Eyck would have been in the service of
Count Willem van Holland; in 1422 he worked with Jan van Beieren in The Hague, then,
perhaps, like his brother and pupil Jan, with Philip of Burgundy. In 1425 or earlier
he is said to have settled in Ghent, where he apparently worked on the Ghent altar
and where he must have died on or before September 18, 1426. Who gave the initial
commission for the polyptych is already in the dark: the donorship of Jodocus Vyd and
Isabella Borluut apparently only relates to the later completion work performed by
Jan.
Our knowledge of Huibrecht van Eyck is limited to these vague and floating
assumptions. We are incomparably better informed about his brother Jan. According to
Van Mander, Jan van Eyck was born shortly after 1366 in Maaseyk, where Huibrecht, the
older brother, was his first teacher. It is now rather assumed, on the basis of an
old document published in 1936, that Maastricht was the birthplace of the brothers,
and the year of birth is generally placed about twenty years later.
Jan works from 24 October 1422 to 11 September 1424 for Jan van Beieren, Count of
Holland, in the palace in The Hague. On 19 May 1425 he was appointed court painter
and varlet de chambre of Philips den Goede. August 2 of that year he travels for
Philips from Bruges to Rijssel, where, according to Knuttel, he lived until 1428 or
later.
Until his death in 1441 he regularly received a fee from his employer, not only as a
painter, but also as a diplomatic envoy. On August 26, 1426, an additional payment is
booked for a pilgrimage and a secret journey; on October 27, distant secret journeys
are again made. In October another journey under secret order follows, including to
Tournai, in February 1428 the journey goes to Lille and on March 3 d.a.v. salary is
paid again.
19 October 1428 the court painter leaves with an embassy from his lord to the court
of King John I in Portugal, whose daughter Isabella Philips wanted to marry. Van Eyck
had to bring a portrait of the infante. At Christmas 1429 he returned and in 1430 he
stayed in Bruges, which apparently became more and more the center of his activity.
In that year his work begins on the Ghent altar, which, therefore, if one gives
credence to the information about Huibrecht, no one had reached out for four years;
May 16, 1432, the great work is completed. It is not apparent that Jan lived in Ghent
for this job. In Bruges he bought himself a house in 1431, namely on Gillis
Nieuwstraat, now Gouden Handstraat, according to Prof. Cornette. Between 17 July and
16 August 1432 he received an official visit from the mayors of Bruges at his studio,
and at the beginning of 1433 Philip of Burgundy himself came there to see the latest
productions of his genius favourite. Apparently, especially after the completion of
the "Adoration of the Lamb", Jan has become a respected master and a man in good
faith, widely respected and in contact with the best relations, a Rubens of his time.
In the same year 1433 he leads 27-year-old Margaretha — her family name is unknown —
as his wife to the altar. He himself must have been a man in his forties at the time.
Their first child is born in the first half of 1434. For the baptism, Philips gives
six silver vessels and raises the salary of the lucky father. Years of quiet work
follow, years from which only small incidents have been preserved. Once there is a
backlog in the payment of the fee; a conflict threatens, and Jan even seems for a
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moment to consider leaving Philip's service; but a letter from the duke puts an end
to all difficulties.
In 1434, the year in which the renowned double portrait of Arnolfini and wife was
created, Jan was commissioned by the city council to gild and paint eight statues of
the counts of Flanders for the new town hall of Bruges — the building before which
his brother and he are now united on a statue. Another diplomatic journey for Philips
from 1436 is recorded. The period of the last masterpieces sets in; apart from those
which are generally recognized as genuine, a deed from 1441 still mentions an altar
for Nicolaes van Maelbeke in Ypres (on the question of whether it has been preserved,
opinions differ; we will come back to it next time). . In July of that year Jan was
snatched from his job—an old man in his seventies, according to Carel van Mander's
calculation, a vigorous fifty, according to most people. His solemn interment was on
9 July in the St. Donatius Church in Bruges.
In his new book Beenken mentions that shortly after Jan's death the Duke Philips paid
the widow Van Eyck and her children a considerable sum in money as a token of
appreciation for the great merits of the deceased court painter and varlet de
chambre.
Margaretha van Eyck was still alive in 1456. A daughter, Livina, entered a monastery
in Maaseyk in 1450. A brother of the master, Lambert van Eyck, who had also entered
the service of the duke in 1431, also survived Jan.
Retired works.
ANY aesthetic discussion of Jan van Eyck's works would expand this small study into a
monograph; but here is the place for a summary of the latest opinions concerning
attribution and dating.
As is known, Friedländer, who does not believe in Huibrecht, puts everything in the
name of Jan, in contrast to Beenken, among others, which then applies in the first
place to the magnificent miniatures in Turin-Milanese, which were usually presumed to
have arisen before 1417. prayer book, this wonderful work, to which attention was
first drawn by P. Durrieu and later extensively by G. Hulin de Loo.
Unique masterpieces, especially through the landscape and interior feeling expressed
in them, are the "Baptism of Christ", pictured herein, the "Blessing of a graveyard,"
"Horsemen in a landscape", "The Kiss of Judas", "The H. Julianus and Martha in a
sailing ship", "Madonna with female saints", "Adoration of the Lamb", "Count Albrecht
of Holland and his son, later Count Willem IV, on the beach of the sea in
thanksgiving after the victory over de Frisians in 1398" (A. Jolles), "Birth of John
the Baptist", "Death Mass", "Finding the Holy Cross through Saint Helena", gems,
which, they may now be given by the boy Jan or, as Hulin and Beenken argue, van den
mature Huibrecht, can rightly be called the incunabula of the whole of Dutch
painting, because one can find everything that has made our patriotic art great in a
small order.
Another group from these miniatures is given by Hulin to Jan as youth works. F.
considers this to be much less of a quality and thinks, subject to reservation, of
work of a later date, from another source. B. depicts a "Christ on the Mount of
Olives" and a "Crucifixion", which are impressive and rich in beautiful, truly Van
Eyck-like details. B. also attributes these to Jan and believes that they may have
originated later than the first-mentioned group, which he attributes to Huibrecht.
In chronological order, the following paintings by Jan van Eyck are regarded as
undoubtedly single-handed, on documentary grounds:
Until 1432: the Ghent altar (for authorship see our previous article).
1432 Tymotheos (London, National Gallery), the earliest portrait signed and dated by
Jan, with the inscription "leal souvenir". Warm green and red determine the excellent
color of this beautiful work.
1433 Man in Turban (London, National Gallery). Recently it has been assumed that the
elderly man portrayed here represents Jan van Eyck's father-in-law. It is, as B.
points out, the first portrait in Dutch art that looks at the viewer.
1433 Mary with child (Melbourne, Nat. Gallery), the so-called Ince Hall madonna.
1434 Double portrait of Arnolfini with wife (London, Nat. Gallery), one of Jan's
greatest masterpieces. The woman's name, according to B., is Giovanna Cenani.
With regard to this famous portrait we allow ourselves a remark which we did not find
anywhere in the literature. The "Holzslipper von spitzer, seltsamer Form", as Beenken
mentions them, at the bottom left and slightly cut through the frame, they precede
just as much on the "Birth of John" from the "Heures de Milan", according to Beenken,
drawn by Huibrecht in 1415, so twenty years earlier. Doesn't this make you think?
1436 (according to the date on the frame) portrait of the goldsmith Jan de Leeuw
(Museum in Weenen) (B.).
1436 Madonna with saints and donor v.d. Paele (Bruges, Museum). A marvel of color and
composition, as B. rightly points out.
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1437 H. Barbara (Antwerp, Museum), grisaille underpainting on the chalk putty with
the first hint of the blue sky.
1439 Margaretha van Eyck (Bruges, Museum). The only separate portrait of a woman that
we have left from v. Eyck. X-ray examination has revealed overpainting, Burroughs
reports.
1439 Madonna at the Fountain (Museum Antwerp), fine as a miniature. This concludes
the list of completely authentic works by Jan van Eyck.
(Closing to follow.) J.A.L.
(*) I and II in obl. June 1 and 8.
GOD-THE-FATHER AND BAPTISM OF CHRIST, from the Milan Book of Hours by Van Eyck (111.
from H. Beenken: Hubert und Jan v. Eyck)
14 June 1941 Jan van Eyck, the enigmatic
Attributed generally accepted and disputed paintings and drawings. — What has been
lost. Nature of Jan's work.
IV (End) *)
IF early works by Van Eyck (approx. 1416-—1432) are accepted and then usually placed
in the name of Huibrecht (by Friedländer in the name of Jan):
Crucifixion and Last Judgment, two altar wings (New York, Metropolitan Museum).
According to Beenken (1941): Huibrecht circa 1420. He states that the lost
centerpiece must have represented the Adoration of the Magi. Incidentally, the
similarity of the Christ figure on this Crucifixion with that on the miniature from
Milan attributed to Jan by B.!
The Three Marys at Christ's Tomb (Richmond, Cook Collection). We hereby reproduce a
landscape fragment of it. According to B. (1937): Huibrecht; according to Knuttel
(1940): possibly a copy.
B. brings together a small "oeuvre" of male portraits in Huibrecht's name. In
"Pantheon" of April '37 he depicted the portrait of Jan without fear from the museum
in Antwerp and a portrait of a young man from the Berlin museum, according to him
resp. 1415 to 1419 and approx. 1426 originated. In his book he maintains these
attributions.
Christ on the Cross with Mary and John (Berlin, Deutsches Museum). According to F.
and Winkler: Jan. According to B. (1941): Huibrecht circa 1425. It is a rare,
imposing work, of which Beenken also shows surprising landscape details. Whoever the
maker may have been, he was in any case a great master.
Madonna in the Church (Berlin, Deutsches Museum). According to F. and B.: Jan, circa
1420—'25. According to Hulin de Loo and F. Winkler: Huibrecht.
As unsigned paintings, attributable to Jan van Eyck, mature style, F. and B. mention:
Cardinal Niccolo Albergati (Weenen, Staatsgalerie), after a drawing according to F.
and B.'s own hand, approx. 1431.
Portrait of a goldsmith (Hermannstadt), in very small format, approx. 1433.
Baudouin de Lannoy, Knight of the Golden Fleece (Berlin, Museum). According to Weale
and F. circa 1440; according to B. early work, 1429 to '31.
Portrait of Giov. Amolfini (Berlin, Museum). Here too the gamut is strong red and
deep green, but reversed as in the Tymotheus. B. dates it approx. 1433, i.e. before
the London double portrait, which in my opinion is more "distanced". F. dates 1434.
Man with carnation (Berlin, Museum). According to F. a work from The Hague period
1422-'24; according to B.: follower of Jan van Eyck circa 1435 a. '45 (among other
things on the grounds of the "distortion" of the left hand).
A donor (Leipzig); poorly preserved. F.: approx. 1438. B.: one of the earliest
portraits by Jan, 1422 to '28.
Man's portrait (Berlin, Museum) (probably fragment according to F.; not mentioned
with B.).
Madonna with the Chancellor Nicolas Rolin and the famous cityscape (according to some
Maastricht) (Paris, Louvne; exhibited in Belgium in 1937). According to F. circa
1436; B. places it a little earlier (1435).
Madonna of the Duke of Lucca. (Frankfurt, Staedelsches Institut), bought in 1850 from
King William II of the Netherlands for 3000 guilders. F. and B,: approx. 1437 to '38.
Madonna with H. Barbara, Elisabeth and Carthusian monk (Paris, Rothschild coll.). Was
imitated by Peter Cristus. According to F. himself between 1432 and 1441. According
to B. Started in circa 1440 by Jan and possibly completed by someone else after his
death. Also Ch. de Tolnay does not consider it a work entirely by himself. According
to H. J. J. Scholtens ("Old Holland" 1938, ep. II) painted in v. Eyck's year of
death, 1441. He shows that the kneeling monk is Jan Vos, prior of the Carthusians in
Bruges.
Mary with child, side wings with saints and donor, triptyk, on the outside an
annunciation in grisaille (Dresden, Gemaldegalerie); important work; follows F.
between 1434 and '36; according to B.: 1427 to '30.
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Stigmatization of St. Francis, two copies, duplications in different sizes in Turin
(Museum), and (very small) in Philadelphia (coll. Johnson). According to F. on
documentaries ground both with their own hands circa 1438, some say on the voyage to
Portugal in 1429. According to B. the smallest panel is 1426—'29, the other a later
version.
Annunciation (formerly Leninggrad, Ermitage, now Boston, Mellon donation). F.:
approx. 1434. B.: 1436 to '37. B. notes that the richly decorated church interior
with the stained glass windows, the ornamented tiles on the floor, etc., most
probably, like all the interiors, sculptures, tapestries and ornaments painted by V.
Eyck, never really existed, but at the The master's inexhaustible fantasy has sprung
up.
so-called. Maelbeke-triptyk (in the art trade; now part. coll. Paris?). According to
Weale unfinished self-handled work approx. 1441. According to F. overpainted original
or copy from the 16th century; according to B. circa 1500, near Quinten Matsijs;
according to Renders, perhaps a copy after Jan van Eyck.
Head of a cleric with tonsure (Museum Montauban). According to F. (on the basis of
photos) probably with his own hands; according to B, "Zweifelhaft".
Two altar wings with the Annunciation in grisaille (Lugano, coll. Thyssen), known in
1934. B.: 1432 à '37.
F. also mentions a Christ's head (English art dealer), perhaps an old copy, and an
Annunciation in front of the door (New York, Metrop. Muss.), according to Panofsky
Huibrecht van Eyck, according to F. Petrus Cristus, not mentioned in B..
Drawings.
DRAWINGS of Jan van Eyck, as of all Dutch Primitives, have been very scarcely
preserved. A Capture of Christ (silver pointer) from the British Museum in London
puts B. in the name of Huibrecht with the year 1410 to '15. He and F. attribute to
Jan van Eyck the magnificent silver-point portrait of the cardinal Niccolo Albergai
from the Kupperstichkabinett in Dresden, a preliminary study for the aforementioned
painting; B. dates the portrait to 1431 and considers it "Villeicht das einzige
Blatt, dass wir von Jans Hand besitzen."
A "Man with falcon" from the Staedelsches Institut in Frankfurt, according to F.
himself circa 1425, "dürfte", according to B., "schon nacheyckisch sein."
As "perhaps" or "probably with his own hand" F. mentions another woman's portrait,
perhaps depicting Jacoba van Beieren (Frankfurt); the bust of a man (Paris, Louvre);
Adorations of the Magi in the State Print Room in Amsterdam and Berlin (the latter,
according to B., is at most a free copy after Huibrecht v. Eyck), a Saint
Christophorus in the Louvre and an Annunciation in Wolfenbüttel. F. (Nachtrag) also
sees in four metal marker drawings from Polish nobility, designs for statues of
princes for a funerary monument, two leaves of which have been transferred to a
private collection in Amsterdam and the other two in the Van Beuningen collection in
Rotterdam, "that Hand Jan van Eycks."
Jan van Eyck's character.
AS Cornette points out, Jan van Eyck was not pre-eminently an interpreter of sacred
history. His oeuvre consists largely of commissioned portraits and images of Mary. He
was a very different figure from Rogier van der Weyden or Memlinc. His attention is
mainly focused on the visible world, which he recreates with frightening sharpness.
"There were weit vorgedrungen," says Friedländer. An "adventurous boy scout" calls
him Cornette. "Ecclesiastical art in the strict sense can no longer be called this,"
observes Beenken van Jan's works after the Ghent altar, "even if religious motifs are
used."
In his own time his art found relatively little resonance. He barely made "School";
Petrus Cristus was his only significant direct follower. It was not until very later
that the threads from which his work was woven were spun into the pattern on which
Dutch painting of the 17th century continued to embroider.
Much of his work has been lost. According to his 15th-century biographer Facius, Jan
must have made a world map for Duke Philips, on which landscapes and peoples were
depicted "with great knowledge and accuracy". In 1429 he painted — on canvas — the
Portuguese infante. Ancient inventories mention bath scenes and landscapes; a copy of
a "Woman at the toilet" is left.
Fortunately, the Rolin panel has been preserved in originali, which gives us the most
overwhelming impression of Van Eyck's unparalleled landscape art and his
extraordinary compositional ability; luckily we have the Van der Paele group, which
shows us Van Eyck in all his brilliance as a bold colourist. They show us the almost
unique combination of medieval miniaturist patience and great vision, a bold design,
the most refined fine painting and a considerable breadth of region, who made Van
Eyck the "first real painter" in these Northern regions, also the last genius book
illuminator in the old style. This matchless combination of qualities is a mystery
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all the more in the world of mysteries, in which the image of the tyrant arises
before us; whose work is the radiant apotheosis of what Hermann Beenken calls the
"Genussfreudigkeit des Auges."
DR. J.A. LEERINK.
*) I, II and III respectively in our newspaper 1 and 8 and June 13th. Art — Sunday morning
with cliché

14 juni 1941 JAN VAN EYCK STIERF VIJF EEUWEN GELEDEN
Grondvester van de Nederlandse schildersschool
Reeds erkend door zijn tijdgenoten
ZIJN MEESTERWERK, HET GENTSE "LAM GODS"
In Juni van het jaar 1441 stierf in Brugge, waar hij sinds 1430 had gewerkt, de in
zijn eigen tijd reeds zeer vermaarde en hoog gewaardeerde schilder Jan van Eyck. Men
kan tegenwoordig geen boek over kunstgeschiedenis, opslaan of men vindt erin vermeld,
dat Jan van Eyck de grondlegger was van de Nederlandse schilderskunst en die eer
brengen hem zowel de kunstgeleerden als de schilders zelf.
Dat er met de kunst van Jan van Eyck iets bizonders gaande was, hebben zijn
tijdgenoten echter reeds ontdekt, dat getuigen de vele opdrachten van voorname
personen en het feit, dat de kunstenaar benoemd werd tot peintre et valet de chambre
(dit is schilder en kamerheer), eerst van graaf Jan van Holland en na diens dood van
Philips den Goede, die ook Van Eyck's eerstgeborene ten doop hield.
Het is dus deze maand een half duizend jaar geleden, dat Jan van Eyck stierf en men
zou dat waarlijk aan zijn werk niet zeggen. Na vijfhonderd jaar schijnen welhaast de
meeste van zijn werken wat hun fris en ongeschonden uiterlijk betreft bijna nog van
gisteren, terwijl de schildertrant en voorstellingswijze van den kunstenaar de indruk
geven als zijn de schilderijen veel later ontstaan dan van velen zijner tijdgenoten,
die tot de Vlaamse primitieven worden gerekend. Van Eyck was zijn tijdgenoten naar
geest en technisch kunnen dan ook ver vooruit. Over het leven van Jan van Eyck zijn
meer gissingen in omloop, dan dat er bepaalde gegevens met zekerheid bekend zijn.
Aangenomen wordt, dat hij omstreeks 1390, waarschijnlijk in Maastricht of Maaseyck
geboren werd. Zijn naam werd altijd genoemd tezamen met die van Hubert van Eyck, zijn
ouderen broer, van wien het heet, dat hij in de schilderkunst onovertroffen was, maar
onderzoekingen van de laatste jaren leidden er toe, dat men het bestaan van Jan van
Eyck naar het rijk der fabelen wil verwijzen. Uitgemaakt is deze kwestie nog lang
niet en of ze ooit uitgemaakt zal worden is twijfelachtig, al weet men dan nooit wat
het historisch onderzoek of een gelukkig toeval nog kan opleveren. Over de afkomst
van Hans Memlinc is immers enkele jaren geleden ook een even opzienbarende als
toevallige ontdekking gedaan, waarbij als de geboorteplaats van den schilder een
Duits stadje bekend werd.
Wat Jan van Eyck betreft, over hem krijgt men pas zekerheid als de schilder een
dertigtal jaren oud is; hij wordt dan genoemd in verschillende oorkonden. Van 1424
tot 1426 werkte hij in Den Haag, van 1426—'28 in Rijssel en daarna tot aan zijn dood
in Brugge, waar hij, drie jaar na zijn vestiging in het huwelijk trad.
Dat hertog Philips de persoon van Jan van Eyck bijzonder hoog schatte bewijst ook het
feit, dat hij hem verschillende diplomatieke reizen opdroeg, o.a. in 1428 toen hij
hem als lid van het gezantschap naar den koning van Portugal zond teneinde het
huwelijk van den hertog voor te bereiden. Tot Van Eyck's taak behoorde om prinses
Isabella van Portugal, de aangebedene van den hertog te portretteren.
Over Jan van Eyck en zijn kunst is zeer veel geschreven, het voornaamste daarvan is
samengevat in een zeer bevattelijk geschrift van dr. G. Knuttel, den tegenwoordigen
directeur van het Haagse Gemeentemuseum. Dit met een en vijftig fraaie afbeeldingen
geïllustreerde boekje "Jan van Eyck" verscheen in de Palet-serie van H. J. W. Becht
te Amsterdam, het is zeer aanbevelenswaardig, niet in het minst omdat dr. Knuttel ten
opzichte van de diverse strijdvragen een grote reserve in acht neemt.
Voor wie het Duits machtig is verdient ook aanbeveling het kort geleden verschenen
boek "Hubert und Jan van Eyck" door Hermann Beenken (F. Bruckmann, München 1941).
Het meest beroemde schilderstuk van Jan van Eyck is zonder twijfel het Gentse Lam
Gods-schilderij, een altaarstuk in de vorm van een veelluik, dat aan de binnen- en
buitenzijde beschilderd is. Dit stuk waaraan, naar men wil, de beide broeders hebben
gewerkt, werd begonnen in 1420 en op 6 Mei 1432 gaf Jan van Eyck, die er in ieder
geval het grootste deel van geschilderd heeft, het vrij ter bezichtiging.
Het schilderij werd besteld door Judocus Vijdt, baljuw van het land van Waes, heer van Pamele
en schepene van de stad Gent. Vijdt en zijn echtgenote, de rijke en adelijke Elisabeth
Borluut, hadden rond 1420 het besluit genomen om op eigen kosten de tiende kapel van de Sint
Janskerk te Gent, die later de Sint Baafs-kathedraal is geworden, te laten versieren en met
dit doel bestelden zij de uit twaalf panelen bestaande polyptiek (dat is: veelluik), op een
der zijluiken waarvan zij, volgens toenmalig gebruik, als schenkers staan afgebeeld.
Het altaarstuk laat op zijn groot middenpaneel het mystieke Lam zien, omringd door aanbiddende
engelen, profeten, apostelen, pausen, kerkvaders, maagden en andere figuren. Boven dit
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middenpaneel bevinden zich drie kleinere, er bij aansluitende panelen, met in het midden God
den Vader, rechts van Hem de Heilige Maagd, links Sint Jan den Doper.
De zijluiken zijn elk uit vier verschillende panelen samengesteld, voorstellend, links van den
toeschouwer, de strijders yoor Christus, de rechtvaardige rechters, zingende engelen en Adam;
de luiken van rechts stellen voor: kluizenaars, pelgrims, Sint Caecilia met musicerende
engelen en Eva.
Dit schilderij is in zijn schone vormen en kleuren een danklied aan het mystieke Lam, onzen
Verlosser en het is dan ook wel geïnspireerd op de Mis van Allerheiligen, waarvan de tekst
voornamelijk teruggaat op de Openbaring van Sint Jan. In het Epistel van deze Mis lezen we
immers: "Daarna zag ik een grote schare die niemand tellen kon, uit alle naties en stammen en
volkeren en talen; zij stonden vóór de troon en voor het aanschijn van het Lam, gekleed in
witte gewaden en met palmtakken in hun hand..." En verder: Engelen, Aartsengelen, Tronen en
Heerschappijen, Vorsten en Machten, Krachten der hemelen, Cherubijnen en Seraphijnen,
Patriarchen en Profeten, heilige Leraren der Wet, Apostelen, gij, allen, Martelaren van
Christus, heilige Belijders, Maagden des heren, Kluizenaars en alle Heiligen, spreekt voor ons
ten beste."
Bij veelluiken als deze was het de gewoonte, dat ook de achterzijde der panelen beschilderd
was, want meestal verkeerde het stuk in gesloten toestand. Die achterzijde nu vormt het schone
voorspel van de Verlossing, die op de binnenzijde wordt gehuldigd. Over 4 panelen verdeeld
ziet men op de achterzijde de boodschap des engels aan Maria. Daarboven, in boogvormige
afsluitingen, de profeten Zacharias en Micha en de sibyllen van Erithrea en Cumea, met
tekstbanden, waarop de Geboorthe van Christus wordt aangekondigd. Onder de Boodschap tenslotte
vier panden, ieder met een enkele figuur ten voeten uit, te weten de schenkers van het stuk
Judocus Vijdt en Elisabeth Borluut, St. Jan den Doper, den verkondiger van den Verlosser en
Sint Jan Evangelist, den Ziener der Openbaring. Onder deze panelen heeft zich oorspronkelijk
nog een voetstuk, een zogenaamde predella, bevonden, waarop het vagevuur was afgebeeld,
waarmee dan het thema der Verlossing was gecompleteerd. Dit laatste paneel, verloren gegaan
bij de restauratie in 1560, was in tempera geschilderd, dat wil zeggen met waterverf, waarin
eiwit als bindmiddel wordt gebruikt. Deze schilderwijze was algemeen vóór de uitvinding van de
olieverf door Jan van Eyck en deze predella wordt dan ook wel toegeschreven aan Hubert van
Eyck.

In zijn hierboven genoemd geschrift over Jan van Eijck concludeert dr. Knuttel, na
een beschouwing van 't Gentse altaarstuk:
Voor zover men hun geschiedenis kent, woonden de broeders wel niet samen in één stad,
doch van voor 1425 wist men niets van Hubert, vóór 1422 niets van Jan. Als Jan in
1422 in Den Haag hofschilder is van Jan van Beieren, zal hij daarmee niet zijn
carrière begonnen zijn, terwijl ook Hubert reeds een belangrijk oeuvre achter zich
zal hebben gehad, toen hij de opdracht voor het grote altaarstuk kreeg. Jan kon reeds
eerder in Den Haag werkzaam zijn geweest; misschien was ook Hubert daar. De
rekeningboeken, onmiddellijk voorafgaande aan die van 1422 op het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag, zijn zo onvolledig bewaard, dat het zeer goed mogelijk is,
dat reeds eerder betalingen aan Van Eyck hebben plaats gehad. Er zijn ook
aanwijzingen voor oudere relaties met het hof van de Hollandse graven. Zelfs is het
niet onmogelijk, dat de oorspronkelijke opdracht voor het Lam Gods daar aan Hubert
gegeven zou zijn, al is daarop de Utrechtse domtoren waarschijnlijk niet afgebeeld,
zoals men wel meent, doch de daaraan geheel gelijke toren van de Janskerk te
Maastricht, daar vrijwel vast staat, dat de Van Eyck's uit Maastricht stammen en deze
zelfde toren ook in het stadsgezicht op de "Madonna van den kanselier Rolin", dat als
een vrije fantasie op Maastricht is geïdentificeerd, voorkomt. Jan van Beieren heeft
in Maastricht gewoond; hij kan dus in 1417, toen hij Ruwaard van Holland werd, de
jonge Maastrichtse kunstenaars met zich hebben meegenomen naar Den Haag.
In zijn sterfjaar 1425, wordt dan de ene broeder voor het eerst in Gent genoemd (waar
hij geen burger is), en de ander te Brugge, verbonden aan het hof van Philip van
Bourgondië. Het in Holland onvoltooid gelaten altaarstuk zou dan in opdracht van
Jodocus Vijdt in Gent voltooid zijn. Wel komt op de voorgrond van de aanbidding de
patroon van Gent, de heilige Livinus met zijn uitgetrokken tong voor, maar ook dit
zou een der latere retouches van Jan kunnen zijn.
Niets belet aan te nemen, dat de broeders aanvankelijk tezamen of in elkaars
nabijheid gewerkt hebben, eventueel als meester en leerling. Dan is te verwachten,
dat hun werk een grote overeenkomst vertoont — vooral in vergelijking tot dat der
tijdgenoten — eer dan dat het zich door tegengestelde stijlprincipes zou
onderscheiden.
Het meer archaïstische zou dan zowel van den een als van den ander kunnen zijn. Maar
het stijlverschil kan ook voldoende verklaard worden uit het verschil in karakter van
de uitgebeelde motieven. Niets belet tenslotte afdoende aan te nemen, dat het gehele
werk, zoals wij het thans voor ons zien, de schepping is van een enkelen kunstenaar.
Zo het meer archaïserende gedeelte inderdaad het stempel zou dragen van Huberts stijl
of persoonlijkheid, blijken deze broeders twee opeenvolgende stijlprincipes op
geniale wijze in elkaar te hebben doen overgaan. In geen geval zal een zuivere
begrenzing van ieders aandeel in het Lam Gods aangegeven kunnen worden.
Maar ook de andere werken die aan "Van Eyck" worden toegeschreven, sluiten zich, met
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het Lam Gods als verbindingsstuk, aaneen als werk van een enkelen geest. Uitsluitend
in Jan een groten meester te zien is dan ook zeer aannemelijk — maar zolang geen werk
bekend is, dat met zekerheid, door een signatuur, als vroeg werk, ontstaan vóór het
Lam Gods, van Jan, of als werk van Hubert, moet worden beschouwd, kan dit probleem
niet definitief opgelost worden.
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Jan van Eyck: portret van den kanunnik Joris van der Paele (Cliché archief Volkskrant)
Jan van Eyck: God de Vader, voorkomende op het Gentse Lam Gods-schilderij. (Cliché archief
Volkskrant)
Jan van Eyck: Portret van Judocus Vijdt, den opdrachtgever van 't Gentse Lam Gods-schilderij
(Cliché archief Volkskrant)

9430

22 oktober 1941 DE GENTSCHE ALTAARTAFEL
Het Van Eyck-probleem weer aan de orde?
Het is zeker zonder meer reeds een vermeldenswaard verschjnsel, dat een meesterwerk
der Europeesche schilderkunst als het "Mystieke Lam" in de Gentsche St. Baafs, eeuwen
achtereen de nauwlettende aandacht getrokken heeft van bewonderaars en geleerden, en
dat er vandaag den dag dan nog iets op ontdekt is kunnen worden, dat aan al die
aandacht was ontsnapt.
Blijkens eenige weken geleden in de bladen verschenen berichten is dit het geval
geweest. In een vergadering der Belgische Koninklijke Vereeniging voor oudheidkunde
deed de Brusselsche oudheidkundige Jan de Borchgrave mededeeling, dat hij op een
tweetal paneelen der vier en twintig, waaruit het altaarstuk bestaat (dat der
zingende en dat der musiceerende engelen), temidden van andere tot nog toe vrijwel
onopgemerkt gebleven letterteekens en arabesken, letters heeft ontdekt, die den naam
"Van Eyck" vormen. Het Gentsche altaarstuk zou dus wel degelijk gesigneerd zijn, in
tegenstelling met de gevestigde opinie der kunsthistorie, dat het gewoonte was bij de
middeleeuwsche kunstenaars om anoniem te blijven. Het belang van de ontdekking, welke
thans nog verder wordt nagegaan, schuilt echter vooral daarin, dat zij wellicht zal
blijken een bijdrage te zijn tot ontsluiering van het geheim, dat nog altijd hangt
over het auteurschap van de Gentsche altaartafel en wijders tot verheldering van het
nog steeds niet als geheel afgedaan te beschouwen "Van Eyck-probleem", een der
belangwekkendste problemen der kunsthistorie.
Dit probleem is, nauwkeurig bezien, drieledig; het omvat de volgende drie vragen:
1. Is het "Lam Gods" het werk van een enkelen Van Eyck, t.w. Jan; dan wel van twee
gebroeders, Jan en Huibrecht?
2. Is Huibrecht dan wel Jan te beschouwen als de grootste van de twee gebroeders, als
de eigenlijke vernieuwer van de techniek van het olieverfschilderen en de grondlegger
van de Vlaamsche schildersschool?
3. Hebben inderdaad de "gebroeders Van Eyck" wel bestaan of is Huibrecht slechts de
figuur eener legende?
Kon, in antwoord op de derde vraag, worden uitgemaakt, dat Huibrecht nooit bestaan
heeft, dan kwamen daardoor de eerste en tweede vraag vanzelf te vervallen. Dat het
onomstootelijk vaststaat, dat Jan van Eyck heeft bestaan, wordt door geen der
oudheidkundigen, kunstgeleerden en critici betwist. In het algemeen als Eyckiaansch
geldend oeuvre komt een aantal werken voor, gesigneerd en gedateerd van de hand van
Jan van Eyck; zij zijn ontstaan na 1426, jaar der voltooiing van het "Lam"; aan hun
echtheid wordt niet getwijfeld. Verder zijn de algemeen aanvaarde toeschrijvingen aan
Jan van Eyck binnen het Eyckiaansche oeuvre vrij talrijk. Gesigneerde werken van
Huibrecht daarentegen ontbreken geheel; de toeschrijvingen aan Huibrecht zijn
schaarsch, geheel zeker is er daarvan geen.
Dit wat het oeuvre betreft. Met de levensbijzonderheden ligt de verhouding niet
anders. Bijna een eeuw lang, tot ver in de vijftiende eeuw, is er in de kronieken
slechts sprake van een Jan van Eyck.
Levensbijzonderheden omtrent een Huibrecht van Eyck, broeder van Jan, geven de
kronieken van dien tijd niet; zelfs geen vermelding van zijn naam komt er in voor.
Edoch, het Eyckiaansche meesterwerk bij uitstek, het "Lam Gods", draagt, op de lijst,
een vierregelig Latijnsch vers, hetwelk zegt, dat het werk werd aangevangen door
Huibrecht en voltooid door Jan van Eyck. "Major quo nemo repertus", aldus zingt het
kwatrijn den lof van Huibrecht: "grooter dan wie er geen werd gevonden".
Dit kwatrijn is het belangrijkste, om niet te zeggen het eenige bewijsstuk, dat
aangevoerd wordt ten gunste van de (veronder)stelling, dat een, Huibrecht geheeten,
broer van Jan heeft bestaan en deel behoort te hebben in den roem van den naam Van
Eyck; volgens sommigen zelfs het grootste deel. De echtheid van het kwatrijn, welke
dan daarin zou zijn gelegen, dat het door Jan van Eyck, den voltooier van het "Lam",
werd aangebracht, wordt echter door enkele kunsthistorici en oudheidkundigen betwist,
voornamelijk door den Duitscher Friedländer en den Belg Renders, die beiden, in
afwijking met de meer gangbare opinie, ontkennen, dat er een Huibrecht van Eyck zou
hebben bestaan. In zijn in 1933 verschenen studie "Hubert van Eyck, personnage de
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légende", schrijft Renders het bewuste kwatrijn toe aan de kanunniken van de
kathedraal van Gent. Deze zouden het op de lijst hebben aangebracht op een tijdstip
tusschen de jaren 1616 en 1621, onder den indruk van een omstreeks het midden der
zestiende eeuw ontstane en sindsdien steeds meer aan omvang gewonnen hebbende
legende, volgens welke een broeder van Jan, Huibrecht geheeten, zou hebben bestaan,
wiens grafsteen teruggevonden heette te zijn.
Indien het Lam Gods, zooals het kwatrijn zegt. het werk is van twee gebroeders, een
die het begon en een ander, die het na den dood van den eerste voltooide, is het
aannemelijk, dat er in het werk twee verschillende handen te herkennen moeten zijn.
Nu worden weliswaar de middenpaneelen met o.a. de eigenlijke aanbiddingscène veelal
aan Huibrecht toegeschreven en de zijluiken met o.a. de figuren van Adam en Eva, aan
Jan, maar dat er in het veelluik als geheel inderdaad een duidelijke, scherpe grens
tusschen twee onmiskenbaar persoonlijke stijlen valt op te merken, wordt algemeen
ontkend. Bedoelde toeschrijvingen geschieden dan ook wel voor een belangrijk gedeelte
onder invloed van de nu eenmaal aangenomen opinie, dat er twee gebroeders, twee
kunstenaarspersoonlijkheden aan gewerkt hebben, waarvan de een, Huibrecht, ongeveer
twintig jaar ouder dan de ander. Jan.
Die het, zooals genoemde Renders, met de stelling houden, dat er maar één Van Eyck
heeft geleefd en gewerkt, t.w. Jan, nemen in het "Lam Gods" een zóó positieve eenheid
van stijl en van palet waar, dat zij op zich reeds een afdoende logenstraffing vormt
van het op de lijst voorkomende kwatrijn. Uit het tegenovergestelde kamp wordt dan
echter weer de mogelijkheid, zelfs de waarschijnlijkheid geopperd, dat Jan het door
Huibrecht reeds uitgevoerde gedeelte overgeschilderd zou hebben.
Het hierboven staande geeft slechts heel summier het meest hoofdzakelijke uit de
controverse weer, waarin ook nog een rol spelen de kwestie der getijdenboeken van
Milaan en van Turijn; die van de waarde der tientallen jaren jongere uitlatingen van
Gentsche Rederijkers, die over Huibrecht spreken (en zelf over nog een broer,
Lambrecht benevens over een zuster, Margeriet), tegenover de getuigenissen van
tijdgenooten, die slechts Jan kennen; de kwestie van het getuigenis van Albert Dürer,
die in 1521 Gent bezocht, de altaartafel bezichtigde en roemend eveneens slechts Jan
blijkt te kennen; enz. Men mag er benieuwd naar wezen, in hoeverre de ontdekking van
de Borchgrave de controverse dichter bij haar oplossing zal vermogen te brengen... of
verder er vandaan.
9 juni 1945 Over het Gentsche altaarstuk, de aanbidding
van het Lam Gods der gebroeders Van Eijck, schijnen nog geen berichten te zijn
binnengekomen. Een paar jaar geleden werd in de illegale pers vermeld, dat het in de
Mei-dagen van 1940 van België naar Frankrijk is verzonden en daar in een schuilplaats
in de Pyreneeën opgeborgen. Hier schrijnen de Duitschers het gevonden te hebben en
gemeld werd, dat het was gebracht naar Hitler's roofnest te Berchtesgaden. Hitler was
verder o.m. eigenaar van een der schoonste schilderijen van den Delftschen Vermeer,
het schildersatelier, dat hem ten geschenke was gegeven door nationaal-socialistische
kunstautoriteiten in Oostenrijk. Met spanning verwacht men bericht over het lot van
deze en zoovele andere, kunstschatten, die in zekeren zin aan de gansche menschheid
toebehooren.
(Volgens de "Daily Telegraph" zou het Gentsche altaarstuk intusschen, tezamen met een
zeer groote verzameling andere geroofde unieke kunstschatten in een zoutmijn in
Opper-Oostenrijk zijn teruggevonden. In de collectie bevonden zich talrijke
Rembrandts, verder werken van Leonardo da Vinci, van Dijck, Raphael, Goya en Michel
Angelo. Ook vond men er de volledige collectie-Rothschild en kunstwerken te Monte
Cassino gestolen. Oostenrijksche arbeiders, die lid waren van het ondergrondsche
Vrije Oostenrijk hadden ze voor totale vernietiging weten te bewaren. Red.).
21 augustus 1945 De beroemde triptiek van de gebroeders Van Eijck
"De aanbidding van het Lam" wordt Donderdag per vliegtuig van Duitsland naar Gent
gebracht.
26 juli 1947 ORDE VAN HET GULDEN VLIES
LEGENDEN TUSSEN GOUD EN LICHT
In de flonkerende schatten, die thans in het Rijksmuseum toeven, leeft nog de grote
tijd van de Bourgondiërs
HET is niet waar. Maar deze hele tentoonstelling — deze olieverf Goden en Vorstinnen,
Madonna's met kersen en Madonna's met rozenkransen, deze marktverkoopsters,
keukenmeiden, kantwerksters en prinsessen, deze heiligen en infanten, die allen met
de prachtigste beelden en beeldjes, crucifixen en cameeën, emails en bergkristallen,
kannen en bokalen, paramenten en wandtapijten, harnassen, helmen, sierdegens en
scepters, ivoren kistjes en diptieken, reliekschrijnen en hostieduiven van Wenen naar
Amsterdam zijn gereisd — deze hele tentoonstelling heeft iets onwerkelijks, iets
legendarisch. Daarom is het tóch waar, de legende door oude schrijvers gelanceerd,
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dat de orde van het Gulden Vlies door Philips de Goede gesticht zou zijn, ter ere van
een Brugse Schone met gouden haren — une jolie brugeoise aux cheveux dorés.
Waarom zou dit niet kunnen, zelfs al stichtte Philips de orde in 1430 op de dag van
z'n huwelijk (het derde in zijn leven) met Isabella van Portugal en al was hij van
z'n bruid dan nóg zo verrukt. Waarom zou het niet kunnen in een leven zó vol liefde
en liefdes (getuige het groot aantal bastaards, die officieel tot hoge posten werden
geroepen?) Waarom zou het niet kunnen, als dit kan, deze tentoonstelling, met tussen
zoveel verscheidenheden die kleine eenheid, de schatten van de Orde van het Gulden
Vlies?
Dat de hoofdzaak van die schatten een aantal misgewaden en altaarversieringen is, een
complete uitrusting voor een Hoogmis, une Chapelle entière, waaraan enkele
ontbrekende onderdelen, een kazuifel en twee dalmatieken nog deze week zullen worden
toegevoegd — bewijst het hoog-religieus ideaal van de Orde. Daarom geloven we, gouden
haren ten spijt, ook in de H. Maagd en St. Andreas als hemelse inspiratoren van deze
orde, die zich vooral ten doel stelt bevordering en uitbreiding van het geloof.
Zeggen de Statuten niet "pour la révérence de Dieu et soutenement de notre foi
chrestienne"?
Trouwens ook de Heilige Maagd, althans op het antependium waarvan zij — Byzantijnse
vorm — het middenstuk vult, heeft goudblond haar, dat haar in lange krullen over de
schouders valt. Deze misgewaden zijn vol goud en licht — procédé dat een goudgrond
als ondergrond heeft gelegd, en alleen de koppen en handen uitgespaard. Op die
ondergrond werd met de weefsteek geborduurd — in de schaduwpartijen werden de draden
dicht tegen elkaar gelegd, in de lichtpartijen van elkaar verwijderd, zodat de
goudgrond er doorheen lichtte. Het verwondert niet, dat de namen van Jan en Hubert
van Eyck, van Rogier van der Weyden, van André Beauneveu en hun scholen worden
gefluisterd (men is niet zeker), in verband met de cartons voor deze weefsels.
Zo ge u in eerste instantie door de weelde van goud en licht hebt laten veroveren,
door de contouren van reeksen kleine, echte parels, door de saffieren en topazen in
de kronen, op de duur wordt ge door dieper schoonheden geboeid. Bekijk aandachtig de
koppen en kopjes, als met olieverf geschilderd, de handen, de attributen, die hele
histories rondom de heiligen vertellen...
Hebt ge op het antependium van de Drieëenheld — met God de Vader, de Zoon en de Duif
— tussen de apostelen, beneden rechts, het jonge, ernstige gezicht van St. Johannes
gezien met de kelk? Hebt ge de rij engelen op de Christusmantel niet verzuimd, de
aartsengel Michaël met de vuurrode vleugels en met het rijkszwaard in de hand, en
links en rechts van hem de vuurkleurige cherubijnen, die als in vlammen lopen? St.
Gabriël op de Mariamantel heeft blauwe vleugels en hij houdt een witte lelie op lange
stengel in de hand. Er is op de Mariamantel zóveel te zien: op de linkerrand de
krachtige Pauluskop — Paulus met het zwaard — en tussen de stoet van heilige vrouwen
St. Apollonia met de kiezentang en St. Ursula die onder haar opvallende blauwe
mantel, met wit bont omzoomd, enige jonkvrouwen tegen zich aandrukt en verbergt, drie
slechts, maar in dit sublieme gebaar zijn er elf duizend geborgen. En zo ge twee
schilderijtjes wilt zien, twee kostelijke tafereeltjes — zoek op diezelfde mantel St.
Genoveva van Parijs met de kaars die voor haar door een engel wordt aangestoken, en
het allergeestigst tafereeltje van het duiveltje dat de lantaren van St. Gulula, de
schutspatrone van Brussel, tracht uit te blazen.
De emblemen van de Orde van het Gulden Vlies, vuurslagen en vuurstenen waaruit vonken
spatten, herhalen zich op alle hier geplaatste voorwerpen, op het kruis waarvoor de
Vliesridders de eed aflegden, in het email van de bergkristallen beker, de beroemde
beker van het Bourgondische Hof, op het gevest van het Eenhoorn-zwaard dat in de hand
van Karel de Stoute rustte. Terwijl de keten van het Gulden Vlies, die we hier in
verschillende exemplaren zien liggen, uit twee aan twee ineengehaakte vuurslagen,
afgewisseld door met email versierde vuurstenen, wordt gevormd. Aan de keten hangt
het Gulden Vlies, de gouden ramsvacht, waarvoor eenmaal Jason uitvoer met de
Argonauten... Wat nogmaals ten overvloede bewijst, dat een mens niet zonder legenden
kan. ANNE H. MULDER
UIT DE SCHATTEN VAN HET GULDEN VLIES. Links portret van Philips de Goede; hierboven: kazuifel
met de doop van Christus in de Jordaan.

18 september 1948 Aanbidding van het Lam Gods
Zo heet het wereldvermaarde altaarstuk van Hubert en Jan van Eyck, dat in het begin
van de vijftiende eeuw werd geschilderd met olieverf. Dat was toen iets bijzonders en
in de kunstgeschiedenis staat dit altaar bekend als het eerste schilderstuk in
olieverf uitgevoerd. 18 September is het de sterfdag van Hubert van Eyck. Het
meesterwerk werd begonnen door Hubert en op 6 Mei 1432 door zijn broeder Jan voor de
Gentse edelman Judocus Vijdt en zijn echtgenote voltooid. Alles is bewonderenswaardig
in dit werk, de techniek, die de kleuren tot op onze tijd zuiver deed blijven, de
verheven vroomheid en de volkomen natuurgetrouwheid van personen en landschap. Het
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altaarstuk bestaat uit 17 verschillende delen. De schilders hebben uitgebeeld de
aankondiging van de verlossing der mensen in de Boodschap aan Maria; de hemel, waarin
God de Vader zetelt met Maria en Sint Johannes de Doper, geloofd en geprezen door
musicerende engelen; de verjongde aarde, betreden door engelen, patriarchen en
profeten, apostelen en maagden, martelaren en belijders, kluizenaars en pelgrims,
ridders Gods en rechtvaardige rechters allen vol aandacht rondom het bloedende Lam,
waarboven de Duif des Heiligen Geestes zweeft en waarvoor de Fontein des Levens
ontspringt.
Rondom de troon van het Lam wemelt heel het bonte, rijke gemeenschapsleven van de
middeleeuwen.
Het Lam Gods is dikwijls bedreigd medegenomen te worden dooreen bewonderend vorst;
ternauwernood ontrukt aan de beeldenstormers, gered uit kerkbranden in alle eeuwen;
geroofd in 1794 door de Fransen en in de negentiende eeuw werden delen van het
altaarstuk verspreid over musea en particuliere verzamelingen. In 1816 waren de
zijluiken verkocht en ze verbleven in Berlijn. Volgens de bepalingen van het
Vredesverdrag van Versailles werden ze aan België teruggegeven en sinds 1920 kon men
het wonderwerk weer compleet bezichtigen op de plaats waar het hoorde. In de Meidagen
van 1940, toen de Duitse vloedgolf Vlaanderen naderde, heeft men het altaarstuk
overhaast weggehaald en naar Zuid-West-Frankrijk gebracht, waar het in een
schuilplaats werd opgeborgen. De overweldigers hebben het daar echter weten te vinden
en er werd bericht, dat het terecht is gekomen in het roofnest van Hitler te
Berchtesgaden. Na de capitulatie werd gemeld, dat de geallieerden het hebben
aangetroffen in een der Duitse opbergplaatsen van kunstschatten, waar de verzameling
van Goering werd gevonden.
Na vele avonturen is het meesterwerk der gothische schilderkunst weer terug in de St.
Baafs, zonder het paneel van de Rechtvaardige Rechter, dat in 1934 is gestolen,
zonder het origineel althans, want dat heeft men niet kunnen opsporen.
21 oktober 1950 Het beroemde drieluik "Het Lam Gods"
van Hubert en Jan van Eyck, dat zich sedert 1432 in de Joost Vijdtkapel van de St.
Baafskathedraal te Gent bevindt, is naar Brussel overgebracht, teneinde daar in het
laboratorium van de Belgische musea door prof. dr. Coremans in samenwerking met de
kunstkenners A. Philippot en J. van der Veken te worden gerestaureerd. Tijdens de
oorlog was het drieluik in het kasteel van Hendrik IV te Pau in Frankrijk
ondergebracht, waar de Duitsers het in 1942 in beslag namen en overbrachten naar de
zoutmijnen van Al-Ausseen, waar het in 1945 door het Amerikaanse leger werd gevonden.
Door het lange verblijf in deze zoutmijnen heeft het schilderij veel te lijden gehad.
Met het blote oog kan men b.v. op het paneel der "Zingende Engelen", duidelijk de
afschilfering van de vernislaag waarnemen. Ook op het paneel van "Judocus Vijdt" is
op sommige plaatsen de vernislaag verdwenen, zodat het aangezicht van Vijdt doffe
plekken vertoont.
Op de andere panelen en in het bijzonder op dat van Johannes de Doper is het
onderliggende hout gespleten. De bewerking die het drieluik zal ondergaan wordt de
conservatiebehandeling genoemd. Eerst wordt de achterzijde van het schilderij met
olie doordrenkt, teneinde de verflaag te beschermen tegen de inwerkingen van vocht en
temperatuurschommelingen. Vervolgens worden de loskomende verfdeeltjes gefixeerd en
wordt de oude, verharde en ondoorzichtige vernislaag verwijderd, Tenslotte wordt een
nieuwe vernislaag aangebracht, die aan de verf weer haar oorspronkelijke diepte en
glans zal geven. Verwacht wordt dat de restauratie, waarvoor de Belgische regering
een bedrag van Fr. 350.000 ter beschikking stelt, vijf maanden in beslag zal nemen.
25 oktober 1950 Een "nieuwe" Van Eyck
"Het Lam Gods" ondergaat een verjongingskuur
Het wereldberoemde altaarstuk van de gebroeders Van Eyck, "De Aanbidding van het Lam
Gods", pronkstuk van de Gentse Kathedraal, dat na zijn omzwervingen in de oorlog
tekenen van verval gaat vertonen. De panelen behoren tot de eerste schilderijen, die
met olieverf werden gemaakt en tonen de verbluffende kunde van de Van Eycks. Van hen
gaat de Vlaamse schilderschool in de XVde eeuw uit. Omtrent het aandeel van elk der
broeders in "Het Lam Gods" zün de meningen verdeeld, te meer daar het waarschijnlijk
is, dat Jan van Eyck het werk van zijn broer Huibrecht heeft overgeschilderd. Over
het algemeen wordt aangenomen dat het middelstuk in hoofdzaak van Huibrecht, de
figuren van Adam en Eva uitsluitend van Jan zijn.
Strijdvraag: Hoort het stuk in de Gentse kathedraal?
(Van onze correspondent).
BRUSSEL, 24 Oct. — Het meesterwerk van de Vlaamse primitieve schilderkunst, "Het Lam
Gods" van de gebroeders Van Eyck, zal een verjongingskuur ondergaan. Vorige week is
het beroemde retabel onder begeleiding van bereden gendarmes uit de Joost-Vijdtkapel
van de Gentse kathedraal naar het laboratorium van het Brussels Jubelpark
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overgebracht. Daar zal het worden gerestaureerd, ondanks de waarschuwende vinger die
verscheidene kunstkenners hebben opgestoken, en de vraag, die zij hebben gesteld:
gaat men het meesterwerk niet verknoeien in plaats van het te restaureren?
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Vijf maanden in de werkplaats
Prof. Coremans heeft kort en bondig aangetoond, dat er ingegrepen dient te worden,
daar door het breken van het vernis ook schilfertjes verf verdwijnen. Men zal
trachten het veelluik in zijn oorspronkelijke staat te bewaren, zodat er feitelijk
geen sprake is van een restauratie,
Herhaaldelijk bijgewerkt
Het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck is herhaaldelijk min of meer ingrijpend
bijgewerkt. De beschadigingen, die het nu vertoont, moeten zijn ontstaan door het
wegvoeren van het schilderij naar Pau in Zuid-Frankrijk, van waar de Duitsers het
naar Salzburg brachten. Met het blote oog bemerkt men op het paneel der "Zingende
Engelen" het afschilferen van de vernislaag, met het ernstige gevolg, dat ook de
kleurenlaag barsten vertoont. Op het paneel van "Judocus Vijdt" is op sommige
plaatsen de vernislaag verdwenen, zodat het aangezicht doffe vlekken vertoont. Op
andere schilderijen is het onderliggend houtpaneel gespleten, zodat het schilderij
aan de voorkant hinderende lijnen van boven naar onder vertoont. Op het middenstuk
van de "Aanbidding van het Lam" zijn op sommige plaatsen een serie hobbcltjes, gevolg
van de brandschade van 1882 merkbaar. Ten slotte hebben de vernislagen sommige
kleuren gewijzigd, zodat bijvoorbeeld het blauw van de "Zingende Engelen" vergroend
is.
Door de verjongingskuur van het schilderij, het fixeren van sommige losse
kleurschilfertjes enz., hoopt men ook details te doen uitkomen, die onder het
eeuwenoude patina vermoedelijk onzichtbaar zijn geworden. Intussen heeft deze
restauratie een vrij scherpe perspolemiek uitgelokt en heeft men zich zelfs
afgevraagd, of de Staat dit religieus meesterwerk niet beter zou kunnen onttrekken
aan de Gentse kathedraal om het in een museum onder de gewenste voorwaarden te
exposeren. Jammer genoeg voor deze critici behoort slechts een gedeelte van de
panelen aan de Staat en is het uitgesloten, dat het kapittel van de kathedraal zijn
bezit zal willen afstaan. Het is trouwens niet bewezen, dat het verblijf in de kapel
te Gent het schilderij schade zou hebben berokkend. De minister van Onderwijs heeft
in elk geval besloten, de restauratie niet te laten beginnen alvorens op 10 November
a.s. een vergadering van binnen- en buitenlandse deskundigen zich zal hebben
uitgesproken over de noodzakelijkheid, de aard en de wijze van restauratie.
Een fragment van het paneel der "Zingende Engelen" (het tweede paneel van links, bovenaan),
dat duidelijk laat zien hoe de vernislaag afschilfert.
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10 februari 1951 Het Van Eyck-probleem opgelost?
Gewaagde theorieën die vroegere opvattingen haar betekenis ontnemen
DE LAM GODSPOLYPTIEK
Het centrale deel van het Lam Gods-Polyptiek met in het midden God de Vader.
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Het polyptychon van Van Eyck in de St. Baafskerk te Gent behoort tot de kunstwerken
die de meeste inkt hebben doen vloeien. Uit bewondering voor het magistrale werk,
maar weinig minder om de problemen die het naar voren heeft geroepen bij
kunstgeleerden, kunsthistorici, iconografen en, in de allerjongste publicaties, bij
kunstrestaurateurs.
Twee van de belangrijkste problemen werden onlangs opgelost. Zo beweert althans de
schrijver van het werk "Jean van Eyck et le polyptyque. Deux problèmes résolus", dat
verscheen bij de Librairie Générale te Brussel 1950.
Dat de auteur, Emile Renders, in de titel op ostentatieve wijze Jan van Eyck
vooropzet ien Huibrecht verzwijgt, zal alleen de leek kunnen verbazen. Immers, sedert
ruim dertig jaar wordt Huibrecht van Eyck, de vermeende broeder van Jan en vermeende
medewerker aan het polyptychon van Het Lam Gods, door Renders naar het rijk der
mythen verwezen. Indien hij zijn standpunt te dien opzichte nog even in dit boek
herhaalt, dan lijkt hij dit te doen minder als basis voor verdere stijlcritiek, dan
om de voorstanders van Huibrecht — ze zijn nog talrijk — te hekelen.
Steekspel
Mals is men voor Renders’ overtuiging nooit geweest, maar zich als een lam ter
slachtbank laten leiden, heeft Renders ook nooit als zijn roeping aangezien. Dit boek
moge hij een "nederig testament" heten van een 78-jarige, in feite is het een
steekspel waarbij hij zich door niets en door niemand uit het zadel wil laten
lichten, hoe vinnig de steken ook zijn die hij van de tegenstanders te verduren kreeg
en nog zal te verduren hebben.
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Maar of men nu Huibrecht van Eyck aanvaardt of niet, het Van Eyck-proileem is voor de
kunstgeschiedenis te belangrijk om een oplossing, met hoeveel zelfzekerheid ze ook
gegeven wordt, a priori te verwerpen. Renders’ laatste boek zal buitendien, alleen al
om zijn rijke illustratie, een aanwinst blijken voor de Van Eyck-literatuur.
Als op een materieel argument pro, beroepen de voorstanders van Huibrecht zich op de
inscriptie, op de authentieke lijst van het polyptychon geschilderd. Dit quatrain.
herhaalt Renders, werd vóór 1616 door niemand gesignaleerd, en het werd met olie
geschilderd (het bindmiddel bij Van Eyck is ei), het is apocrief. Citeert Renders
bijna op elke bladzijde en met onverholen ironie het oordeel van zijn "gediplomeerde"
opponenten, het is begrijpeelijk dat hij hier niet verwaarloost Max J. Friedländer
aan te halen, die sedert Renders’ studie van 1933, van zijn kant Huibrecht heeft
geschrapt.
Centrale figuur God de Vader
"In naam van God de Vader, wiens zaak ik verdedig, bevestig ik dat... ik de sleutel
van het Van Eyck-probleem bezit". Zo kondigt de auteur zijn bewijsvoering aan dat de
centrale bovenste figuur van het polyptychon God de Vader en niet God de Zoon is, een
identificatie die steeds aanleiding heeft gegeven tot controversen.
Als bewijs voert Renders aan dat deze figuur geschoeid is, dat God de Vader vóór Van
Eyck altijd blootsvoets en na van Eyck altijd geschoeid is voorgesteld geweest, en
Christus nooit anders dan blootsvoets.
Stelt de centrale figuur God de Vader voor, dan valt meteen de betekenis van het
polyptychon. Het is inderdaad iconografisch niet te verantwoorden, dat God de Vader
zou tronen geflankeerd door Jan de Doper, zoals het thans het geval is. De oplossing
die Renders aan dit tweede probleem geeft, steunt deels op materiële argumenten,
deels op veronderstellingen.
In de polyptychon ziet men twee hoofdelementen. Op de eerste plaats een retabel van
Het Lam Gods (de voorzijde van de onderste vijf panelen), door Graaf Jan van Beieren
— niet door Judocus Vydt — besteld en te Utrecht of in Den Haag vóór 1425 uitgevoerd
(daarom zou in ’t panorama de St. Maartenstoren van Utrecht voorkomen). Voorts zeven
disparate panelen (de bovenste). Ze zouden voortkomen uit niet voltooide retabels.
Retabel en panelen zouden door Van Eyck naar Brugge zijn gebracht, toen hij er door
Filips de Goede ontboden werd. Later zou Van Eyck voor de twaalf panelen een koper
gevonden hebben in de persoon van de Gentse financier Judocus Vydt.
Deze Vydt wordt door Renders beschouwd als een vandaal, en het altaarwerk zelf als
een "pièce montée", dat elke betekenis, die er zo gaarne aan gegeven wordt, mist.
Ziehier wat er tussen 1430 en ’34 zou gebeurd zijn.
Het middenpaneel van het eigenlijke retabel was in het midden veel hoger; Vydt liet
het gelijkzagen met de luiken; op dit verdwenen gedeelte was God de Vader in de
wolken geschilderd.
De zeven disparate panelen werden er boven op geplaatst, wat verminkingen
noodzakelijk maakte.
Van het gesloten polyptychon liet Vydt elk van de bovenste vier luiken (buitenzijde)
in twee verdelen door een dwarslat.
Geen enkel paneel was op de buitenzijde beschilderd, zelfs niet bestemd om
beschilderd te worden. Vydt liet de twaalf panelen, waaruit het gesloten altaarwerk
voortaan bestond, door Van Eyck beschilderen, o.a. met zijn portret en dat van zijn
vrouw.
Dat alle commentators van Van Eyck’s meesterwerk de bal hebben misgeslagen, is te
wijten, niet aan de schilder, maar aan Judocus Vydt, meent Renders. Ziedaar de
oplossing door Renders aan het tweede probleem gegeven. Maar hoe kan hij schrijven
"je me suis abstenu de faire de la théorie" (blz. 53) wanneer hij schilder en
schenker daden in de schoenen schuift die, hoe aanvaardbaar ze ook zouden zijn,
nergens thuishoren als bij de "graue Theorie?" Om te weten of zijn materiële
argumenten, die aandacht verdienen, niet een andere thesis zouden kunnen schragen dan
de zijne, zullen wij de tribunes van het Van Eyck-arena niet lang moeten verlaten.
JOZ. DE COO.
26 oktober 1951 "Het Lam Gods" gerestaureerd
Na de verjongingskuur, die het meesterwerk van de gebroeders van Eyck "Het Lam Gods"
in het Centraal Laboratorium van het Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
heeft ondergaan, zal het retabel van 30 Oct. af gedurende een tweetal weken in het
paleis voor schone kunsten voor het publiek te bewonderen zijn. Het werk zal hier
worden opgesteld in een der zalen waar op het ogenblik de Bourgondische schatten
tentoongesteld zijn.
Op 30 October zal de minister van Onderwijs, de heer Harmel, het beroemde werk
onthullen, waarna de vele belangstellenden uit de kunstwereld zullen kunnen kennis
nemen van de restauratie. Tegelijk met de tentoonstelling van Het Lam Gods zal een
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expositie worden ingericht, gewijd aan de conservatierf behandeling die het
meesterwerk onderging in het laboratorium van prof. Coremans.
Na de tentoonstelling te Brussel zal het kunstwerk naar de St. Bavo Kathedraal te
Gent worden overgebracht, waar het op zijn oude plaats in de kapel Judocus Vijdt zal
worden geplaatst. Aangezien de climatologische omstandigheden in deze kapel niet
ideaal zijn voor het veelluik, verwacht men dat de kerkelijke autoriteiten zullen
toestemmen het op de duur naar een geschiktere plaats over te brengen.
31 oktober 1951 Alle Heiligen in nieuwe luister
Van Eycks "Lam Gods"-Kunstzinnig hoogtepunt der Middeleeuwen
(Van onze Brusselse redacteur.)
BRUSSEL, 30 October. - Grootser, zuiverder en rijker dan ooit is het onschatbare,
vijf eeuwen oude meesterwerk der gebroeders van Eyck "Het Lam Gods" Dinsdagavond met
eerbiedige plechtigheid in het Brusselse Paleis van Schone Kunsten voor het eerst
tentoongesteld, na de grote restauratie, die het gedurende een heel jaar heeft
ondergaan, in het daarvoor onafgebroken zwaar bewaakte laboratorium der Belgische
Musea.
Tal van Belgische autoriteiten, leden van het corps diplomatique en van de Brusselse
society, waren aanwezig, toen de Belgische directeur-generaal van Schone Kunsten,
Christophe, de speciale zaal ontsloot, waarin het veelluik, dat in zijn geheel ruim
twintig vierkante meter beslaat, was tentoongesteld. Gedurende veertien dagen zal het
meesterwerk in het Brusselse Paleis van Schone Kunsten verblijven, waarin het te
bezichtigen is in het kader van de grote Bourgondische tentoonstelling, die ook reeds
in Amsterdam is geweest. Daarna wordt het overgebracht naar de Gentse St. Bavokathedraal, waarin het zijn oude plaats in de Vijdt kapel zal krijgen. Dinsdagavond
ging de interesse van verschillende bezoekers vooral ook uit naar het paneel der
"Gebiedende Koningen", dat een nieuwe copie is van het in 1934 gestolen, en nooit
teruggevonden, oorspronkelijke paneel. Bij de vervaardiging van de copie en de
restauratie, heeft men n.l. eender koningen de trekken van Koning Leopold IIIe
gegeven.
* * *
Twaalf maanden heeft de restauratie van het ontzagwekkende meesterwerk der Van Eycks
geduurd. En in al die twaalf maanden heeft bijna niemand, als zij, die onmiddellijk
bij de restauratie betrokken waren, de AANBIDDING VAN HET LAM gezien, terwijl het
veelluik daar, uiteengehaald, rustte op de operatie-tafels van het grote Brusselse
Laboratorium der Belgische Musea. Zwaargewapende Belgische gendarmes hebben
onafgebroken de wacht gehouden voor de laboratoriumdeuren en slechts met zeer
speciale passen werden de deskundigen toegelaten. Want een schaar van experts, zoals
men die slechts verwacht aan het ziekbed van een Koning, hebben gewaakt over de
operatie op dit koninklijke meesterwerk. Voordat men begon met de restauratie heeft
een commissie van ’s werelds grootste experts op dit gebied waaronder Nederlanders,
Engelsen, Fransen en Amerikanen die op last der Belgische regering was gevormd, haar
adviezen gegeven en richtlijnen vastgesteld, waarvan de restaurateurs niet mochten
afwijken. En zelfs gedurende de restauratie heeft deze commissie nog voortdurend de
resultaten gecontroleerd, ondanks het feit, dat de werkzaamheden geleid werden door
België’s grootste expert prof. Coremans. Zoals men zich wellicht herinnert is
professor Coremans de getuige-deskundige geweest op het befaamde proces van Meegeren.
En het is vooral zijn analyse van de verdachte "Emmaüsgangers" en andere valse
Vermeers geweest, die de doorslag heeft gegeven bij de uitspraak van de rechtbank.
En er was véél te doen aan het oorspronkelijke meesterwerk der van Eycks, dat thans
19 panelen met een gezamelijke oppervlakte van ruim 20 M2 beslaat. Want het heeft
véél meegemaakt. Het is overschilderd op talloze wijzen, talloze malen. Het is vele
keren opnieuw gevernist, het is ternauwernood uit een grote brand gered, die het in
de vorige eeuw beschadigde, het is uit elkaar gehaald, gedeelten zijn er van
verkocht. Want wat dit laatste betreft is het de moeite waard te vermelden, dat het
kerkbestuur van de Sint Bavo-kathedraal in 1816 zes panelen van de negentien
verkocht, aan een kunsthandelaar, die ze doorverkocht aan de koning van Pruisen. Pas
na het verdrag van Versailles kregen de Belgen deze panelen terug. En dan zouden we
nog het befaamde prachtige paneel van de "Aanbidding der Wijzen" moeten vernoemen,
dat in 1934 werd gestolen en dat nooit is teruggevonden.
* * *
Maar zijn grootste lijdensgang ging het vijf eeuwen oude meesterwerk gedurende de
laatste oorlog, toen het eerst in Frankrijk te Pau in veiligheid werd gebracht, door
de Duitsers daarna naar Duitsland werd getransporteerd, en tenslotte door het
Amerikaanse leger in een Oostenrijkse zoutmijn werd ontdekt. Dit alles heeft een
funeste invloed uitgeoefend op het materiaal, de verf, het vernis en de houten
panelen, waarop het is geschilderd. En heel heel voorzichtig heeft men het thans weer
een nieuwe levenskracht gegeven door een wetenschappelijke restauratie. De
bewerkingen hiervan bestonden uit achtereenvolgens: een microchemisch en
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radiografisch onderzoek, een doordrenking van voor en achterzijde der panelen met
bijenwas, het afdunnen van de vernislagen en het verwijderen van de schadelijke
overschilderingen. Niet alle overschilderingen zijn weggenomen, omdat de
internationale commissie bepaald had, dat alleen de overschilderingen mochten worden
weggenomen, die de oorspronkelijke tekening en kleuren bedekten en beschadigden. En
vooral door het wegnemen van vele vernislagen en soms modderige overschilderingen,
heeft men prachtige resultaten verkregen, vooral bij het hoofdparveel van de
"Aanbidding van het Lam" en het beroemde "Moeder Gods"-paneel.
* * *
En nieuwe helderheid en bijna bovenaardse klaarheid glanst nu weer af van het
sublieme werk, dat die goede borgher van Gent Judocus Vijdt, vijf eeuwen geleden liet
schilderen door de Van Eycks. Want de mystieke visie, die de Van Eycks heeft bezield
bij de schildering van de Schepping, van ALLE HEILIGEN en Engelen, die het Lam Gods
aanbidden, is nu als een nieuw en puurder aureool gaan leven om heel hun machtige
verbeelding. En meer dan ooit tevoren voelt men, dat de Aanbidding van het Lam het
volledigste, het zuiverste en meest tijdeloze hoogtepunt der ganse middeleeuwen is...
HET GERESTAUREERDE "LAM GODS"
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23 augustus 1958 DE AANBIDDING VAN HET LAM GODS
Maaseik verwierf fraaie copie van vermaard kunstwerk van Gebr. van Eyck
Middeleeuws veelluik, omgeven met waas van geheimzinnigheid
Het is moeilijk – of misschien wel onmogelijk om in het beschikbare cultuurgoed van
de mensheid de allerhoogste toppen aan te wijzen. Er zal echter nauwelijks
tegenspraak te verwachten zijn, waar gezegd wordt, dat de Divina Comoedia van Dante,
de kathedraal van Chartres, De Mattheus Passion van Bach een rij van hoogtepunten
vormt waarin het schilderij van de gebroeders Van Eijck "De aanbidding van het Lam
Gods", dat geplaatst is in de Sint-Baafskerk van Gent op volkomen natuurlijke wijze
en waardige wijze past. Dit wonderbaarlijke meesterwerk, dat met recht genoemd wordt
het uitgangspunt van heel de rijke geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst,
werd vervaardigd door de gebroeders Van Eijck, Hubert en Jan, van wie men niet met
zekerheid weet vanwaar zij afkomstig zijn. Er hangt om heel dit middeleeuwse veelluik
een waas van geheimzinnigheid. Het zal moeilijk zijn een tweede kunstwerk in de
geschiedenis van de menselijke cultuur aan te wijzen, waaromheen zoveel vragen
gerezen zijn als juist om deze panelen.
De Maaseiker kruisheer, de historicus L. Heere, heeft ooit eens de schalkse vraag
gesteld, waarom de Maas zo zwiert en zwaait in dolle dans van allerlei bochten en
krommigen als ze van Maastricht naar ??
Nog steeds zijnde kunsthistorici bezig hun meningen te herzien. Het geheel van de
literatuur over dit werk van de gebroeders Van Eijck vormt een aanzienlijke
bibliotheek en hij, die zich zou willen inwerken in de bestaande problemen op dit
punt, zou een groot deel van zijn leven en veel energie daarvoor moeten reserveren.
Een van de boeiendste vraagstukken die zijn opgeworpen, is dat van de herkomst van de
gebroeders Van Eijck. Er moge allerlei twijfel gerezen zijn aan de oer-oude traditie,
die hun doet geboren zijn in Maeseik - en Maastricht wordt als hun geboorteplaats nog
steeds hardnekkig genoemd - de Maaseikenaren zelf dulden geen twijfel aan de grote
roem van hun stad.
FRAAIE KOPIE IN MAASEIK
Zij hebben nu al bijna honderd jaren geleden op dat wonderlijk fraaie, stille en
ingetogen plein in het midden van hun stad een groot standbeeld voor de gebroeders
Van Eijck opgericht en nu nog niet zo heel lang geleden hebben ze een bijzonder
fraaie kopie van het grote schilderwerk uit de Gentse Sint-Baaf weten te verwerven,
die zij met eerbied en zorg hebben opgesteld in de trouwzaal van hun stadhuis.
Daar getuigt het niet alleen van de trots op de roemruchtige oorsprong van de
schilders Van Eijck, maar tevens van hun bewondering voor het grootste meesterwerk,
dat door deze voortreffelijke mannen uit het Maasland omstreeks het jaar 1430 werd
geschilderd.
Er is eigenlijk nauwelijks enige ruchtbaarheid gegeven aan de aanwezigheid van de
bedoelde kopie in Maaseik. Het is ook kennelijk niet het plan van de Maaseikenaren,
om een bijzondere aandacht op hun fraaie bezit te vestigen. Maaseik is maar een stil
stadje, dat ligt buiten de route van het grote verkeer [dat naar] de Roermond stevent
en dat door toeristen nog niet is opgemerkt. Dat is, zo zei hij, van louter plezier,
omdat ze Maaseik nadert, dat plezant stedeke, waar de stilte nog heerst en het leven
de kalme tred behouden heeft van lang, heel lang geleden.
Toch is Maaseik verkwikkend voor wie eens even uit de file van de steeds maar
voortgaande colonne van het leven wil afzwenken voor een korte adempauze. En wie dan
op het verstilde plein de trappen van het stadhuis beklimt en daar wat stil gaat
staan voor de kopie van het "Lam Gods" van de Van Eijcks, zal zich opgeheven voelen
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tot de overweging van de betere dingen van het leven.
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WAARDEVOLLE AANWINST
Het was in 1923 dat dein Maaseik geboren drukker August de Scheemaecker, die in Gent
gevestigd was te Sint-Amandsberg, aan de Gentse kunstschilder F. Aelman opdracht gaf
een getrouwe kopie op twee-derde van de werkelijke grootte te maken van "De
aanbidding van het Lam Gods" in de Sint-Baafskerk van Gent. Drie jaren lang heeft
Aelman er aan gewerkt. Kort nadat hij met het omvangrijke, minutieuse, met piëteit en
ook met vakmanschap verricht werk gereed was gekomen, stierf hij, op 26 december
1927.
In Maaseik, waar men natuurlijk niet onkundig gebleven was van het ontstaan van deze
kopie van het wonderlijke meesterstuk van de gebroeders Van Eijck, vormde zich onder
de notabelen een comité, dat pogen wilde het stuk voor Maaseik te verzekeren. Een
afvaardiging, bestaande uit burgemeester H. van der Donck, de schepen A. Driesen, de
aan de Maaseikse oudheidkunde zo toegewijde architect August Daniëls, de van Maaseik
afkomstige Leuvense professor dr. J. Gessler, de kruisheer en historieschrijver W.
Sangers, trok naar Gent waar zij van de oud-Maaseikenaar De Scheemaecker de
toezegging verwierf, dat het in zijn opdracht vervaardigde belangrijke werk aan de
stad Maaseik zou worden afgestaan. En nu hangt dan dit prachtige stuk in de trouwzaal
van het stadhuis.
Er staan geen drommen mensen omheen. Alles is in Maaseik even stil. Ook het stadhuis.
Men moet er wel op verscheidene deuren kloppen om ergens te bemerken, dat er iemand
aanwezig is. Maar eenmaal aangemeld is er een vriendelijke ambtenaar van de stad, die
stil en bescheiden de gelegenheid geeft het stuk rustig te bezien. Zo is er dan in
het goede en vertrouwde Maasland een waardige representatie in de vorm van een
waardevolle kopie van het grote werk van de Maaslandse schilders Hubert en Jan van
Eijck, dat toch met recht eender allerhoogste verworvenheden van het menselijke
artistieke vermogen genoemd wordt en dat daarmee tot de grootste roem van het
Limburgse Maasland is geworden.
12 november 1960 [...] De hele Gentse binnenstad zijn we zo
met hem dóórgeweest. Dan ging het de Sint Baafskerk binnen en sommigen vroegen zich
af: Waarom lopen we nu zo vlug over de zerken, langs de pralende pracht van dit
gebouw? Maar achterin, rechts, is een deur die toegang geeft tot een van de grootste
wonderen van Europa: het veelluik "De aanbidding van het Lam Gods", van de gebroeders
Hubert en Jan van Eyck. Weldra stonden we in een kleine, duistere ruimte tegenover
een gesloten altaarstuk met links en rechts onderaan de portretten van Judocus Vijdt
en zijn vrouw Isabella Borluut, zacht gloeiend van kleur, naast de grisaille beelden
van de twee heilige Johannessen; daarboven een teder getinte Annunciatie met een
klein straatbeeld, een stilleven; weer daarboven profeten en sybillen... Het altaar
werd geopend, wij stonden allen bij elkander, schouder aan schouder, en opeens hadden
we allemaal het gevoel van een wonder dat gebeurde. De middeleeuwen stroomden ons
tegemoet, we stonden er ineens middenin, in die geweldige verrukking die al zóveel
geslachten vóór ons hebben doorgemaakt toen zij dit schoonste schilderstuk van heel
Europa aanschouwden, stralend, fonkelend, tot in de kleinste details wonderlijk fijn
uitgewerkt. Eerst zei niemand een woord, toen begon het geestdriftige gefluister. Men
keek, keek, keek, raakte niet uitgekeken...
19 september 1964 Kleine en grote dieven loerden steeds weer op DE GENTSE
ALTAARTAFEL
Maaseik houdt zijn gebroeders Van Eyck (terecht!) fier vast
Bijna vijfenzeventig jaar lang heeft het Belgisch-Limburgse stadje Maaseik afbetaald
aan het bronzen standbeeld van Hubert en Jan van Eyck dat Koning Leopold van België
er begin september 1864 midden op de markt in een exuberante feestvreugde onthulde.
Een Breugheliaans feestwas dat met een geweldig eetmaal, met een wedstrijd voor
draaiorgels, met een enorm vuurwerk en met gratis brood voor de armen van stad en
gehucht. Een feest, waarbij het geweld van de meningentwist, aan de oprichting van
het standbeeld voorafgegaan, verstomde. Maaseik juichte, en chicaneerde niet meer op
de duistere wegen welke het hout van de oude eik was gegaan. Die oude eik midden op
de markt had plaats moeten maken voor het standbeeld. Men was hem zo'n beetje als het
waarmerk van het plezierige stadje gaan bezien.
En slechts met de grootste pijn in het hart had Maaseik er afstand van gedaan. En
toen die duistere affaire van zijn hout! Achteraf bleek deze zaak niet zo duister te
zijn: men had er stoelen voor de raadsleden in de vergaderzaal van gemaakt. Men zweeg
zelfs over de toen ineens acuut geworden strijdvraag of de Gebroeders Van Eyck ja dan
neen in Maaseik geboren waren. En bij ontstentenis van enig officieel stuk
daaromtrent (geen geboortebewijs, geen doopbewijs, geen huwelijks-bewijs of wat ook),
stelde men zich tevreden met wat sterke aanwijzingen (naam, traditie, taal en andere
aanwijzingen). Dat konden de Maaseikenaren veilig doen, want geen van de steeds weer
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nieuw opduikende gegadigden voor de eer van de geboorteplaats te zijn, kon enig
officieel stuk op tafel leggen of kon zich beroepen op nog sterkere aanwijzingen.
Maaseik bleef overwinnaar. En kon daarom enkele weken geleden met een gerust hart en
met vreugde (zij 't heel wat minder overdadig) het eeuwfeest van de onthulling van
zijn standbeeld vieren.
Wanneer men nu feestviert rond het standbeeld van Hubert en Jan van Eyck, kan men
zich bezwaarlijk losmaken van hun artistiek oeuvre, waarmee ze dat standbeeld
verdiend hebben. En daarom werd er natuurlijk ook heel wat aandacht besteed aan het
(ook toeristisch) pronkstuk in de trouwzaal van het Maaseiker stadhuis: de iets
kleinere, maar de enige volledige kopie van de Gentse Altaartafel, in de loop der
eeuwen ook wel genoemd de Aanbidding van het Lam, of Het Lam Gods, of de Tafel van
Adam en Eva, maar volgens de theologen het best betiteld als het Mysterie der
Verlossing.
Voor een Maaseikenaar
In het begin van deze eeuw woonde in Gent een Maaseiker familie Descheemaeker. Vader
Descheemaeker nu, die een drukkerij bezat, had zo’n onuitputtelijke bewondering voor
de Altaartafel in de St.-Baafskerk, dat hij er zo vaak hij kon naar ging kijken. Toen
hij echter een dagje ouder werd en zijn bezoeken aan het Gentse meesterstuk steeds
moeilijker werden, besloot de familie er een copie van te laten vervaardigen. De
opdracht werd gegeven aan de Gentse schilder J. Aelman, die er ruim twee jaar, van
1923 tot 1926 aan werkte. Na de dood van de heer Descheemaeker heeft de familie het
doek verkocht aan de stad Maaseik, die er nu nog jaarlijks duizenden bezoekers mee
trekt.
Voor een Spaanse koning
De Maaseiker Altaartafel-copie moge dan al de enige volledige zijn, zij is niet de
enige. Toen Philips de Goede, Koning van Spanje in 1458, na een elfjarige afwezigheid
uit ontstemming over een Gentse opstand, de stad weer officieel bezocht, werd hem ter
ere door de Rederijkerskamer Sinte Agneete het "Lam Gods" in levende beelden
aangeboden. En deze voorstelling, die reeds bewees hoe trots de Gentenaren op hun
Meesterwerk waren, maakte (samen met het schilderij zelf) zulk een diepe indruk op de
vorst, dat deze aan de Gentse schilder Michel Coxcie opdracht gaf een copie van het
altaarstuk te vervaardigen. Twee jaar werkte de schilder aan zijn doek, toen ging het
naar Valladolid, naar het verblijf van Philips, die er zeer verheugd mee was en die
het later meenam naar zijn paleis in Madrid. Het was echter geen getrouwe copie. De
portretten van de oorspronkelijke opdrachtgevers, de Gentse notabelen Joos Vijt en
zijn Vrouw plus de twee Sint Jans vervangt Coxcie door de vier evangelisten en drie
der Ridders Christi vervangt hij door Karel V, Philips II en... Coxcie. Maar al is
deze copie stukken en stukken de mindere van het origineel, zij blijft tot in onze
dagen een rol spelen in de geschiedenis van de Altaartafel.
Een derde copie werd in de zeventiende eeuw vervaardigd (zonder de luiken), kwam in
het bezit van het Gentse stadhuis, werd in 1794. bij het naderen van de Franse
troepen verkocht, ging in 1829 haar Engeland, vanwaar zij omstreeks 1865 naar
Antwerpen kwam, waar zij een plaats kreeg in het museum.
Kleine dieven en grote dieven
Het historisch zeer kostbare en onnavolgbare Gentse Altaarstuk werd ontworpen en voor
een groot gedeelte van de panelen en luiken geschilderd door Hubert van Eyck die men
vaak De Meester van het werk noemt) en na Huibrechts dood in 1426 verder afgewerkt
door diens broer Jan, van wien sommige kunsthistorici beweren, dat hij niet alleen
het landschap van het middenpaneel, Adam en Eva en de Zingende en de Musicerende
Engelen schilderde, maar dat hij tenslotte het merk van zijn kunstige hand drukte op
het geheel. Zes jaar werkte hij er met tussenpozen aan. Twaalf, jaar, nadat de
opdracht gegeven werd, verscheen de Altaartafel, in mei 1432, in de "kapel van Joos
Vijt". Welke van de twee schilderende broers precies welke delen vervaardigd heeft,
is ondanks eeuwenlange kunstcritische onderzoekingen, nog steeds niet aangetoond. En
dit is wel het eerst strijd-uitlokkende element in de ongelooflijk bewogen
geschiedenis van dit meesterwerk. Een bewogenheid, welke tot op onze dagen
voortduurt. Afgezien van de vraag, of het werk bij zijn eerste zuivering. Einde 15e
eeuw vermoedelijk, een horizontale benedenstrook, met hel of vagevuur beschilderd,
verloor, ontsnapte het Altaarstuk in 1566 niet aan de eerste beeldenstorm. Tien jaar
later, in 1578, moest het opnieuw op de vlucht. Voor de tweede Beeldenstorm. Het werd
opgeborgen op het stadhuis van Gent, waar een stel Calvinistische magistraten het
wilden aanbieden aan koningin Elisabeth van Engeland, die geld geleend had aan Gent.
Een der afstammelingen van de schenkers voorkwam door zijn fel verzet deze even
verdachte als funeste vriendelijkheid. En in 1587 werd de Altaartafel weer met
luister teruggeplaatst in Vijt’s kapel.
Maar in 1781 begint de ellende eerst goed. In dat jaar bracht keizer Jozef II een
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bezoek aan Gent, en natuurlijk ook aan de St.-Baafs met haar pronkstuk. Had de
preutse Keizer zich geërgerd aan de naakte, zeer realistische afbeeldingen van Adam
en Eva? In elk geval verhuisden die twee panelen spoedig na dit bezoek naar de
zolder.
In 1794 stelen de Franse republikeinen ’t hart van dit meesterwerk: de vier
middenpanelen, brengen ze naar Parijs en exposeren ze daar (met andere gestolen
meesterwerken) in het Centraal Museum.
Nadat de expositie afgelopen is, wordt de buit in het Parijse stadhuis opgeborgen.
Maar het bestuur van het Centraal Museum vindt het jammer dat de Altaartafel niet
volledig is en niet blijvend geëxposeerd kan worden. Dus... probeert hij de andere
zes panelen, legaal of illegaal, ook nog in handen te krijgen. Dat mislukt. En na
Napoleons val, na Waterloo, komen de middenpanelen weer terug naar Gent, waar ze op
10 mei weer in de St.-Baafs worden gezet. En terwijl iedereen verwacht, dat de Adam
en Eva-panelen weer opnieuw aangehecht zullen worden aan het geheel, komt als een
blikseminslag het bericht dat het kapittel van St.-Baafs op voorstel van de vicarisgeneraal!!!, zes gedeelten der luiken verkocht heeft aan de Brusselse kunsthandelaar
Van Nieuwenhuyzen. Voor de som van 3000 gulden! Nu is Leiden, of beter gezegd Gent en
heel de kunstwereld, in last. Men trekt naar Brussel. Maar de antiqair heeft de
luiken voor een lekker sommetje doorverkocht aan een andere kunsthandelaar. Men gaat
op zoek naar hem. Deze heeft de luiken voor het vierdubbele alweer doorverkocht aan
de Koning van Pruisen, die er erg blij mee is en ze een eeuw lang in Berlijn houdt.
Intussen verkopen de kerkmeesters van de St.-Baafs in 1861 Adam en Eva, die op zolder
staan, aan het Museum voor Schone kunsten te Brussel, in ruil voor de ontbrekende
luiken van Michel Coxcies copie en voor de meer kuise Adam en Eva, geschilderd door
een zekere Victor Lagye. De "Altaartafel" in Gent is weer compleet.
Maar hoe!
Dan komt de eerste wereldoorlog. De Duitsers naderen Gent en vlassen reeds op het
bezit van de nog in de St.-Baafs resterende originele delen van de Altaartafel. Deze
zal Berlijn gaan versieren. Zij zijn immers cultuur(weg)-dragers! Enkele Gentenaren
verbergen echter tijdig het meesterwerk. En wel zo goed, dat de Duitsers, alle
speurtochten ten spijt, het niet vinden. Na de oorlog moeten de Duitsers het
middenpaneel teruggeven. Het Museum te Brussel schenkt de originele Adam en Eva
terug. Einde 1920 wordt de altaartafel van 1432 weer feestelijk in de St.-Baafs
teruggeplaatst.
En wanneer iedereen denkt dat de odyssee van dit meesterwerk nu voor goed beëindigd
is, ontdekt men op een dag in 1934 dat de koster-bankbediende die failliet heeft
gemaakt, Arseen Goedertier (What is in a name?) uit Gent, twee panelen gestolen
heeft. Dat van de Rechtvaardige Rechters en dat van St.-Johannes de Doper met het
lammetje. Om te bewijzen dat hij de beide panelen bezat en om de financiële
onderhandelingen kracht bij te zetten, schonk de goedertierende Arseen het St.-Janpaneel terug maar nog voor men kwam tot een accoord over de losprijs voor de
Rechtvaardige Rechters, stierf Arseen plotseling. Het geheim van de plaats waar hij
het paneel verborg nam hij mee in het graf. Tot voor zijn hemelse rechtvaardige
rechters. In de plaats van het origineel prijkt nu nog het overeenstemmende paneel
van de Coxcie-copie aan de Gentse altaartafel.
Maar tussen de bedrijven van deze laatste gebeurtenis door, kwamen de Duitsers
opnieuw De Tweede Wereldoorlog. Weer roven ze, nu geheel, de altaartafel. Na de
instorting van ook dit Duitsland wordt 't meesterwerk teruggevonden in de zoutmijnen
van Salzkammergut.
Weer wordt de altaartafel in ere hersteld in de Gentse St.-Baafs - maar zonder de
originele "Rechtvaardige Rechters".
Waarom is dit werk zo begeerd?
Goethe noemde de "Altaartafel" de draaispil der Kunstgeschiedenis. Anderen spreken
van een omwenteling die in korte tijd de kunst in heel West-Europa, van Spanje tot
Italië beïnvloedt en inspireert.
Welke de belangrijkste kenmerken van deze Eyckiaanse vernieuwing zijn? Vooreerst de
volmaakte realistische picturale weergave van 'n mystieke opvatting van de
wereldbeschikking volgens de christelijk-middeleeuwse wijsheid. Vervolgens de
overschakeling van het oude decoratieve gezichtspunt naar de objectieve beschouwing,
met een diepere en juistere ontleding van de natuur. Tenslotte en vooral het
ontdekken der lichtgevende waarden en daardoor, van het luchtperspectief.
Men was zo verbaasd over dit nieuwe zien en schilderen dat men de gebroeders Van
Eijck maar meten de uitvinding der olieverf toedichtte. Dit is onjuist. Wel hebben
zij, een vernis gevonden dat zij zo nauw met de verf wisten te vermengen, dat er dat
bijzondere doorschijnende (van vlees, lucht en stoffen) door ontstond.

153

10150

10155

Naspeuringen van Paul Theelen: De Aanbidding van het Lam Gods

Vraagtekens
De rest is vraagtekens. Afkomst, geboorteplek, studie (bij een fijnschilder in
Maastricht, zeggen sommigen; op 'n schildersschool in Luik zeggen anderen; in elk
geval op een Maaslands atelier zeggen de overigen), het aandeel van elk in de
altaartafel, geboortedatum allemaal vraagtekend. Van Hubert of Huibrecht is, behalve
de Altaartafel, zelfs geen enkel werkstuk met zekerheid bekend. Of op al deze vragen
ooit een antwoord gegeven zal kunnen worden? Maar met vele kunsthistorici en
kunstcritici mag men zich gelukkig prijzen met de wetenschap dat "de beide broeders
onafscheidbaar verenigd zijn in de glorie van het meesterwerk", ook al draagt de
Maastrichtse kunstacademie alleen de roemvolle naam van de jongste der twee: Jan van
Eijck.
L.M.
Het standbeeld dat de Maaseikse bevolking honderd jaar geleden ter herinnering aan haar
artistieke zonen oprichtte midden op de pittoreske markt.
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Zo hangt deze enige volledige copy van het beroemde en door velen belaagde Gentse Altaarstuk
der Gebroeders Hubert en Jan van Eyck in de trouwzaal van het Stadhuis te Maaseik. Wij zien
hier natuurlijk slechts 12 van de 24 panelen. Dit werkstuk, door een Gentse schilder
vervaardigd, is de trots van het Belgisch-Limburgse stadje Maaseik, dat nog steeds de eer
bezit als geboortestad der 15e eeuwse meesters genoemd te worden.
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September 19, 1964 Small and big thieves lurked again and again on DE GHENTSE ALTAR
TABLE
Maaseik holds his Van Eyck brothers (rightly!) proudly
For nearly seventy-five years, the Belgian-Limburg town of Maaseik has paid off for
the bronze statue of Hubert and Jan van Eyck that King Leopold of Belgium unveiled in
the middle of the market in early September 1864 in exuberant revelry. It was a
Breughelian feast with a great meal, with a competition for barrel organs, with
enormous fireworks and with free bread for the poor of the city and hamlet. A feast
that silenced the violence of the controversy that preceded the erection of the
statue. Maaseik rejoiced, and no longer chicaned on the dark roads which the wood of
the old oak had gone. That old oak tree in the middle of the market should have made
way for the statue. They had come to see him as the hallmark of the pleasant town.
And only with the greatest pain in the heart had Maaseik renounced. And then that
dark affair of his wood! In retrospect, this matter turned out not to be so obscure:
it had been made into chairs for the councilors in the meeting room. People were even
silent about the then suddenly acute issue of whether the Van Eyck Brothers were born
in Maaseik or not. And in the absence of any official document about this (no birth
certificate, no baptism certificate, no marriage certificate or whatever), they were
content with some strong clues (name, tradition, language and other clues). The
people of Maaseiken could do this safely, because none of the constantly emerging
candidates for the honor of being the birthplace could lay any official document on
the table or could rely on even stronger indications. Maaseik remained victorious.
And therefore, a few weeks ago, was able to celebrate the centenary of the unveiling
of his statue with peace of mind and with joy (albeit a lot less lavishly).
When one now celebrates around the statue of Hubert and Jan van Eyck, it is difficult
to separate oneself from their artistic oeuvre, with which they have earned that
statue. And that is why, of course, a lot of attention was paid to the (also
touristic) showpiece in the wedding hall of the Maaseiker town hall: the slightly
smaller, but the only complete copy of the Ghent Altar Table, also called the
Adoration of the Lamb, or The Lamb of God, or the Table of Adam and Eve, but best
described by the theologians as the Mystery of Redemption.
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For a Maaseikenaar
At the beginning of this century, a Maaseiker family Descheemaeker lived in Ghent.
Father Descheemaeker, who owned a printing house, had such an inexhaustible
admiration for the Altar Table in St. Bavo's Church that he went to look at it as
often as he could. However, when he became a day older and his visits to the Ghent
masterpiece became increasingly difficult, the family decided to have a copy made.
The commission was given to the Ghent painter J. Aelman, who worked on it for over
two years, from 1923 to 1926. After the death of Mr. Descheemaeker, the family sold
the canvas to the city of Maaseik, which still attracts thousands of visitors every
year.
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For a Spanish King
The Maaseiker Altar Table copy may be the only complete copy, but it is not the only
one. When Philip the Good, King of Spain, in 1458, after an eleven-year absence due
to displeasure about a Ghent revolt, officially visited the city again, the "Lamb of
God" in living images was presented to him by the Chamber of Rhetoric Sinte Agneete
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in his honor. And this depiction, which already proved how proud the people of Ghent
were of their Masterpiece, made (together with the painting itself) such a deep
impression on the monarch that he commissioned the Ghent painter Michel Coxcie to
make a copy of the altarpiece. The painter worked on his canvas for two years, then
it went to Valladolid, to the residence of Philips, who was delighted with it and who
later took it to his palace in Madrid. However, it was not a faithful copy. Coxcie
replaces the portraits of the original patrons, the Ghent notables Joos Vijt and his
Wife, plus the two Sint Jans by the four evangelists and three of the Knights Christi
by Charles V, Philip II and... Coxcie. But even if this copy of pieces and pieces is
the lesser of the original, it continues to play a role in the history of the Altar
Table to this day.
A third copy was made in the seventeenth century (without the shutters), came into
the possession of the Ghent town hall, was sold in 1794. When the French troops
approached, her went to England in 1829, from where she came to Antwerp about 1865 ,
where she was given a place in the museum.
Little Thieves and Big Thieves
The historically very precious and inimitable Ghent Altarpiece was designed and
painted for a large part of the panels and shutters by Hubert van Eyck, who is often
called The Master of the work) and, after Huibrecht's death in 1426, was further
finished by his brother Jan, of whom some art historians claim that he did not only
paint the landscape of the central panel, Adam and Eve and the Singing and the
Musicians. Engelen painted, but that he finally pressed the mark of his artful hand
on the whole. He worked on it intermittently for six years. Twelve years after the
order was given, the Altar Table appeared in the "Chapel van Joos Vijt" in May 1432.
Despite centuries of art-critical research, it has still not been established which
of the two painting brothers produced which parts. And this is the first battleprovoking element in the incredibly eventful history of this masterpiece. An emotion
that continues to this day. Regardless of whether it works on its first purge.
Presumably at the end of the 15th century, a horizontal lower strip, painted with
hell or purgatory, was lost, the Altarpiece did not escape the first iconoclasm in
1566. Ten years later, in 1578, it had to flee again. For the second Iconoclasm. It
was stored in the town hall of Ghent, where a couple of Calvinist magistrates wanted
to present it to Queen Elisabeth of England, who had lent money to Ghent. One of the
descendants of the donors prevented this kindness as suspicious as it was disastrous
by his fierce resistance. And in 1587 the Altar Table was restored with splendor in
Vijt's chapel.
But in 1781 the misery starts well. In that year, Emperor Joseph II paid a visit to
Ghent, and of course also to St. Bavo's with her showpiece. Was the prudish Emperor
annoyed by the naked, highly realistic depictions of Adam and Eve? In any case, those
two panels moved into the attic soon after this visit.
In 1794, the French republicans stole the heart of this masterpiece: the four central
panels, brought them to Paris and exhibited them there (with other stolen
masterpieces) in the Centraal Museum.
After the exhibition is over, the loot will be stored in the Paris city hall. But the
board of the Centraal Museum regrets that the Altar Table is not complete and cannot
be permanently exhibited. So... he tries to get his hands on the other six panels,
legal or illegal. That failed. And after Napoleon's fall, after Waterloo, the central
panels come back to Ghent, where they are put back in the St.-Baafs on 10 May. And
while everyone expects that the Adam and Eve panels will be reattached to the whole,
the message comes like a lightning strike that the chapter of St. Bavo, at the
suggestion of the Vicar General!!!, has opened six parts of the shutters. sold it to
the Brussels art dealer Van Nieuwenhuyzen. For the sum of 3000 guilders! Now Leiden,
or rather Ghent and the entire art world, is in trouble. People go to Brussels. But
the antique dealer has sold the shutters to another art dealer for a nice sum. They
are looking for him. He has already sold the shutters for four times more to the King
of Prussia, who is very happy with them and will keep them in Berlin for a century.
In the meantime, in 1861, the churchwardens of St Bavo's sold Adam and Eve, which are
in the attic, to the Museum of Fine Arts in Brussels, in exchange for the missing
shutters by Michel Coxcies and for the more chaste Adam and Eve, painted by a certain
Victor Lagye. The "Altar table" in Ghent is complete again.
But how!
Then comes the First World War. The Germans are already approaching Ghent and flaxen
on the possession of the original parts of the Altar Table still remaining in St.
Baafs. This one will decorate Berlin. After all, they are culture (road) carriers!
However, some residents of Ghent hide the masterpiece in time. And so well that the
Germans, despite all their searches, do not find it. After the war, the Germans have
to return the central panel. The Museum in Brussels is returning the original Adam
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and Eve. At the end of 1920, the altar table from 1432 was festively replaced in the
St. Baafs.
And when everyone thinks that the odyssey of this masterpiece has now come to an end
for good, one day in 1934 it is discovered that the sexton-bank clerk who made
bankruptcy, Arseen Goedertier (What is in a name?) from Ghent, has stolen two panels.
. That of the Just Judges and that of St. John the Baptist with the lamb. To prove
that he owned both panels and to bolster the financial negotiations, the benevolent
Arsenic returned the St. John's panel, but before an agreement was reached on the
ransom for the Just Judges, Arsenic died suddenly. . He took the secret of the place
where he hid the panel into the grave. Until his heavenly righteous judges. The
corresponding panel of the Coxcie-copie on the Ghent altarta still stands in place of
the original.
But in between the acts of this last event, the Germans came again World War II. They
rob the altar table again, now completely. After the collapse of this Germany too,
the masterpiece was found in the salt mines of Salzkammergut.
Once again, the altar table is restored in the Ghent St.-Baafs - but without the
original "Just Judges".
Why is this work so coveted?
Goethe called the "Altar Table" the hub of art history. Others speak of a revolution
that in a short period of time influences and inspires art throughout Western Europe,
from Spain to Italy.
What are the most important features of this Eyckian renewal? First of all, the
perfectly realistic pictorial representation of a mystical conception of the world
order according to Christian-medieval wisdom. Then the transition from the old
decorative point of view to the objective view, with a deeper and more correct
analysis of nature. Finally and especially the discovery of the luminous values and
thereby, of the aerial perspective.
People were so astonished by this new way of seeing and painting that the Van Eijck
brothers were almost credited with the invention of oil paint. This is incorrect.
They did, however, find a varnish that they managed to mix so closely with the paint
that it created that special translucent (of flesh, air and materials).
Question marks
The rest is question marks. Origin, place of birth, study (at a fine painter in
Maastricht, some say; at a painting school in Liège others say; at least in a
Maasland studio the others say), the share of each in the altar table, date of birth
all questioned. Apart from the Altar table, not even a single piece of work is known
with certainty by Hubert or Huibrecht. Will all these questions ever be answered? But
like many art historians and art critics, one can count oneself fortunate to know
that "the two brothers are inseparably united in the glory of the masterpiece", even
though the Maastricht art academy only bears the glorious name of the younger of the
two: Jan van Eijck.
L.M.
The statue that the Maaseik people erected a hundred years ago in memory of their artistic
sons in the middle of the picturesque market.
This only complete copy of the famous Ghent Altarpiece by the Hubert and Jan van Eyck brothers
hangs in the wedding hall of the Town Hall in Maaseik. Of course we only see 12 of the 24
panels here. This piece, made by a Ghent painter, is the pride of the Belgian Limburg town of
Maaseik, which still has the honor of being called the birthplace of the 15th century masters.
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8 september 2012 Het gestolen paneel van het wereldberoemde altaarstuk
De Aanbidding van het Lam Gods is in bezit van de familie van wijlen de Belgische
oud-minister August De Schryver. Dat beweren twee anonieme tipgevers, die vorig jaar
het bisdom Gent benaderden met de mededeling dat zij over de teruggave van het
kunstwerk wilden bemiddelen.
Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard zaterdag.
Het paneel De Rechtvaardige Rechters van het drieluik van de gebroeders Van Eyck is
spoorloos sinds het in 1934 uit de Sint-Bataafskathedraal werd gestolen. Er wordt al
decennialang gespeculeerd over het lot van het kunstwerk en de identiteit van de
daders.
Begin 2011 meldde zich eerst een bejaarde man bij het bisdom, die zich opwierp als
tussenpersoon. De familie De Schryver zou het gestolen luik op een discrete manier
willen teruggeven. Een half jaar later belde een wat jonger klinkende man met slecht
nieuws. De familie zou verdeeld zijn geraakt over de kwestie, en ruziën over houden
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of afstaan.
De nabestaanden van de katholieke oud-minister De Schryver ontkent volgens De
Standaard dat zij iets met het gestolen paneel van doen hebben. De Schryver werd al
vaker genoemd door onderzoekers van de diefstal. De roof zou onderdeel zijn van een
machtsstrijd die destijds in zijn christendemocratische partij woedde. Maar tot
dusver ontbreekt bewijs.
September 8, 2012 The stolen panel from the world famous altarpiece The Adoration of
the Mystic Lamb is owned by the family of the late Belgian former minister August De
Schryver. That is the claim of two anonymous tipsters, who approached the diocese of
Ghent last year with the announcement that they wanted to mediate about the return of
the work of art.
That writes the Flemish newspaper De Standaard on Saturday.
The panel The Just Judges of the triptych by the Van Eyck brothers has been missing
since it was stolen from St. Batavia's Cathedral in 1934. There has been speculation
for decades about the fate of the artwork and the identity of the perpetrators.
At the beginning of 2011, an elderly man first reported to the diocese, acting as an
intermediary. The De Schryver family would like to discreetly return the stolen
hatch. Six months later, a somewhat younger-sounding man called with bad news. The
family is said to have become divided over the issue, arguing about keeping or giving
up.
According to De Standaard, the relatives of the Catholic former minister De Schryver
deny that they have anything to do with the stolen panel. The Schryver has been
mentioned several times by investigators of the theft. The robbery is said to be part
of a power struggle that was raging in his Christian Democratic party at the time.
But so far, evidence is lacking.
28 maart 2014 "Gentse familie verstopt gestolen paneel 'Lam Gods'"
Is er hoop voor 'De Rechtvaardige Rechters'? Het paneel - dat deel uitmaakt van het
Lam Gods-schilderij van de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck - werd 80 jaar geleden
uit de Gentse Sint-Baafskathedraal gestolen en is sindsdien voer voor speculatie. Het
zou bewaard gebleven zijn en bewaard worden door 'een vooraanstaande Gentse familie'.
Die durft er echter niet mee naar buiten komen uit vrees voor haar goede reputatie,
zo meldt historicus Paul De Ridder op de openbare omroep. Het Gentse parket bevestigt
dat een gerechterlijk onderzoek loopt naar het vermiste paneel, en dat een aantal
mensen van de bewuste familie verhoord werden.
Historicus Paul De Ridder verdedigt die stelling op basis van verklaringen die de
overleden grondwetsspecialist Robert Senelle twaalf jaar geleden deed. Senelle zou
pogingen ondernomen hebben om "De Rechtvaardige Rechters" te laten teruggeven, maar
zonder resultaat. "Ik zou graag dat dossier oplossen voor ik sterf", vertrouwde
Senelle De Ridder naar eigen zeggen toe.
Gentse familie
"Ik heb toen (na de dood van Senelle in februari 2013, nvdr.) contact gehad met de
familie, om te vragen dat die zaak in der minne zou worden geregeld", zegt Paul De
Ridder nu. "Na zes maanden had ik nog geen reactie. Op 1 juli 2013 ben ik naar de
procureur van Gent gestapt en heb ik hem meegedeeld wat ik wist. Volgens Robert
Senelle heeft de teruggave nooit plaatsgevonden omdat de familie doodsbang is dat
haar goed naam in opspraak zou komen."
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Anoniem
Namen noemen, dat doet De Ridder dan ook niet. "Ik heb beloofd dat niet te doen,
omdat ik nog steeds hoop de zaak in der minne te regelen", zegt hij tegenover de vrt.
Hij is wel met zijn informatie naar de procureur van Gent gestapt.
Met de onthulling wil De Ridder druk zetten op de anoniem gebleven familie, zodat die
"De Rechtvaardige Rechters" zou teruggeven, net voor de 80ste verjaardag van de
kunstroof van de eeuw. De Gentse bisschop Van Looy doet een gelijkaardige oproep in
"Terzake":
"Dit is een paneel dat een fundamenteel liturgische functie heeft, het concentreren
van de mensheid rond dat lam, de Christus, we zouden niet liever hebben dan dat die
terug in zijn totaliteit terugkeert" aldus Van Looy. "Neem dat iemand het paneel
heeft of weet waar het is: de totaliteit en integraliteit vraagt dat je meewerkt aan
het restaureren van het geheel."
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Schandaal
De Gentse familie die het gestolen paneel in haar bezit zou hebben, zou niet staan
springen om "De Rechtvaardige Rechters" terug te geven omdat zoiets de goede naam van
de familie zou besmeuren. In theorie kan ze ook vervolgd worden. De diefstal zelf is
verjaard, maar gestolen goed in bezit hebben, is strafbaar.
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Onderzoek
Woordvoerster Annemie Serlippens van het Gentse parket bevestigt dat er momenteel een
gerechterlijk onderzoek loopt naar het vermiste paneel. "Het gaat om een tip die
vorige zomer is binnengekomen en geëvalueerd werd, en toch belangrijk genoeg geacht
werd om een gerechtelijk onderzoek te vorderen in het najaar", aldus Serlippens. "De
onderzoeksrechter heeft ondertussen een aantal mensen van de bewuste familie
verhoord, maar er zijn nog absoluut geen inverdenkingstellingen of concrete
aanwijzingen naar het paneel."
Het parket zegt dat het onderzoek verder loopt, en dat er in het verleden al
verschillende onderzoeken gevoerd werden. "Er wordt altijd geëvalueerd hoe ernstig of
concreet de tip is, maar alle onderzoeken hebben tot nu toe tot niets geleid."
March 28, 2014 "Ghent family hides stolen panel 'Lam Gods'"
Is there hope for 'The Just Judges'? The panel - which is part of the Ghent
Altarpiece painting by the brothers Jan and Hubert Van Eyck - was stolen from Ghent's
Saint Bavo Cathedral 80 years ago and has been the subject of speculation ever since.
It is said to have been preserved and is being kept by 'a prominent Ghent family'.
However, she does not dare to come out with it for fear of her good reputation,
historian Paul De Ridder reports on the public broadcaster. The Ghent public
prosecutor confirms that a judicial investigation is underway into the missing panel,
and that a number of people from the family in question have been questioned.
Historian Paul De Ridder defends this position on the basis of statements made twelve
years ago by the deceased constitutional specialist Robert Senelle. Senelle is said
to have made attempts to have "The Just Judges" returned, but to no avail. "I would
like to solve that file before I die", Senelle De Ridder confided in her own words.
Ghent family
"I then had contact with the family (after Senelle's death in February 2013, ed.) to
ask that the matter be settled amicably," says Paul De Ridder now. "After six months
I still had no response. On July 1, 2013, I went to the public prosecutor of Ghent
and told him what I knew. According to Robert Senelle, the restitution never took
place because the family is terrified that her good name will be discredited. would
come."
Anonymously
De Ridder does not name names. "I promised not to, because I still hope to settle the
matter amicably," he told the VRT. He did go to the Ghent prosecutor with his
information.
With the unveiling, De Ridder wants to put pressure on the anonymous family so that
they would return "The Just Judges", just before the 80th anniversary of the art
theft of the century. The Ghent bishop Van Looy makes a similar appeal in "Terzake":
"This is a panel that has a fundamentally liturgical function, concentrating humanity
around that lamb, the Christ, we would rather have it return in its entirety" said
Van Looy. "Suppose someone has the panel or knows where it is: the totality and
integrality requires that you participate in restoring the whole."
Scandal
The Ghent family in possession of the stolen panel would not be eager to return "The
Just Judges" because such a thing would tarnish the good name of the family. In
theory, she can also be prosecuted. The theft itself is time-barred, but possession
of stolen property is punishable by law.
Research
Spokeswoman Annemie Serlippens of the Ghent public prosecutor confirms that a
judicial investigation is currently underway into the missing panel. "It concerns a
tip that came in last summer and was evaluated, and yet was considered important
enough to demand a judicial investigation in the autumn," said Serlippens. "In the
meantime, the investigating judge has interrogated a number of people from the family
in question, but there are absolutely no suspicions or concrete indications to the
panel yet."
The prosecutor's office says that the investigation is continuing, and that several
investigations have already been conducted in the past. "It is always evaluated how
serious or concrete the tip is, but all investigations so far have led to nothing."
24 juli 2015 De Rechtvaardige Rechters: ‘Toe, zeg het maar, ik zal niet boos zijn…’
(deel 1)
Wesley Muyldermans
In mijn boek over de diefstal van De Rechtvaardige Rechters (2009) gaf ik het al aan:
vergeleken met dit mysterie is het monster van Loch Ness een lachertje! Ok,
toegegeven, net als Nessie duiken de Rechters om de zo veel tijd weer eens op
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(figuurlijk dan), maar het paneel heeft tenminste bestaan, en bestaat waarschijnlijk
nog, een eer die Nessie (officieel) nog niet te beurt valt. Bovendien spelen er in
het enigma rond de Rechtvaardige Rechters ‘duistere krachten’ en verborgen agenda’s
waar ons armzielig Schots monster alleen maar kan van dromen.
De laatste tijd is het weer van dat: de Rechters zijn ‘hotter’ dan ooit, wat zeker
niet alleen met de exotische temperaturen te maken heeft. Er is doorheen de jaren al
heel wat gezegd en geschreven over de diefstal van het paneel (lees er mijn boek maar
even op na), veel flauwekul ook, maar de laatste jaren/maanden wijzen alle nieuwe
elementen ogenschijnlijk in één richting: die van een vooraanstaande Gentse familie.
De familienamen De Schryver, Storme en, bij Antwerpse uitbreiding, Van Cauwelaert,
lijken hierbij vaak een hete patat waar velen wat op knauwen en hem dan weer vlug
uitspuwen uit angst hun tong te verbranden. Dictum sapienti sa test …
Namen en figuren die nu opduiken in deze zaak, passeerden sinds 1934 (het jaar van de
diefstal) al enkele keren de revue, maar nu lijkt voor hen eerder de hoofdrol dan een
pietluttig bijrolletje weggelegd. Het begon allemaal in 2012, toen De Standaard met
een nieuw spoor op de proppen kwam in de zoektocht naar de Rechtvaardige Rechters.
Een ‘hoogbejaarde tussenpersoon’ nam contact op met het bisdom Gent en beweerde dat
hij was uitgestuurd door ‘een familie’ die het paneel in een nalatenschap had
aangetroffen. Vooraleerverder te gaan, wil ik een op het eerste zicht misschien
ridicule, maar tegelijk hoogst interessante kanttekening maken. Alle personen die
sinds 2012 met tot de verbeelding sprekende getuigenissen naar buiten kwamen, zijn
medeburgers op leeftijd die (dit met tonnen respect geschreven) weldra Magere Hein op
bezoek krijgen. Maar we hadden het dus over een familie die discreet wilde handelen
en het paneel anoniem retourneren. En het zou snel gaan volgens de tussenpersoon! Hij
beweerde dat binnen de maand het gestolen paneel weer in het Lam Gods zou hangen. Er
gebeurde echter niets (grote verrassing!) en plotseling bood zich een tweede
tussenpersoon aan bij het bisdom Gent. Deze beweerde dat er in de familie onenigheid
was ontstaan over de restitutie van de Rechtvaardige Rechters. Bepaalde familieleden
vreesden (terecht!) dat de goede familienaam voorgoed naar de vaantjes zou zijn en
gingen niet akkoord met de teruggave. Beide boodschappers gaven het kind, hier dus de
familie, ook een naam: De Schryver. Dit was niet meteen wereldschokkend nieuws,
alleszins niet voor de vele amateurspeurders die ons land kent, omdat de bekende
christendemocratische politicus August De Schryver al veel eerder in de zaak werd
genoemd.
Anderhalf jaar na deze feiten was het aan Paul De Ridder, historicus van de
Koninklijke Bibliotheek en Brussels parlementslid, om zijn zegje te doen. Hij
bevestigde aan de VRT min of meer het verhaal van de twee anonieme boodschappers uit
2012 en stelde dat de schrik er goed inzat bij de erfgenamen van August De Schryver.
De Ridder had die informatie van Robert Senelle, een bekende grondwetexpert, die in
2013 overleed. Senelle bemiddelde naar eigen zeggen bij de familie om het paneel
anoniem terug te geven, maar zonder resultaat. Eind 2013 stapte De Ridder met zijn
verhaal naar het Gentse parket, dat een gerechtelijk onderzoek opende. Verschillende
mensen werden verhoord, helaas zonder enig resultaat. Opvallend gegeven: een van de
eersten om het hoofd van De Ridder onder de guillotine te leggen, was Rik Van
Cauwelaert. Van Cauwelaert, zegt u?
Hij zei Robert Senelle goed gekend te hebben, hij sprak hem zelfs wekelijks, en
herinnerde zich niet dat deze ooit gesproken had over het Lam Gods of De
Rechtvaardige Rechters. De rangen leken zich met de snelheid van het licht te
sluiten!
And the show must go on! Amper een paar weken geleden beweerde Jan Bosselaers, een
93-jarig(!) gewezen directielid van de Kredietbank, in Het Journaal op VRT dat er in
de tweede helft van de jaren ’80 mislukte onderhandelingen waren over de teruggave
van de Rechtvaardige Rechters. Bosselaers zei dat er ‘een aanbod’ kwam toen Jan
Huyghebaert de leiding had over de toenmalige Kredietbank. Er werd blijkbaar contact
gelegd door (alweer) ‘een familie’, via bemiddeling van een advocaat, om het paneel
terug te bezorgen. Een nieuw element in deze versie is wel dat er een betaling van 20
miljoen Belgische frank (500.000 euro) tegenover stond. Het directiecomité van de
Kredietbank was er niet meteen happig op om dit te doen omdat men vreesde te kunnen
beschuldigd worden van heling. Er ging wat tijd overheen en uiteindelijk trok ‘de
tegenpartij’ haar staart in ‘omdat ze schrik had gekregen’. Jan Huyghebaert wilde
zelf geen interview geven, maar bevestigde grotendeels het verhaal van Bosselaers.
Vlak na de getuigenis van Bosselaers kwam aan het licht dat de politie een tijdje
eerder huiszoekingen had uitgevoerd bij een Gentse familie en dit in het kader van
het onderzoek naar de diefstal van de Rechtvaardige Rechters. Er werd blijkbaar in
alle discretie een huis uitgekamd dat toebehoort aan familie van de Gentse
hoogleraar, advocaat en politicus Matthias Storme, kleinzoon van, jawel, August De
Schryver. Het parket wilde geen verdere informatie over de huiszoeking kwijt en
bevestigde dus ook niet of het om verre of nabije familie van Storme ging. Storme
zelf noemde de insinuaties krankzinnig en stelde dat ze enkel gebaseerd zijn op
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anonieme getuigenissen.
Pikant detail: Marcel Storme, de vader van Matthias Storme, gehuwd met de dochter van
August De Schryver en ook advocaat, bewoog zich eind jaren ’80 regelmatig in de
kringen waar ook sterke mannen van de Kredietbank, zoals Bosselaers en Huyghebaert,
zich ophielden. En werd er toen volgens Bosselaers niet door bemiddeling van een
advocaat onderhandeld over de teruggave van het paneel?
Waren we maar een vlieg geweest tijdens die zogezegde onderhandelingen . . .
Een tweetal weken geleden besloot een 91-jarige (!) dame om ook haar duit in het
zakje te doen. Het gaat hem om de nicht van wijlen kanunnik Kamiel Van Ongeval, geen
onbekende in de zaak van de Rechtvaardige Rechters. Maar binnenkort meer over hem, de
bankencrisis eind jaren ’30 en al die vooraanstaande families …
Om af te sluiten nog een oproep aan zij die het paneel van De Rechtvaardige Rechters
in hun bezit hebben: ‘Toe, zeg het maar, ik zal niet boos zijn …’ En ook het parket
lijkt mij daarin te volgen, want zij verklaarden ‘de bezitter(s)’ van het paneel niet
te zullen vervolgen. Belangrijker is dat het Lam Gods na al die jaren weer compleet
is. Ik moet wel eerlijk bekennen dat dit me verdacht veel doet denken aan een
tandarts die met een injectienaald in zijn hand zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn,
het is maar een prikje. Het is zo voorbij …’
Tot gauw, voor meer mysterie en spektakel!
July 24, 2015 The Just Judges: "Come on, tell me, I won't be angry..." (part 1)
Wesley Muyldermans
In my book on the theft of The Just Judges (2009), I already pointed out: compared to
this mystery, the Loch Ness Monster is a joke! Ok, admittedly, like Nessie, the
Judges pop up every so often (figuratively that is), but at least the panel has
existed, and probably still does, an honor that Nessie (officially) doesn't get yet.
In addition, the Just Judges enigma involves "dark forces" and hidden agendas that
our poor Scottish monster can only dream of.
Lately the weather has been like that: the Judges are 'hotter' than ever, which
certainly has nothing to do with the exotic temperatures. A lot has been said and
written about the theft of the panel over the years (just read my book), a lot of
nonsense too, but in recent years/months all the new elements apparently point in one
direction: that of a prominent Ghent family. The family names De Schryver, Storme
and, by extension, Van Cauwelaert, often seem like hot chips that many chew on and
then quickly spit it out for fear of burning their tongues. Dictum sapienti sa test…
Names and figures that now appear in this case have already been reviewed several
times since 1934 (the year of the theft), but now they seem to have been given the
lead role rather than a finicky side role. It all started in 2012, when De Standaard
came up with a new track in the search for the Just Judges. An "aged intermediary"
contacted the diocese of Ghent, claiming that he had been sent out by "a family" who
had found the panel in an estate. Before going any further, I would like to make a
perhaps at first sight ridiculous, but at the same time highly interesting remark.
All the people who have come out with imaginative testimonials since 2012 are elderly
fellow citizens who (written with tons of respect) will soon receive a visit from the
Grim Reaper. But we were talking about a family who wanted to act discreetly and
return the panel anonymously. And it would go fast according to the intermediary! He
claimed that within a month the stolen panel would be hanging in the Ghent Altarpiece
again. However, nothing happened (great surprise!) and suddenly a second intermediary
appeared at the diocese of Ghent. He claimed that there was a dispute in the family
about the restitution of the Just Judges. Certain family members feared (rightly!)
that the good family name would be destroyed forever and did not agree with the
return. Both messengers also gave the child, here the family, a name: De Schryver.
This was not immediately earth-shattering news, at least not for the many amateur
investigators who know our country, because the well-known Christian Democrat
politician August De Schryver was mentioned in the case much earlier.
A year and a half after these facts, it was up to Paul De Ridder, historian of the
Royal Library and Member of Parliament, to have his say. He more or less confirmed
the story of the two anonymous messengers from 2012 to the VRT and stated that the
heirs of August De Schryver were well frightened. De Ridder had this information from
Robert Senelle, a well-known constitutional expert, who died in 2013. Senelle says
she mediated with the family to return the panel anonymously, but to no avail. At the
end of 2013, De Ridder took his story to the Ghent public prosecutor, which opened a
judicial investigation. Several people were interrogated, unfortunately without any
result. Remarkable fact: one of the first to put De Ridder's head under the
guillotine was Rik Van Cauwelaert. Van Cauwelaert, you say?
He said he knew Robert Senelle well, he even spoke to him weekly, and did not
remember that he had ever talked about the Mystic Lamb or The Just Judges. The ranks
seemed to close at the speed of light!
And the show must go on! Barely a few weeks ago, Jan Bosselaers, a 93-year-old(!)
former board member of the Kredietbank, claimed in Het Journaal on VRT that in the
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second half of the 1980s there were failed negotiations about the return of the Just
Judges. Bosselaers said that 'an offer' came when Jan Huyghebaert was in charge of
the then Kredietbank. Apparently contact was made by (again) 'a family', through the
mediation of a lawyer, to return the panel. A new element in this version is that
there was a payment of 20 million Belgian francs (500,000 euros). The executive
committee of the Kredietbank was not immediately eager to do this because it was
feared that they could be accused of receiving stolen goods. It took some time and
finally 'the other party' pulled in her tail 'because she had been frightened'. Jan
Huyghebaert himself did not want to give an interview, but largely confirmed
Bosselaers' story.
Shortly after Bosselaers' testimony, it came to light that the police had carried out
house searches at a Ghent family some time ago, as part of the investigation into the
theft of the Just Judges. Apparently a house was combed in all discretion that
belongs to the family of the Ghent professor, lawyer and politician Matthias Storme,
grandson of, yes, August De Schryver. The public prosecutor did not want to give any
further information about the search and therefore did not confirm whether it was
Storme's distant or close family. Storme himself called the innuendo insane and
stated that they are only based on anonymous testimonials.
Spicy detail: Marcel Storme, the father of Matthias Storme, married to the daughter
of August De Schryver and also a lawyer, at the end of the 1980s regularly moved in
circles where strong men from the Kredietbank, such as Bosselaers and Huyghebaert,
also lived. And, according to Bosselaers, was the restitution of the panel not
negotiated through the mediation of a lawyer?
If only we had been a fly during those so-called negotiations. . .
A couple of weeks ago, a 91-year-old (!) lady decided to do her part as well. He is
the niece of the late Canon Kamiel Van Ongeval, no stranger to the case of the Just
Judges. But soon more about him, the banking crisis in the late 1930s and all those
prominent families…
To conclude, another appeal to those who own the panel of The Just Judges: 'Come on,
say it, I will not be angry...' And the prosecutor's office also seems to follow me,
because they declared 'the owner(s)' of the panel. More importantly, the Lamb of God
is complete again after all these years. I must confess that this reminds me a lot of
a dentist who says with a hypodermic needle in his hand: 'Don't be afraid, it's only
a prick. It's so over…”
See you soon, for more mystery and spectacle!
Opmaak 1 (ugent.be)
DE RECHTVAARDIGE RECHTERS: EEN SLECHT BEWAARD GEHEIM?
Hubert & Jan van Eyck, Rechtvaardige Rechter, verblijfplaats onbekend (?)
Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de Rechtvaardige Rechters, één van de panelen van
het Lam Gods, ontvreemd werden. En een verjaardag moet gevierd worden, waardoor er
tal van activiteiten doorgingen niet alleen in Gent, maar ook in steden die door de
betrokkenheid meenden recht te hebben op hun aandeel in de viering. In de lente van
2014 stond Wetteren in het teken van het gestolen paneel. Inmiddels is de diefstal
deel gaan uitmaken van het patrimonium, waarbij volksvermaak zeker niet mag
ontbreken.
Een voorbeeld hiervan waren de historische rondleidingen, culinaire wandelingen, een
digitale wandeling en een zoektocht naar het paneel. Bij een vijftal Wetterse
restaurants kon men genieten van het 'Rechtvaardige Rechtersmenu'.
Toen wij tussen 1985 en 1990 de geschiedenis van het Lam Gods, gebaseerd op
authentieke documenten, publiceerden in Ghendtsche Tydinghen, werd ook deze van de
diefstal en verdere documenten in verband hiermee opgenomen in onze uitgebreide en
langdurige publicatie “De geschiedenis van de Vyt-Borluutfundatie en het Lam Gods”.
Het viel ons toen reeds op hoeveel mensen begaan waren met deze diefstal en hoeveel
mensen dachten te weten waar het gestolen paneel van de ‘Rechtvaardige Rechters’
verborgen zat. Het stond toen al vast dat het paneel de Rechtvaardige Rechters een
Gentse mythe was geworden.
Het spektakel kon niet op en het volksvermaak was groot totdat er in deze
uitzonderlijke euforie ook mensen bij betrokken werden die hierdoor benadeeld werden.
De verklaringen van Paul De Ridder in de Standaard van 28 maart 2014 ll. hebben in
Gent geleid tot een heksenjacht en hebben verder – behalve personen die in discredit
werden gebracht – tot heden niets concreets opgeleverd.
Volgens geruchten die De Ridder opgevangen had, zou het paneel verborgen zitten bij
de erfgenamen van de oud-minister August De Schrijver, er wordt hierbij verwezen naar
oud-senator Marcel Storme en zijn vrouw Godelieve, de dochter van de minister. Elke
Gentenaar die zich bezig houdt met het Gents patrimonium weet dat dit koppel één van
de krachten is voor het behoud van het kunstpatrimonium van de Arteveldestad.
Jarenlang hebben zij zich ingezet en gaven hun steun voor bedreigde monumenten. Hun
zoon Matthias volgde hun spoor en riep in dit verband reeds meermaals het
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schepencollege tot verantwoording.
Om tot een eerlijk oordeel te komen en dit met oog op een mogelijke herontdekking van
het paneel, willen we het bewijsmateriaal van De Ridder nader beschouwen. Een
belangrijke vondst was de kleurenfoto van het gestolen paneel dat genomen is in het
restauratieatelier van het Louvre te Parijs. Vóór 1934 – de datum van de diefstal –
is geen kleurenfoto van het schilderij bekend.
Om een beter inzicht te krijgen van de diefstal en de dieven, geven we - gebaseerd op
onze hoger vermelde publicatie - de belangrijkste feiten weer. Jef Van der Veken,
Rechtvaardige Rechter, Gent, Sint-Baafskathedraal Tijdens de nacht van 10-11 april
1934 werden twee panelen met als voorstelling St.-Jan-Baptist en de Rechtvaardige
Rechters van Van Eyck’s Lam Godsretabel uit de Vytkapel in de St.-Baafskathedraal
gestolen.
Vanuit Antwerpen werd op 30 april 1934 een getypte brief, ondertekend D.U.A.,
verstuurd aan de Gentse bisschop. De schrijver vroeg als losgeld 90 biljetten van
10.000 Fr. en 10 biljetten van 1.000 Fr. voor de teruggave van de Rechtvaardige
Rechters. Ter bewijsvoering zou hij het Johannespaneel terugbezorgen. De
onderhandelingen zouden verder verlopen via advertenties in de krant La Dernière
Heure, wat nadien ook gebeurde. Deze brief was getypt met een Royal, een
schrijfmachine met een opvallend klein lettertype. Arsène Goedertier, directeur van
de Wetterense Tekenacademie, had deze schrijfmachine bij Henri Ureel in de Gentse
Vlaanderenstraat gehuurd onder de naam van Van Damme, woonachtig te Dendermonde voor
1500 Fr. Commissaris Antoon Luysterborg, werd belast met het onderzoek.
Merkwaardig is dat niet in het begin, maar pas veel later een grondig onderzoek werd
gevoerd i.v.m. deze schrijfmachine. In die periode was er maar een beperkt aantal
winkels die schrijfmachines verkochten in Vlaanderen.
Na talrijke onderhandelingen werd een afspraak gemaakt om het losgeld te overhandigen
in het huis van pastoor Meulepas van de Antwerpse St.-Laurentiusparochie aan de
Marktgravenlei 95. Het Johannespaneel was inmiddels teruggegeven. Het werd gevonden
in het depot van het bagagekantoor in het Noordstation te Brussel. Het losgeld werd
op 14 juni 1934 om 16u 20 overhandigd. In plaats van het volledige losgeld zat in het
pakje enkel 2 biljetten van 10.000 FR en 5 van 1.000 FR. en een briefje waarop stond
dat het onmogelijk was om het bedrag bij elkaar te brengen. Zeer merkwaardig was dat
de ontvanger die het losgeld kwam ophalen niet geschaduwd of gevolgd werd. In die
periode waren er relatief nog zeer weinig auto’s en in de stad reden deze amper
30km/u. Nadien zal blijken dat het ging om een taxichauffeur terwijl de eigenlijke
dief in de taxi bleef wachten. Na talrijke onderhandelingen met de dief, nog steeds
via La Dernière Heure (deze advertenties werden toch op één of andere manier bezorgd
en betaald aan de krant), werd tussen 6 en 13 september door de overheid beslist om
de zaak te stoppen.
Gerechtigheid zou haar beloop nemen.
Twee maanden later op 25 november werd tijdens een toespraak in Dendermonde Arsène
Goedertier onwel. Merkwaardig was dat Goedertier meteen wist dat hij ging sterven,
daar hij aan de advocaat Joris de Vos meedeelde, dat hij de enige was die wist waar
het gestolen paneel zich bevond. Hij eindigde met de woorden “…in mijn bureau …
schuifken …kast…”. Joris De Vos deelde dit mee aan Jozef Van Ginderachter, voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, en samen besloten ze zelf het
onderzoek te voeren. Toen zij het bureau onderzochten waren de betreffende
aanduidingen reeds verdwenen. Op 29 november werd Arsène Goedertier begraven en
dezelfde dag overleed even plotseling Achiel de Swaef die eveneens in hetcomplot zat.
Ook Jozef Lievens, een derde betrokkene, werd die morgen plots ziek en overleed kort
nadien op 2 maart 1935. De vraag die hier zich tevens stelt, was er geen verband
tussen deze sterfgevallen en het beëindigen van de onderhandelingen of moet dit
gezien worden als een toevallige samenloop van omstandigheden?
Daar het onderzoek van Jozef Van Ginderachter niets opleverde, werd op 27 december
1934 De Heem, procureur des Konings te Gent, op de hoogte gebracht. Commissaris
Luysterborch stelde zonder succes te Wetteren een onderzoek in. Later beweerde de
commissaris dat hij het gestolen paneel niet had kunnen terug vinden omdat Van
Ginderachter hem laattijdig gewaarschuwd had.
Vrij vlug werd bij gebrek aan bewijzen op 2 maart 1937 de zaak van de diefstal van de
Rechtvaardige Rechters onopgelost geklasseerd.
Vanaf 1938 begon Jozef Van der Veken aan de kopie van het gestolen paneel.
In het begin kopieerde hij naar het paneel van de 16de eeuwse kopie van Michiel van
Coxie. In 1938 werkte de restaurateur niet in de Vytkapel, maar in de nabij gelegen
sacristie van de Gentse hoofdkerk. In vergelijking met het origineel bracht de
kopiist bewust enkele veranderingen aan op de kopie die thans nog opgesteld is in het
retabel: het gezicht van de achterste rechter kreeg de gelaatstrekken van Leopold
III; de ring die de tweede ruiter tussen de vingers had, ligt op de grond; de te
grote boord van deze ruiter die het gelaat van de volgende rechter verborg, werd
verkleind; bijkomstige versieringen werden veranderd, enz. In 1945 voltooide Van der
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Veken de kopie. Ondanks het staaltje van virtuositeit die Van der Veker leverde,
bemerken we thans een duidelijk kleurverschil tussen de kopie en de andere panelen
van het beneden register van het Lam Gods o.a. in de hemelpartij.
Tijdens recente debatten over het gestolen paneel werd reeds verscheidene malen
verwezen naar het feit dat tijdens de tweede wereldoorlog het paneel van de
Rechtvaardige Rechters herontdekt werd. Wat is hiervan waar?
In augustus 1941 werd de Duitse Oberleutenant Henri Koehn van de
Militärwerwaltungsrat Kunstschutz Abteilung aangesteld om een onderzoek in te stellen
naar het gestolen paneel van het Lam Gods. Hitler beschouwde het gegeven (?) Gentse
retabel als het bewijs van de onderdanigheid van de Vlamingen, en wilde het retabel
opstellen in één van zijn optrekjes. Het probleem was dat er een paneel ontbrak, wat
storend was. Na een onderzoek te Wetteren begon Koehn te zoeken naar het paneel in de
Gentse hoofdkerk. De weduwe van Goedertier zou hem verklaard hebben, dat haar man
kort na de diefstal gezegd had, dat de kathedraal de meest geschikte plaats was om
het gestolen paneel te verbergen. In 1983 vermeldde Cels in zijn boek “De roof van de
Rechtvaardige Rechters” dat een vrouw uit Brecht van een Duits militair, die bij de
opzoeking betrokken was,vernomen had dat op het einde van 1941 Henri Koehn het
gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters gevonden had in de kathedraal. Daar
niemand het voordien ontdekt had, wilde de Oberleutenant het paneel in zijn
schuilplaats laten zitten tot kort voor het transport ervan naar Duitsland. Toen
Koehn het schilderij wilde tevoorschijn halen, stelde hij vast dat het opnieuw
gestolen was. Die nalatigheid is Koehn duur komen te staan, want hij werd kort nadien
naar het Oostfront gestuurd.
Indien dit juist is, dan mag men aannemen dat de weduwe van Goedertier wel degelijk
wist waar het paneel verstopt was en dit in tegenstelling tot haar verklaring aan
Luysterborch.
Waren er omstandigheden (angst) die hierbij een rol hebben gespeeld, waardoor de
weduwe geremd was om de waarheid te vertellen?
Cels verhaalt dat Leo De Kesel, vicaris-generaal van het bisdom Gent, het gestolen
paneel met eigen ogen had gezien. Nadien bevestigde de vicarisgeneraal aan mij
persoonlijk dit verhaal. Indien het hoger vermelde verhaal juist is, is het zeer goed
mogelijk dat De Kesel, die op 22 december 1941 benoemd werd tot erekanunnik, geholpen
heeft bij het verdwijnen van het paneel uit de kathedraal. Het is zeer goed mogelijk
dat hij, vanaf een veilige plek, het doen en het laten van de Duitsers heeft gade
geslagen.
Indien we de hoger vermelde stelling volgen, waarvoor we behalve de verklaring van de
vicaris-generaal geen enkele bewijsvoering voor hebben, dan gaat de gedachtegang naar
een patriottistische daad die wilde voorkomen dat het paneel in handen van de
Duitsers viel.
Hierbij willen we opmerken dat tijdens deze periode August De Schryver niet in
België, laat staan te Gent verbleef. Samen met acht andere ministers was hij reeds in
1940 naar Frankrijk afgereisd. De exodus ging over Le Havre, Rouen, Poitiers,
Bordeaux en Vichy in onbezet Frankrijk. In het begin van 1941 contacteerde De
Schryver vanuit Frankrijk Pierlot om zich bij de regering in Londen te kunnen
vervoegen. Het duurde nog tot juli 1942 vooraleer hij er in slaagde Frankrijk te
verlaten en via Spanje en Portugal Londen te bereiken. In Engeland aangekomen werd de
vooroorlogse minister van Economische Zaken niet onmiddellijk opgenomen in de
regering in ballingschap. In oktober 1942 kreeg hij van Pierlot de opdracht om samen
met de Belgische ambassadeur, de oud-premier G. Theunis, met Amerika te onderhandelen
over problemen en overeenkomsten van financieel-economische aard. Na vijf maanden
keerde De Schryver even naar Londen terug, maar van maart tot einde april 1943
volbracht hij een nieuwe missie in de Verenigde Staten.
In 1963 meende een Brugs inspecteur, gebaseerd op de brieven van Goedertier, te weten
waar het Lam Gods zich bevond, nl. in de Gentse kathedraal. Door tussenkomst van Théo
Lefèvre wou hij een onderzoek laten instellen in de kathedraal. Opvallend was dat dit
onderzoek verhinderd werd door de tussenkomst van Leo De Kesel.
De vraag blijft hier nog steeds op welke manier de link kan gelegd worden met Parijs
en het Louvre?
Op 23 november 1971 verscheen in de “Knack” het artikel “De man die het geheim van
het gestolen paneel in handen had”. Hierin werd gesteld dat Monseigneur De Kesel, het
paneel de Rechtvaardige Rechters in 1941 voor de neus van Oberleutnant Koehn uit zijn
schuilplaats kon laten verdwijnen. Het zat verborgen onder de trappen die leiden naar
het hoogkoor, dat alleen te bereiken was via de crypte. Nu berustte het paneel in een
kluis van een museum in Parijs, waarover Max Winders meer kon vertellen. Max Winders
was tijdens de tweede wereldoorlog belast met de conservatie van de Belgische
kunstschatten in Frankrijk. Hier past het verhaal van De Ridder die verhaalt dat het
Louvre een kleurenfoto bezit van het gestolen paneel. Kort na de oorlog had Winders
koning Leopold III persoonlijk op de hoogte gebracht van de verblijfplaats van het
gestolen paneel. Volgens Winders zou de vorst hierop geantwoord hebben dat dit kon
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wachten, daar er toen belangrijke zaken op orde gesteld moesten worden. Op dat
ogenblik woedde de koningskwestie volop.
Was dit interview een laatste poging van een oude man die voor zijn dood nog zijn
geheim wilde bekend maken? Max Winders overleed op 9 oktober 1982 te Antwerpen.
Op dat ogenblik werd zijn verhaal afgedaan als iemand die nog eens in de
belangstelling wilde komen en er ook in geslaagd was. Wie was die persoon, over wie
weinig terug te vinden is? Tijdens zijn leven werd deze man overladen met eretitels.
Hij was een zeer goede vriend van het koningshuis. Reeds tijdens de eerste
wereldoorlog had hij zich verdienstelijk gemaakt door het goud van de Nationale bank
en de Koninklijke familie in veiligheid te brengen. Naast tal van vooraanstaande
functies in het Antwerps culturele leven was hij tevens lid van de Académie
Française, uitzonderlijk voor een buitenlander.
Als wij deze gegevens aanvaarden dan moeten we het gestolen paneel van de
Rechtvaardige Rechters niet zoeken bij een eerbare Gentse familie, die reeds een
grote verdienste heeft inzake het behoud van Gents kunstpatrimonium, maar in de
Franse hoofdstad waar het onderzoek een aanvang kan nemen bij het Louvre.
Rudy van Elslande
THE RIGHT JUDGES: A BAD SECRET Kept?
Hubert & Jan van Eyck, Just Judge, whereabouts unknown (?)
This year it is 80 years ago that the Just Judges, one of the panels of the Mystic
Lamb, were stolen. And a birthday has to be celebrated, which meant that numerous
activities took place not only in Ghent, but also in cities that believed they were
entitled to their share in the celebration because of the involvement. In the spring
of 2014, Wetteren was dominated by the stolen panel. In the meantime, the theft has
become part of the patrimony, which should certainly not be missing.
An example of this were the historical tours, culinary walks, a digital walk and a
search for the panel. At five restaurants in Wetteren you could enjoy the 'Justice
Judges Menu'.
When we published the history of the Ghent Altarpiece, based on authentic documents,
between 1985 and 1990 in Ghendtsche Tydinghen, this of the theft and other related
documents were also included in our extensive and lengthy publication “The history of
the Vyt-Borluut foundation and the Lamb of God.” We noticed even then how many people
were committed to this theft and how many people thought they knew where the stolen
panel of the 'Just Judges' was hidden. It was already established then that the panel
of the Just Judges had become a Ghent myth.
The spectacle could not end and the public entertainment was great until this
exceptional euphoria also involved people who were disadvantaged by this.
Paul De Ridder's statements in the Standaard of 28 March 2014 ll. have led to a witch
hunt in Ghent and have not yielded anything concrete – except for people who were
discredited.
According to rumors that De Ridder had received, the panel would be hidden by the
heirs of the former minister August De Schrijver, referring to former senator Marcel
Storme and his wife Godelieve, the minister's daughter. Every resident of Ghent who
is involved with Ghent's patrimony knows that this couple is one of the forces for
preserving the art patrimony of the Artevelde city. For years they have worked and
supported endangered monuments. Their son Matthias followed their trail and several
times called the council of aldermen to account in this regard.
In order to arrive at a fair judgment and this with a view to a possible rediscovery
of the panel, we want to take a closer look at De Ridder's evidence. An important
find was the color photograph of the stolen panel taken in the restoration studio of
the Louvre in Paris. No color photo of the painting is known before 1934 – the date
of the theft.
In order to gain a better understanding of the theft and the thieves, we present based on our publication mentioned above - the most important facts. Jef Van der
Veken, Just Judge, Ghent, Saint Bavo's Cathedral During the night of April 10-11,
1934, two panels depicting St. John Baptist and the Just Judges from Van Eyck's Lamb
of God Retable from the Vytkapel in the St. -Baaf's Cathedral stolen.
On April 30, 1934, a typewritten letter, signed D.U.A., was sent from Antwerp to the
bishop of Ghent. The writer demanded 90 notes of Fr 10,000 as ransom. and 10 bills of
1,000 Fr. for the restitution of the Just Judges. He would return the John panel for
proof. The negotiations would continue through advertisements in the newspaper La
Dernière Heure, which also happened afterwards. This letter was typed with a Royal, a
typewriter with a remarkably small font. Arsène Goedertier, director of the
Wetterense Drawing Academy, had rented this typewriter from Henri Ureel in the Ghent
Vlaanderenstraat under the name of Van Damme, living in Dendermonde for 1500 Fr.
Commissioner Antoon Luysterborg, was charged with the investigation.
It is remarkable that not in the beginning, but only much later, a thorough
investigation was carried out in connection with this typewriter. In that period
there were only a limited number of shops that sold typewriters in Flanders.
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After numerous negotiations, an agreement was made to hand over the ransom in the
house of pastor Meulepas of the Antwerp St. Laurentius parish at 95 Marktgravenlei.
The John panel had since been returned. It was found in the depot of the baggage
office at the North Station in Brussels. The ransom was handed over on June 14, 1934
at 4:20 PM. Instead of the full ransom was in it
pack of only 2 bills of 10,000 FR and 5 of 1,000 FR. and a note stating that it was
impossible to raise the amount. Very curiously, the recipient who came to collect the
ransom was not shadowed or tracked. In that period there were relatively few cars and
in the city they drove barely 30 km/h. Afterwards it will become clear that it was a
taxi driver while the actual thief was waiting in the taxi. After numerous
negotiations with the thief, still via La Dernière Heure (these advertisements were
somehow delivered and paid for to the newspaper), the government decided between 6
and 13 September to close the business.
Justice would run its course.
Two months later on November 25, during a speech in Dendermonde, Arsène Goedertier
became unwell. It was remarkable that Goedertier knew immediately that he was going
to die, as he informed the lawyer Joris de Vos that he was the only one who knew
where the stolen panel was. He ended with the words “…in my desk…slide…closet…”.
Joris De Vos communicated this to Jozef Van Ginderachter, chairman of the Court of
First Instance in Dendermonde, and together they decided to conduct the investigation
themselves. When they examined the office, the relevant markings had already
disappeared. Arsène Goedertier was buried on 29 November and the same day Achiel de
Swaef died just as suddenly, who was also involved in the conspiracy. Jozef Lievens,
a third person involved, also became suddenly ill that morning and died shortly
afterwards on March 2, 1935. The question that also arises here, was there no
connection between these deaths and the termination of the negotiations or should
this be seen as a a coincidence of circumstances?
Since the investigation by Jozef Van Ginderachter yielded nothing, De Heem, public
prosecutor in Ghent, was informed on 27 December 1934. Commissioner Luysterborch
launched an investigation at Wetteren without success. The commissioner later claimed
that he had not been able to find the stolen panel because Van Ginderachter had
warned him late.
Soon, for lack of evidence, on March 2, 1937, the case of the theft of the Just
Judges was filed unsolved.
From 1938 onwards, Jozef Van der Veken started working on the copy of the stolen
panel.
In the beginning he copied from the panel of the 16th century copy by Michiel van
Coxie. In 1938 the restorer did not work in the Vytkapel, but in the nearby sacristy
of the Ghent main church. Compared to the original, the copyist deliberately made
some changes to the copy that is still displayed in the reredos: the face of the rear
right took on the features of Leopold III; the ring that the second horseman had
between his fingers is on the ground; the oversized collar of this horseman, which
hid the face of the next judge, was reduced; additional decorations were changed,
etc. In 1945 Van der Veken completed the copy. Despite the virtuosity that Van der
Veker delivered, we now notice a clear color difference between the copy and the
other panels of the lower register of the Ghent Altarpiece, including in the heavenly
part.
During recent debates about the stolen panel, reference has been made several times
to the fact that the Just Judges panel was rediscovered during the Second World War.
What is true of this?
In August 1941, the German Oberleutenant Henri Koehn of the Militärwerwaltungsrat
Kunstschutz Abteilung was appointed to investigate the stolen panel of the Ghent
Altarpiece. Hitler regarded the given (?) Ghent altarpiece as proof of the
submissiveness of the Flemish, and wanted to set up the altarpiece in one of his
cottages. The problem was that a panel was missing, which was disturbing. After an
investigation in Wetteren, Koehn started looking for the panel in the Ghent main
church. Goedertier's widow is said to have told him that her husband had said shortly
after the theft that the cathedral was the most suitable place to hide the stolen
panel. In 1983 Cels mentioned in his book "The Robbery of the Just Judges" that a
woman from Brecht had learned from a German soldier who was involved in the search
that at the end of 1941 Henri Koehn found the stolen panel of the Just Judges. had in
the cathedral. Since no one had discovered it before, the Oberleutenant wanted to
leave the panel in his hiding place until shortly before transporting it to Germany.
When Koehn tried to retrieve the painting, he determined that it had been stolen
again. That negligence cost Koehn dearly, as he was sent to the Eastern Front shortly
afterwards.
If this is correct, then one may assume that Goedertier's widow did indeed know where
the panel was hidden, contrary to her statement to Luysterborch.
Were there any circumstances (fear) that played a role in this that prevented the
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widow from telling the truth?
Cels relates that Leo De Kesel, vicar general of the diocese of Ghent, saw the stolen
panel with his own eyes. Afterwards, the Vicar General confirmed this story to me
personally. If the story mentioned is correct, it is quite possible that De Kesel,
who was appointed an honorary canon on December 22, 1941, helped the panel disappear
from the cathedral. It is quite possible that, from a safe place, he watched the
doings of the Germans.
If we follow the above proposition, for which we have no evidence at all other than
the declaration of the Vicar General, then the train of thought goes to a patriotic
act that wanted to prevent the panel from falling into the hands of the Germans.
We would like to point out that during this period August De Schryver did not stay in
Belgium, let alone in Ghent. Together with eight other ministers, he had already
traveled to France in 1940. The exodus involved Le Havre, Rouen, Poitiers, Bordeaux
and Vichy in unoccupied France. In early 1941, De Schryver contacted Pierlot from
France to join the government in London. It took until July 1942 before he managed to
leave France and reach London via Spain and Portugal. Arriving in England, the prewar economy minister was not immediately taken into the government-in-exile. In
October 1942 he was instructed by Pierlot to negotiate with America about problems
and agreements of a financial-economic nature, together with the Belgian ambassador,
the former Prime Minister G. Theunis. After five months, De Schryver briefly returned
to London, but from March to the end of April 1943 he completed a new mission in the
United States.
In 1963 a Bruges inspector believed, based on Goedertier's letters, to know where the
Ghent Altarpiece was located, namely in the Ghent cathedral. Through the intermediary
of Théo Lefèvre he wanted to have an investigation carried out in the cathedral. It
was striking that this investigation was prevented by the intervention of Leo De
Kesel.
The question here still remains, how can the link be made with Paris and the Louvre?
On November 23, 1971, the article “The man who held the secret of the stolen panel”
appeared in the “Knack”. In this it was stated that Monsignor De Kesel could make the
panel The Just Judges disappear from its hiding place in 1941 in front of
Oberleutnant Koehn. It was hidden under the stairs leading to the choir, which could
only be reached through the crypt. Now the panel rests in a vault of a museum in
Paris, about which Max Winders could tell more. During the Second World War, Max
Winders was in charge of the conservation of Belgian art treasures in France. This is
where the story of De Ridder relates that the Louvre possesses a color photograph of
the stolen panel. Shortly after the war, Winders personally informed King Leopold III
of the whereabouts of the stolen panel. According to Winders, the monarch would have
replied that this could wait, as important matters had to be put in order at the
time. At that time, the royal question was raging.
Was this interview a last-ditch effort by an old man who wanted to reveal his secret
before his death? Max Winders died on October 9, 1982 in Antwerp.
At that point, his story was dismissed as someone who wanted to be in the spotlight
again and had succeeded. Who was that person, about whom little can be found? During
his life, this man was showered with honorary titles. He was a very good friend of
the royal family. During the First World War he had already made a valuable
contribution by saving the gold of the National Bank and the Royal Family. In
addition to numerous prominent positions in Antwerp's cultural life, he was also a
member of the Académie Française, which is exceptional for a foreigner.
If we accept this information, then we should not look for the stolen panel of the
Just Judges from an honorable Ghent family, which already has a great merit in
preserving Ghent's art patrimony, but in the French capital where the investigation
can start with the Louvre.
Rudy van Elslande

