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In een zijkapel van de Sint-Lukaskerk, naast de Sint-Adriaansabdij, hing bijna honderd jaar een meesterwerk van jan 
Gossaert Mabuse, 'De Aanbidding der Wijzen '. Hij was de eerste kunstenaar uit het Noorden die naar Rome reisde en 

daar de antieke overblijfselen in beeld bracht. Gossaert stamt uit de traditie van Van Eyck en legde de basis voor Rubens. 
Tijdens een bezoek aan de abdij door de aartshertogen Albrecht en Isabella in 1600 was het echtpaar zodanig onder de 
indruk van de schoonheid van dit schilderij dat ze het kort nadien aankochten. Na heel wat omzwervingen belandde dit 

topwerk in 1 91 1  in de National Gallery te Londen waar het nog steeds te bewonderen is. Waarom schilderde Gossaert dit 
werk voor de Sint-Adriaansabdij? Wat is de band van deze kunstenaar met Geraardsbergen? Recent onderzoek van de 

Engelse kunsthistoricus Lorne Campbell ( 1 )  bracht een onbekende link aan het licht: de hechte vriendschap tussen Daniël 
van Boechout, baron van Boel are, en Filips van Bourgondië, bastaardzoon van Filips de Goede, een actief mecenas van de 

kunst en werkgever van jan Gossaert. 

Jan Gossaert is bij sommigen misschien beter bekend als 
Mabuse. De handtekeningen op enkele van zijn schilderij
en zoals " Iennin Gossart de Mabu(s)e" en later ook " Joan
nes Malbodius" geven een sterke aanwijzing dat Gossaert 
afkomstig was van Maubeuge (2), een stadje in het middel-

eeuwse graafschap Henegouwen dat door de Vrede van 
ijmegen (1678) in Franse handen kwam (2), of dat ou

ders uit die streek afkomstig waren. De naam Gossart 
is trouwens wijd verspreid in Henegouwen en oord
Frankrijk. H ij werd rond 1478 geboren als Je(h)an Gossart 
in Maubeuge. Zijn geboortedatum is niet uit de archie
ven bekend maar is afgeleid van de inscriptie op een 
portret dat Gossaert in 1528 op vijftigjarige leeftijd zou 

(1) Lome Campbell (Stirl ing 1946) is een Schotse kunsthistoricus 
en auteur van een reeks publ icaties over de 1 4c1c en 15c1e

eeuwse kunst. H ij is special ist in de Vroeg- ederlandse 
Schilderkunst en oordelijke Renaissance (Vlaamse Primitie
ven) en zijn bijdrage tot het onderzoek en kennis over deze 
periode kan vergeleken worden met Max Jakob Friedländer 
(1867-1958) en Erwin Panofsky (1 892-1 968) . In deze bijdrage 
wordt meermaals verwezen naar zijn publicatie over Gos
saert: L. CAMPBELL, Jean Gossart The Adoration of the Kings, from 
National Gallery Catalogues: The Sixteenth Cen tury Netl1erlandish. 
Paintings with French Pain tings before 1 600, Londen, 201 2. 

(2) De oudste attestatie van Maubeuge is Malbodium (752-68) 
(Gysselinck), later ook Me/barium, Villa Malborfiensis, 
Melbodium, Malbode, Malboege, Melboege, Mabuge, Mabuse. 

(3) Zowat de helft van het historische graafschap Henegouwen 
werd later geannexeerd door de Franse koning Lodewijk X IV 
en ging samen met het geannexeerde deel van het graafschap 
Vlaanderen de zelfstandige Franse provincie Vlaanderen 
(Flandre) vormen. Deze provincie werd na de Franse 
Revolutie het Noorderdeparternent. 

I O A N N I  M A D V S I O ,  P I C T O R t . 

Tuque adeà no/lriJ flclum dicêre_, , �abuji, 
/!erf bns ad graphicen erudi;!Jè tuum _ _, . 
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jan Gossaert alias Mabuse (Gravure). 
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hebben geschilderd (4) . Een andere 
indicatie is ook de aanvaarding als 
'meester' in het schildersgilde die 
meestal omstreeks de leeftijd van 25 
jaar plaatsvond. Gossaerts aanvaar
ding als 'meester' staat opgetekend 
in de Liggeren van het Antwerpse 
Sint-Lukasgilde in 1503 (5) . Op zijn 
werken en in gildeboeken vinden we 
dus verschillende varianten van zijn 
naam: Iennin, Janin, Jennyn; Gossart, 
van Henegouwe, de Waele". maar 
gezien de Vlaamse schilderkunst toen 
toonaangevend was, werd zijn naam 
dus vernederlandst tot Jan Gossaert 
en werd zijn oeuvre door kunsthisto
rici al vroeg gerekend tot de Vlaamse 
schilderkunst. Dit was heel gewoon, 
vergelijk bijvoorbeeld met Rogier van 
der Weyden uit Doornik die geboren 
werd als Rog(i)er de la Pasture (6) . 

Wellicht verl iet Gossaert al op jonge 
leeftijd Maubeuge om het schilderen 
te leren in Brugge, hoogst waar
schijnlijk bij Gerard David 0. Maar 
in de laatste jaren van de 15c1e eeuw 
verplaatste het economisch zwaar
tepunt zich st i l c1i1n van V laanderen 
naar Brabant en bood Brugge niet veel 
emplooi meer voor jl)nge sch i lders. 
Daarom trokken ve len naar Ant
werpen, dat bl i jkt u i t  de namen van 
gildelijsten. Versch i l lende keerden 
echter ook naa r Brugge terug omdat 

zij wellicht in de schaduw bleven van 
jonge kunstenaars die van Brussel 
naar Antwerpen kwamen voor hun 
opleiding. Samen met de Noorderlin
gen brachten de Brusselaars in Ant
werpen een nieuwe stijl die thans met 
de verzamelnaam laatgotisch manië
risme wordt aangeduid. Bij Gossaert 
sloeg deze stijl blijkbaar direct aan 
en wellicht droeg hij haar het zijne 
toe om haar populair te maken. Zijn 
reputatie was meteen gevestigd want 
reeds in 1505 en 1507 nam hij op jonge 
leeftijd al leerlingen aan. Het is niet 
duidelijk hoe iemand die zijn carrière 
heel gewoon begon als lid van een 
Sint-Lukasgilde, de belangstelling kan 
hebben getrokken van de admiraal 
van Zeeland, Filips van Bourgondië, 
een onwettige zoon van Filips de 
Goede, maar feit is dat het gebeurde. 
In 1507 kwam hij in dienst van deze 
kunstmecenas en verdween zijn naam 
uit de Antwerpse archieven. Deze 
edelman van Bourgondische bloede 
heeft een beslissende invloed gehad 
op Gossaerts vorming. Door Filips 
kwam Gossaert in contact met het 
humanisme van zijn tijd, de kunste
naar maakte namelijk deel uit van een 
gezantschap dat onder leiding van de 
admiraal door de landvoogdes van de 

ederlanden, Margaretha van Oos
temijk, naar Paus Julius I I  in Rome 
werd gestuurd. 

De expeditie naar Italië 1508-1509 

Op 26 oktober 1508 vertrok Jan Gos
saert met Filips van Bourgondië en 
zijn gevolg naar Rome. Tijdens die reis 
bezochten ze naast Rome ook Vene
tië, Florence, Verona en Padua. Deze 
expeditie werd uitvoerig beschreven 
door Filips' secretaris en aalmoeze
nier, de Nederlandse humanist en 
historiograaf Gerrit (Gerard) Gelden
houwer (8) . Uit zijn verslag weten we 
dat Filips zeer geïnteresseerd was in 
bouwwerken uit de klassieke Oudheid 
en daarom Gossaert speciaal had ver
zocht hem te vergezellen met het doel 
tekeningen te maken van de oudheden 
om als herinnering en documentatie 
terug mee naar huis te nemen. Op 14 
januari 1509 kwam de delegatie in 
Rome aan. Gossart gaf er zijn ogen 
de kost en zette allerlei impressies 
op papier. Hij maakte in de Eeuwige 
stad een groot aantal tekeningen van 
antieke ruïnes en sculpturen die de 
stad rijk was. Vandaag zijn slechts 
vier overgebleven bladen bekend; een 
blad met de ruïne van het Colosseum 
(Berlijn, Kupferstichkabinett), een studie 
naar de zogenaamde Apollo Kitharoe
dos (Venetië, Accademia), een studie 
naar de zogenaamde Capitoleinse 
Hercules (Privécollectie, Londen), en 
een blad met studies naar onder meer 
de beroemde Spinario 'Doorntrekker' 

(4) Dit  portret van med icus Rcynier Snoy is spoorloos, maar werd door Aernout van Buchel (Arnoldus Buchelius) beschre
ven in zijn Rcs Pictorinc ui t  1 623. 

(5) P. RoMBOUTS en T. \'i\N LERJ L:S, De liggeren en nndere historische archieven der An twerpsche Sint Lucasgilde, Antwerp - Den Haag, 
1864, p. 76. Een legger of l igger is een boek of register waarin zaken van een bepaalde aard officieel staan opgetekend. In 
sommige streken, b.v. in een deel van V laanderen is de benaming ligger in gebruik. (6) Doornik behoorde trouwens tot het Graafschap Vlaanderen en l igt in wat genoemd wordt Romaans-Vlaanderen (Frans: 
Flnndre romnne of Flnndre gnllicnnte Latijn Gnllo-Flandria of Flandria Gallica), dat is het Romaanstalige deel van het oude graaf
schap Vlaanderen. Het bestaat u i t  R ijsels-Vlaanderen en het Doornikse en l igt dus deels over de Frans-Belgische grens heen. 

(7) M.W. A 1  swoRTH, S. ALSTEENS, N .M. ÜRENSTEJN, Mens, mythe en zinnelijkheid. De Renaissance van Jan Gossart, het volledige 
werk, Brussel-New York, 2010, p. 9. 

(8) Het leven van Fi l ips van Bourgondië is in  1529 u itvoerig beschreven door zijn secretaris en biechtvader Gerrit Gelden
houwer (Gerardus Toviomagus, ijmegen, 1482 - Marburg, 10 januari 1542) in zijn publicatie Vita Philippi a Burgundia 
Episcopi Ultrnjecti11 i  (1529) . Geldenhouwer ontving zijn opleiding aan de Latijnse school in Deventer, a lvorens bij de Augus
tijner koorheren in te treden. Na zijn intrede studeerde hij in Leuven. H ier schreef hij zijn eerste publicaties, waaronder een 
bundel satiren in de trant  van Erasmus' Lof der Zotheid. a de dood van F i l lips reisde hij door de ederlanden en Duits land, 
onder andere naar de stad Witten berg om Luther te horen. In 1526 trad hij u i t  de Augustijnerorde en trouwde. Zes jaar 
la ter werd hij tot hoogleraar benoemd aan de nieuw gestichte Lutherse universiteit van Marburg, eerst in de geschiedenis 
en l ater in de nieuwtestamentische theologie. Geldenhouwer had zijn sporen in de geschiedenis verdiend met onder meer 
twee studies naar de geschiedenis van de Bataven en hun historische belang voor Gelre en de stad ijmegen. Een moderne 
boeiende beschrijving van F i l ips' leven is van de hand van J. STERK, Philips van Bourgondië 1465-1524: bisschop vnn Utrecht, nis 
protagonist van de renaissance, zijn leven en maecenaat, Zutphen, 1980. 
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De vier bekende studies van jan Gossaert getekend tijdens de expeditie naar Rome. 
Boven: links de Apollo Kitharoedos, rechts de Spina rio of "Doorn trekker''. 
Onder: links het Colosseum, rechts de Capitoleinse Hercules. 
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(Leiden, Prentenkabinet) . Daar ligt de 
kiem van Gossaerts faam als eerste 
kunstenaar uit het Noorden die an
tieke resten tekende en die kennis en 
stijl meenam naar zijn thuisland en 
zo in de Bourgondische Nederlanden 
de evolutie van de kunst een beslis
sende wending gaf (9) . Dat feit zou 
zijn kunst blijvend beïnvloeden: de 
hybride mengeling van late hof go
tiek, antieke oudheid en Italiaanse 
renaissance. 

Voor hij in Rome arriveerde is Gos
saert tijdens zijn doorreis langs 
steden als Trente, Verona, Mantua 
en Florence ongetwijfeld in contact 
gekomen met de 15cte_ en vroeg-16de_ 
eeuwse Italiaanse schilderkunst die 
daar ten overvloede aanwezig was. 
In de Eeuwige Stad zelf waren op dat 
moment Michelangelo en Rafaël aan 
het werk, de eerste aan het plafond 
van de Sixtijnse Kapel de laatste aan 
de befaamde "Stanze" ( 1°) .  Het is 
waarschijnlijk dat Gossaert als lid 
van het gevolg van een belangrijk 
gezant toegang heeft gehad tot deze 
plaatsen, of tenminste tekeningen en 
voorontwerpen heeft gezien van de 
werken d ie toen werden u i tgevoerd . 
Het gezantschap keerde terug in jun i  
1509. Gossaert bleef echter nog wat 
langer in Rome, wat blijkt u i t  het 
feit dat hij er nog in jul i  van dat jaar 
actief was. Na zijn bezoek aan I talië 
speelde Gossaert een belangrijke rol 
in de introd uctie van de I tal iaanse 
Renaissance in de Nederlanden. Hij 
vestigde zich vermoedelijk in het 
Zeeuwse Middelburg, want eind 1 509 
werd een zekere 'Janin de Waele' 
geregistreerd als lid van de broeder
schap van Onze-Lieve-Vrouw in 
Middelburg. Dit vermoeden wordt 
bevestigd door enkele elementen: zijn 
broer Nicasius, architect en ingenieur, 
woonde in die stad, Gossaert voedde 
hier na zijn huwelijk met Margriet 
's Molders, zijn drie kinderen op en 

(9) M.W. ÄINSWORTH, " . , op. cit., p. 10 .  

Middelburg is niet ver verwijderd 
van ka·steel Suytburg, het huidige 
West-Souburg in Walcheren, waar 
zijn werkgever Filips van Bourgondië 
verbleef. 

Door het feit dat hij zich bij zijn 
terugkeer naar de Nederlanden op
nieuw diende toe te leggen op religi
euze taferelen kon Gossaert de band 
met de vertrouwde Vlaamse traditie 
gemakkelijker weer opnemen. Toch 
was zijn visie op de kunst van de 
Vlaamse Primitieven verrijkt met de 
invloeden die hij in Italië had opge
daan en met de inspiratie die hij wist 
te putten uit het grafische werk van 
tijdgenoten als Albrecht Dürer en Ja
copo de Barbari. Van deze laatste zou 
h ij het perspectief geleerd hebben. 
Gossaerts werk fixeerde zich in deze 
periode uitermate sterk op de kunst 
van zijn beroemde Zuid-Nederlandse 
voorgangers zoals Jan van Eyck en 
Hugo van der Goes. Hij verfijnde zijn 
olieverftechniek naar het voorbeeld 
van deze oude meesters en inspi
reerde zich letterlijk op beroemde 
composities van hun hand. Een mooi 
voorbeeld uit deze scheppingsfase is 
het paneel dat Christus tussen Johan
nes de Doper en Maria voorstelt (Ma
drid, Musea del Prado) . Het werk is 
een vrije kopie naar de Deiësisgroep 
uit het centrale deel van het Lam Gods 
van Jan van Eyck. De Aanbidding der 
Wijzen (Londen, National Gallery), die 
h ij tussen 1510 en 1512 schilderde 
voor de Benedictijnenabdij van Ger
aardsbergen verwijst duidelijk naar 
het werk van Hugo van der Goes, 
met name naar diens Monforteretabel 
(Berlijn, Gemäldegalerie) en naar voor
beelden van Gerard David. 

Van alle schilderijen die tot Gossaerts 
vroege maniëristische periode beho
ren is er één met zekerheid te dateren, 
een diptiek in het Palazzo Doria te 
Rome, dat Gossaert schilderde voor 

een Italiaanse edelman Antonio Sici
liano in 1513. De diptiek bestaat uit 
een portret van Siciliano zelf met als 
tegenhanger een Madonna in de kerk, 
een vrij nauwkeurige kopie naar Jan 
van Eyck. Het portret dat geplaatst is 
in een uitvoerig landschap, blinkt uit 
door de fijne verzorging van de details 
en door een rijke kleurigheid. Het zet 
op waardige manier de traditie van de 
vroege Nederlandse kunst voort. De 
details zijn nadrukkelijk uitgebeeld 
met een neiging naar grote precieus
heid van de lijn waardoor de onderde
len uit het geheel als het ware worden 
geïsoleerd. Dit treedt nog sterker naar 
voor in de Malvagna-triptiek waar 
Maria in een gotisch tabernakel op-· 
genomen is als een juweel in een zeer 
uitvoerig bewerkte bezetting. 
Wellicht in dezelfde periode, 1510-
1512, schilderde Gossaert de Aanbid
ding der Wijzen voor de Sint-Adriaan
sabdij van Geraardsbergen. We komen 
later uitgebreid op dit schilderij terug. 

Toen zijn beschermheer, Filips van 
Bourgondië, in 1517 bisschop van 
Utrecht werd, volgde Gossaert zijn 
mecenas naar diens residentie, het 
kasteel van Wijk bij Duurstede. Ook 
hier ontplooide hij een veelzijdige 
activiteit. Hij schilderde niet alleen 
panelen maar bracht ook wand- en 
plafondschilderingen aan, hij ont
wierp een triomfwagen, zegels e!l 
koorgestoelte (11) . Vanaf dan begon hij 
ook steeds meer voor anderen te wer
ken en was het Gossaert klaarblijkelijk 
toegestaan ook andere opdrachten aan 
te nemen, al kwamen deze voorname
lijk van de Bourgondische verwanten 
van de bisschop en van vertrouwelin
gen van het Habsburgse hof, o.a. ,voor 
keizer Karel V en Christiaan I I  van De
nemarken. In 1523 werkte hij ook aan 
het hof van Margaretha van Oostenrijk 
waar hij ook schilderijen restaureerde 
en in dezelfde periode schilderde hij 
de opmerkelijke Sint-Lukas tekent Ma-

(1°) De vier "Stanze" in  het Apostolisch Paleis in  het Vaticaan zijn vier kamers i n  het publieke gedeelte van het paleis, d ie 
bekend zijn geworden door de fresco's van Rafaël en zijn assistenten/ leer l ingen .  De opdracht voor de decoratie van 
deze kamers werd rond 1 508 gegeven aan de kunstenaar door paus Ju lius I I .  Hiermee wilde Julius I I  de pauselijke v r
trekken van zijn voorganger paus A lexander V I  qua grandeur overtreffen. 

(1 1 )  J. STERK, op. cit, p. 1 38-139. 

'·��1.-r. ';-�'?�"(; � 
Gerardimontium 20 1 3-252;" 
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Links de "Deiësisgroep" uit het centrale deel van het Lam Gods door jan van Eyck (Gent, Sin t-Baafskathedraal}, rechts de "Deiësisproe[J. 
door jan Gossaert {Madrid, Musea del Prado). 

De "Malvagna-triptiek" door jan Gossaert (Museum Palermo). 





� "De Aanbidding der Wijzen "  door 
jan Gossaert. (National Gallery, Londen). 

rin c11 liet Ki11d, (thans in het Kunsthisto
risc/1cs Muse11 1 1 1  te Wenen). 

a de dood van zijn beschermheer 
Fi l ips van Bourgondië in 1524 trad 
Gossaert in d ienst van de neef van 
overleden bisschop, Adolf van Bour
gondië, admiraal van de Nederlanden 
en 1T1arkies van Veere. H ij installeerde 
zich opnieuw te M iddelburg en was er 
werkzaam aan het hof van zijn n ieuwe 
patroon. In zijn laatste levensjaar 1532, 
stond hij onder de bescherming van de 
Spaanse markiezin Mencia de Mendo
za, de derde echtgenote van Hendrik 
I I I , graaf van assau (een oom van 
Willem van Oranje). Jan Gossaert over
leed in het najaar van 1532 ( ' 2) .  
Het is du idelijk dat door zijn lang
durige band met de Bourgond isch
Habsburgse hoven voor Gossaert de 
deuren open gingen van rijke, verfijnde 
en onderlegde verzamelaars en dat zijn 
reis naar Rome in het gezelschap Fi l ips 
van Bourgondië zowel aan zijn eigen 
loopbaan als aan de schi lderkunst in 
de ederlanden een ingrijpende wen
ding heeft gegeven.  In tegenstelling tot 
veel van zijn Antwerpse en Brusselse 
tijdgenoten stond hij wellicht nooit aan 
het hoofd van een bloeiend werkplaats, 
maar zijn kunst was zo revolutionair, 
dat ta l van kunstenaars van de vol
gende generatie zijn stijl overnamen 
en verder verspreidde. Gossaert wordt 

internationaal gezien als de spi lfiguur 
in  de ontwikkel ing van de vroeg-Ne
derlandse kunst, die de erfenis van haar 
stichter, Jan van Eyck, deed evolueren 
in een richting d ie zou uitmonden in de 
grootse kunst van de eeuw van Rubens. 

Filips van Bourgondië 

We weten ondertussen dat F i l ips van 
Bourgondië een besl issende invloed 
heeft gehad op Jan Gossaerts vorming, 
maar wie was die Bourgondische ad
miraal en bisschop? Hij werd geboren 
in 1465 te Brussel als bastaardzoon van 
F i l ips de Goede en zijn maîtresse, Mar
garetha van der Post ( ' 3) . Fi l ips was dus 
een halfbroer van Karel de Stoute ( 1 1) en 
volgens diverse bronnen was h ij wat be
treft gelaat zeer gel ijkende op zijn vader 
(1 5) . Hertog Fi l ips de Goede, landsheer 
van de Bourgond ische Nederlanden, 
b·ouwde drie keer, had dertig bekende 
n1aîtresses en achttien toegegeven bas
taardkinderen ( ' (J) . De jonge Fi l ips van 
Bourgond ië groeide op bij zijn moeder, 
Margaretha, in Brussel .  Op zijn tvvaalfde 
werd de knaap naar het hof van M ar ia 
van Bourgondië gehaald, de dochter en 
erfgename van Karel de Stoute (die in 
1-177 sneuvelde bij Nancy) .  Op 19 au
gustus van datzelfde jaar trad Maria in 
het huwel ijk met de Habsbu rgse aarts
hertog Maximil iaan van Oostenrijk, d ie  
daardoor in feite de  nieuwe landsheer 
werd van de Bourgond ische ederlan
den. Geldenhouwer, de Nederlandse 
human ist die het levensverhaal van 

( 1 �) Een exacte da tum werd n ie t  teruggevonden .  Maar u i t  briefwi ssel ing b l i j k t  d a t  h ij 
nog een brief ondertekende op 1 2  sep tember en d a t  h ij overleed vóór 13 oktober 
1 532: J. K. S 1 EPPE, op. ei t . ,  p. 33-38. 

( 1 ') Gesch iedschrij vers gebru i ken versch i l lende var ian ten :  Margari ta Post ia, Marga
reta van  Prost en zel fs Margueri te van  Proest, z ie J .  S1 FRK, P/1ilips rnn Bo1 1 rgondii.i 
1 465- 152..J.: bissc/1op rnn U trec/1t, nis protngonis l  vnn de rennissance, zijn lez1c11 c1 1  l l lnl'Ce-
1 1nnt, Zu tphen, 1 980, p .  1 57, noot 2. ( 1 1 )  F i l i ps de Goede, ook genaan1d Fi l i ps l i l  van Bourgond ië (Di jon, 31 j u l i 1 396 -
Brugge, 1 5  j u n i  1 467), was hertog van Bourgondië van 1 41 9  tot a<1n zi j n d ood . H ij 
was de zoon van J an zonder V rees en Margaretha van  Beieren-St ra u bi n .  Als  l <1nds
heer van V laanderen, Braban t, N amen en L i mburg heeft h i j  een bel angr i jke ro l  
gespeeld  i n  de gesch iedenis van de  Nederlanden .  

( 1 ;) J .  S 1 1ï<K, P/1ilips vn11 8011 rgondië 1 465-1 524: bissc/10p v11 1 1  U trcc/1 t ,  n i s  protngo11 ist rn1 1  de 
re1 1n issnnce, zij 1 1  leven en 11 1nece11nnt, Z u tphen, 1 980, p. 87. Da<1 r in  c i teert h ij W i l hel
mus Heda, De Episcopis Ul tmiecti 1 1 is, Utrech t, 1 643. 

( ' ") Som m i ge bro nnen spreken zel fs van 26 bastaardk inderen, al is voorzich t igheid 
geboden, want heel wa t genea logen l i nken h u n  fam i l ie  graag aan de  Bou rgond i 
sche hertog. F i l i ps was ook helemaal  geen recordhouder wan t  de bisschop van 
Lu i k, J an  v<1n  Heinsberg, had meer den 60 bastaard k inderen .  Zie desgewenst E .  
D1  MAFc.,sc 1 1 /\ LCK, De Bo11 rgo11 rlsic/1c Vorsten ( 13 75- 1 530), Leu ven, 2008, p .  1 1 3- 1 1 5 . 

a 



BESTELDE DANIËL VAN BOECHOUT, BARON VAN BOELARE, DE AANBIDDING DER WIJZEN VAN }AN GOSSAERT 
VOOR DE SINT-ADRIAANSABDIJ? 

Deze twee anonieme portretten van jan Gossaert worden door kunsthistorici beschouwd als mogelijke zelfportretten. 
Links: Anoniem portret door}. Gossaert (Currier Gallery of Art, New Hampshire). Rechts: Anoniem portret door}. Gossaert (Pushkin 
Staatsmuseum, Moskou). 

Fi l ip" van Bourgond ië schreef, verte lt 
dat Fi l ips als jonge man onderricht 
kreeg in schilder- en tekenkunst en 
ook het goudsmeden, vermoedelijk 
maakte dit deel uit van zijn opvoe
ding aan hel Bourgondische hof. Of
schoon hij in 1 483 een mil i taire carriè
re was begonnen, l iet hij zich toch op 
7 december 1484 inschrijven aan de 
universiteit van Leuven, waaruit men 
kan afleiden dat de jonge edelman, 
die volgens Geldenhouwer al voor 
zij n  komst aan het hof redelijk Latijn 
kende, toen reeds belangstel ling voor 
wetenschap en cultuur koesterde ( 17) .  
Vermoedelijk door zijn connecties in 
kringen met de Leuvense universiteit 
kreeg Fi lips gaandeweg een diep
gaande belangstelling voor de klas-

sieke Oudheid . 

In 1486 werd Fi lips tot ridder geslagen 
en in de jaren 1488-1490, een woelige 
periode van opstanden, is hij vooral 
met mili taire zaken bezig. Zo nam 
hij deel aan de mislukte belegering 
van Lessen in ju l i  1489 (18) . Maar het 
uiteindelijke slot van de vijandelijk
heden, de Vrede van Senl is in 1493, 
heeft hij niet afgewacht want in 1490 
vertrok h ij naar het noorden, naar zijn 
bejaarde halfbroer David van Bour
gondië, ook een buitenechtelijke zoon 
van hertog Filips de Goede, die al in 
1456 door toedoen van zijn vader bis
schop van U trecht was geworden (19) . 
Daar werd Filips aangesteld tot slot
bewaarder van het kasteel Duurstede, 

het buitenverblijf van de bisschop in 
Utrecht. Aan het bisschoppelijk hof 
ontmoette hij Daniël van Boechout, 
heer van Boelare, d ie slotbewaarder 
was in een ander kasteel van de bis
schop, Ter Horst in Rhenen, op e!lkele 
kilometers van Duurstede. Ter Horst 
was een grensburcht van de bisschop 
van Utrecht om het Sticht tegen Gelre 
te beschermen. Het Sticht was het ter
ritorium waarover de bisschoppen 
van Utrecht in de middeleeuwen als 
vorst de landsheerlijkheid uitoefenden 
(2°). Daniël van Boechout was trou
wens niet a l leen baron van Boelare, 
maar ook heer van Beverweerd, een 
landgoed op enkele kilometers van 
Utrecht, waar hij well icht als kind 
opgroeide. Filips' hulp werd door 

(17) J. STERK, Philips van Bourgondië 1465-1524: bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance, zijn leven en maecenaat, 
Zutphen, 1 980, p. 98. 

(18) G. DouTREPONT & ]. Joooc E, Chroniques de Jean Molinet, Brussel, 1935-1937, vol . I I, p.  155. 
(19) David van Bourgondië (Atrecht, 1427 - Wijk bij Duurstede, 1496) was bisschop van Utrecht van 1456 tot 1496. Hij was een 

bastaardzoon van Fi l ips de Goede en Colette Casteleyn en was met 40 jaar de langst regerende bisschop van Utrecht, 
a fgezien van Balderik en Wil l ibrord. H ij was ook proost van Sint-Donaas in Brugge. (20) Utrecht was van 1024 tot 1528 een vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk. Dat wi l  zeggen dat de bisschop als rijk -
vorst en graaf ook heerlijke rechten had en d us ook wereld l ijke macht bezat. 



Filips de Goede geflankeerd door twee bastaardzonen: links Filips van Bourgondië en rechts David van Bourgondië. (Links: teke

ning van Filips van Bourgondïe, kopie naar jan Gossaert uit Recueil d'Arras, 1 6d• eeuw. Midden Filips de Goede, kopie naar Rogier 

van der Weyden. Rechts: tekening van David van Bourgondië uit Utrechtsch-Hollandsche jaarboeken 1 481 -1483.) 

Daniël ingeroepen om. het kasteel Ter 
Host  te verded igen toen het bedreigd 
werd (2 1 ) .  

a de dood van bisschop David in 
1 -196 keerde F i l ips terug naar het 
Bourgondische hof in  de Zuide l ij ke 
Nederlanden, dat  onder de F i l ips de 
Schone (22) voornameli jk in Mechelen 
resideerde. Deze jonge hertog was 
de zoon van Maria van Bourgond ië 
en de Habsburgse Maximi l iaan van 
Oostenrijk .  Toen zijn moeder in 1482 
stierf, werd h ij a ls vierjarige kleuter 
troongerechtigd. Zijn vader oefende 
tijdens zijn minderjarigheid het re
gentschap over de ederlanden ui t .  
De jonge hertog werd opgevoed te 
Mechelen bij zijn  (stief)grootmoeder 
Margaretha van York en onderging 
de invloed van de Zu id-Nederlandse 
adel .  Dat bleek heel du idel ij k  toen hij 

in 1 494 meerderjarig werd verklaard 
en persoonl ij k  het bevvind in handen 
nam . iet a l leen Fi l ips van Bourgon
dië vertro k  naar het hof van de jonge 
hertog, ook Daniël van Boechou t d ie 
er één van de raadsheren-kamerlingen 
werd (23) . Tn de 1 5de eeuw werd 
aan het hof van de Bourgondische 
hertogen een streng hofceremonieel 
ontwikkel t .  Ui terlijk kenmerk hiervan 
was het d ragen van zwarte kleding. 
Di t  hofceren10nieel werd overgeno
men door de Habsburgers en Karel V 
brach t  het l a ter ook naar naar Spanje. 

F i l ips van Bourgond ië maakte in die 
jaren snel  carrière aan het Bourgon
d ische hof. In 1 498 werd hij door 
F i l ips de Schone tot adn1iraal van de 

ederlanden (24) benoemd en kwam 

hij aan het hoofd van het Bourgon

dische leger in het Sticht U trecht .  I n  

1 501 werd hij r idder van  he t  Gulden 
V l ies en i n  dat  zel fde jaar nog word t 
h ij vermeld a ls  " 11 1essirc Plzilipc, li11s t11rd 
dc Bo1 1 rgoi1 1g1 1e, gm1 1 t  et prc1 1 1 icr 1 1 1ni�trc 
d'lzoste/ " \Va t  betekende dat  de le id ing 
van de hele gang van zaken aêln het 
hof bij hem berus tte. I n  die functie en 
als ingewijde op gebied \'an schi lder
kunst zorgde hij ervoor dat  in 1 S0-1 Je
roen Bosch de opdracht  kreeg om een 
groot d rielu ik  te schi lderen voor Fi l i ps 
de Schone met "Ie j 11gc111c11 t de d ic11 
11ssnuoir pamdis et e1 1fer", een ta fereel 
van het Laatste Oordeel (2') . La ter zou 
bl ijken dat ook Fi l ips , ·an Bourgondië 
op zijn minst twee werken bezJ t van 
Bosch (2'') . 

Enkele jaren la ter richtte Fi l ips' belang
stel l ing zich op een andere geheimzin
nige wereld dan d ie van Bosch:  d ie 
van de k lassieke oudheid . We zagen a l  

(21 )  C.A .  V A '.\i  K A 1 v1 1s, f- let Besl 1 1 1 1 r  vn11 bissclrop en Sta ten in fret Nedersticht : Ouers tic/ 1 t  rn Drrn tl1e, 1 -J.83- 1520, Utrecht, 1 97-l, p. 11 .  (22) F i l i ps de Schone (Brugge, 22 j u n i  1 478 - Bu rgos, 25 september 1 506) ook F i l i ps 1 van Casti l i ië  genaamd, Frans Pl1ilippc Ic 
Beau (n iet te verwa rren met z i jn  naa mgenoot de Franse kon ing F i l i ps I V, Frans Plrilippc Ie Bel) was tevens de vader van 
Karel V .  I n  1 496 trad h i j  i n  het  h u we l i j k  met J ohanna van Cast i l ië, dochter van het  Spaanse kathol ieke koningspaar Fer
d i nand van Aragón en I sabel l a  1 van Cast i l ië .  Daarmee werd de basis gelegd voor een meer dan tweehonderd jaé1r d u 
rende verbintenis tussen de Zu ide l i j ke ederlanden en Spanje. 

(2') C. BL 1 K I  '\S, Supple111e1 1 /  nux Tropl1ées tn1 1 /  sncrés que profn11es rf11 D 11c/1é rfe B mbn1 1 t, Den Haag, 1 726, p .  -1-6: "Sous Plrilippc Ic 
Benu, I�oy de / 'Espngne & D11c rfe !3 mbn1 1 / ,  se tro1 1ve rfn1 1s sn cou rt les Officiers s1 1 iun 1 1 ts . . .  Clin11 1 belln1 1s  . . .  Le Seix11c1 1 r  de Bo11Jer<'. 

(2 1) A d m i raa l  der Nederlanden was een funct ie d i e  bestond tussen 1 485 en 1 573. Voor d ie t i jd was er a l  een a d miraal  van 
Vlaanderen, la ter aangevu ld  met een a d m i raa l  voor de overige gewesten i n  de Bou rgond ische Nederlanden.  

(2') Moge l i j k  is d i t  het Laatste Oordeel-d riel u i k  van Bosch dat  nu hangt i n  de Academie van Beeldende Ku nsten Wenen i n  
Wenen. 

r21') J .  S 1 1 1<K,  op. e i / . , i".ic de in venta ris op p .  21 8 .  

1 1  



BESTELDE DANIËL VAN BOECHOUT, BARON VAN BOELARE, DE AANBIDDING DER WIJZEN VAN ]AN GOSSAERT 
VOOR DE SINT-ADRIAANSABDIJ? 

Filips de Schone 

dat de admiraal in 1508 op diploma
tieke missie werd gestuurd naar Rome 
met onder zijn gevolg o.a. Jan Gos
saert. Fi l ips werd eigenl ij k  gestuurd in 
het kader van de niet aflatende strijd 
tussen de paus en de Bourgondische 
hertogen over kerkel i jke benoemingen 
in de Lage Landen. De hertogen had
den in het verleden die posten vaak 
aan hun bastaardzonen toegekend, 
denken we hierbij o.a. aan David van 
Bourgondië, maar omdat met die 
posten veel geld gemoeid was, begon 
paus Sixtus IV in 1473 leden van zijn 
eigen familie te benoemen in de Bour
gondische gebieden. a het overl ijden 
van Filips de Schone, de vader van 
de toekomstige Karel V, in 1 506, werd 
Margaretha van Oostenrijk, de tante 
van Karel, aangesteld tot landvoogdes 
van de ederlanden. Zij moest zorgen 
voor evenwicht in de machtsverhou
dingen tussen de paus en haar neefje. 
Met de diplomatieke missie wi lde ze 

Margaretha van Oostenrijk 

bekomen dat de benoemingen van 
bisschoppen en abten opnieuw door 
de hertog kon gebeuren zonder de 
goedkeuring van de paus, ondertus
sen Julius I I ,  een neef van Sixtus IV, 
en zonder de vriendschappelijke 
relaties te verstoren. Voor die delicate 
opdracht had ze iemand nodig d ie 
eenzelfde soort profiel nastreefde als 
de paus, zodat hun gemeenschap
pelijke interesses de achtergrond 
konden vormen voor de bespreking 
van deze netelige kwestie. Fil ips was 
de geknipte man hiervoor. Gelden
houwer schreef erg lovend over de 
architecturale beslagenheid van zij n  
beschermheer: 'Ging het over bouw
kunst, dan kon hij (Filips) meepraten 
over afmetingen, verhoudingen en 
vormen van symmetrie. Hij sprak 
met zo veel precisie over sokkels, 
zuilen, architraven, kroonl ijsten en 
dergelijke, dat je dacht dat hij het zo 
uit Vitruvius (2� had gehaald.  Hij had 

Paus Julius II 

met paus Julius I I  een groter contact 
over deze zaken dan over die welke 
met zijn missie samenhingen (28). 
Nog volgens de humanist maakte Fi
l ips met zijn kennis van de Oudheid 
zo veel indruk op de paus, dat die 
hem wilde overladen met kostbare 
geschenken, maar de Bourgondiër 
was zo tactvol om de meeste cadeaus 
beleefd te weigeren. Tijdens zijn mis
sie kwam hij in I talië onder de indruk 
van de intellectualistische renaissance
hofhoudingen waaraan geleerden en 
kunstenaars verbonden waren. 

Na zijn terugkeer naar de Nederlan
den trachtte hij voor zichzelf dan ook 
een soortgelijke hofhouding samen 
te stellen op zijn slot West-Souburg. 
Dit kasteel in Zeeland, dat hij geërfd 
had van zijn halfzuster Anna van 
Bourgondië (29), liet hij mede door de 
schilder Jan Gossaert in renaissance
stijl verbouwen. Filips was een man 

(27) Marcus Vitruvius Pol l io (± 85 - 20 v. Chr.) was een Romeins mi l i ta ir, architect en ingenieur. H ij is bekend a ls  auteur van 
De Architectu ra libri decem (De bouwkunst, in t ien delen), één van de voornaamste bronnen van de Romeinse bouwkunst 
en techniek. 

(28) J .K .  STEPPE, Gossaert en de renaissance in de Nederlanden in  Jan Gossaert genaamd Mabuse, cata logus, Rotterdam-Brugge, 
1965, p. 16 .  

(29) Anna van Bourgondië (ca.1435-1508) was een bui tenechtelijk  dochter van de Bourgondische hertog Fi l ips de Goede uit 
zijn  relatie met J acqueline van Steenberghe. Ze groeide op aan het Bourgondische hof in  de Nederlanden en werd gou
vernante van de latere hertogin Maria van Bourgondië. I n  1457 huwde ze met de Zeeuwse edelman ridder Adriaan 
van Borssele, een bekwaam mi litair en kamerheer van de hertog. H ij bezat tal van heerlijkheden op het Z euwse eiland 
Walcheren. Het echtpaar bewoonde het kasteel van West-Souburg, dat aan de fami l ie van Borssele toeb hoorde. In 146 
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' a m t n r t b l ng t ll ing voor 
r ti h ' p n rij n' n daarom 

li t hij zijn rtr kk n op mukk n 
m t r ti d1-m thologi che chil
d rij n an Go sa rt, waarond r 
d b kend Neptunus e11 A111phitrite 

(B rlijn, Ge111ii/rlegnlerie), het enige 
b waarde paneel na de verwoesting 

an h t ka te l in 1573. Het paneel 
meet i 1,91 m hoog en 1,28 m breed . 
Op allend is ook de vol ledig Latijnse 
handtekening d ie op humanistische 
wijze geheel in Romeinse kapitalen is 
ge teld: " IOA ES+MALBODIVS+ 
PI GEBAT+1516". Het werk draagt 
ook de naam en het devies van zijn 
opdrachtgever Filips van Bourgondië 
die duidelijk trots moet zijn geweest 
op dit manifest van de nieuwe stijl in 
het noorden. De sensuele kunstwer
ken in zijn kasteel moeten volgens 
Stephanie Schrader (30) begrepen wor
den als een verheerlijking van zinne
l ijk genot. In haar recente publicatie 
over de renaissancekunstenaar wordt 
uitgelegd hoe aan het humanistische 
hof van Fi lips van Bourgondië de 
mythologische naakten hand in hand 
gingen met zijn erotische identiteit 
(31) .  F i l ips hield dus van het minne
spel, liefst met jonge meisjes. Zelfs 
later, als bisschop, vond hij kuisheid 
een belediging voor de menselijke na
tuur (32) . Zijn erotische belangstelling 
deelde hij met zijn vrienden zoals 
Filips van Kleef, heer van Ravenstein, 
Wijnendale en Ed ingen, die in zijn 
badkamer in zijn kasteel Wijnendale 
verschillende schilderijen met my
thologische naakten l iet ophangen, 
maar ook met Daniël van Boechout. 
De heer van Boelare erfde trouwens 
later van Fil ips twee dure kwalitatief 
hoogstaande schi lderijen over min
narij en een foedraal voor een van 
beide: "Twee costelicke tafferee/kens van 

Neptunus en Amphitrite 

door jan Gossaert uit 

151 6. Het enige 

bewaarde paneel uit het 

kasteel Suytburg van 

Filips van Bourgondië. 

Onderaan in de sokkel 

staat de signatuur van 

Gossaert. 

(Berlijn, Gemäldegalerie) 

de boelscnp wel gerlnen mit een custodie 
dner d'een in hoirt" .  Oese tnefferelen ll�ft 
die here van Boeier", aldus de inventa
ris van kasteel Duurstede, Fi l ips' re
sidentie als bisschop van Utrecht (3'). 
Ui t  deze in februari 1 529 opgemaakte 
inventaris blijkt dat Fi l ips' zin voor 
erotiek geen voorbijgaande gril was. 
Overal waren zinnenprikkelende 
schilderijen, wandtapijten en beelden 
te vinden (34) .  

Fi l ips van Bourgond ië werd in  1 51 7  
door Karel V uit politieke overwegin
gen op de U trechtse zetel geplaatst 
ter vervanging van bisschop Frederik 
van Baden. Min of meer onvrijw i l-

l ig nam Fil ips eind 1 51 6  het zware 
ambt van geestel ijk leider van het 
diocees Utrecht en van landsheer van 
het Sticht op zich. Bij zijn intocht in 
Utrecht had hij nog geen enkele wij
ding ontvangen, deze werden hem in 
de volgende dagen achter elkaar toe-

stierf haar man zonder wettige kinderen na te laten. Anna erfde al zijn bezi ttingen. I n  1470 herh·ouwde ze met Adolf van 
Kleef, heer van Ravenstein en Wijnendale. Ze overleed op 14 januari 1 508. Het kasteel van West-Souburg en de Zeeuwse 
polders uit haar nalatenschap gingen na haar dood naar Fi l ips van Bourgondië. 

('0) Stephanie Schrader is adjunct-conservator van het departement tekeningen van het f. Paul  Getty M11se1 1 11 1 in Los Angeles. (11 ) M.W. A 1 NswoR1 1 1, S. A1s1 EENS, N.M.  ÜRENSTEIN, Me11s, 1 1 1ytl1e e11 zinnelijkheid, de Renaissance va11 fan Gossart, BRUSSEL, 2010. ('2) S. ScHRADER, De 111ytl10/ogische naakten va1 1  Cossart en de erotische identiteit vn1 1  Filips va11 Bourgo1 1dië, in  M.W. A 1NSWORT11 ,  e.a .  
Mens, 111ythe en zinnelijkl1eid. De Re11aissa11ce van fa1 1  Cossart, . . .  p. 57-67. (11) J. S I ERK, op. cit., p. 90, 227, 248 (14) I n zijn slaapkamer hing een tapijt met van een jachttafereel met niet mis te verstane seksuele connotaties, een man d ie 
zijn boor in het net van een jonge vrouw wil steken. I n  de schatkamer stond een marmeren afgodsbeeld van Priapus, 
de vruchtbaarheidsgod uit de Oudheid, met een bu i tenmaats lid in erectie, zie J. STERK, op. cit. , p. 57, 137, 237, 263 en 303. 
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Dit schilderij van een anonieme man 
door Gossaert, is mogelijk een portret 
van Filips van Bourgondië. 
(Sterling and Francine Clark Art Jnsti
tute, Williamstown, Massachussetts). 

gediend. et zoals zijn vader, Filips 
de Goede, betoonde hij als landsheer 
een duidelijke afkeer van oorlog. H ij 
leidde een luxueus bestaan in de bis
schoppelijke residentie, het kasteel 
van Wijk bij Duurstede, als liefhebber 
van wapens, vrouwen en paarden. De 
bisschop leefde als een ware renais
sancevorst en l iet zich weinig gelegen 
liggen aan godsdienstige aangelegen
heden, die hij door plaatsvervangers 
uitbesteedde. H ij bekommerde zich 
evenmin om het opkomende lu thera
nisme. Filips meest positieve bijdrage 

was ongetwijfeld zijn bevordering 
van de kunsten. 

Daniël van Boechout 

Daniël van Boechout is in Geraardsber
gen bekend voor zijn rol in het over
brengen van de relieken van de apostel 
Bartholomeus van de kartuizerij in 
Sint-Martens-Lierde naar Geraards
bergen in 1515. Dit was op voorspraak 
van de baron en vele vooraanstaande 
burgers van Geraardsbergen, een his
torisch feit dat nog jaarlijks gevierd 
wordt in de Processie van Plaisance. 
(35) Verder wordt hij door Van Waes
berghe vermeld als de heer van Boe
lare die fungeerde als bevelhebber van 
de stad Geraardsbergen bij de belege
ringen in 1492 (36) . 

Hoger zagen we een tot nu toe minder 
bekende episode uit het leven van de 
baron, die van raadsheer-kamerheer 
aan het hof van Filips de Schone en 
slotbewaarder van de kastelen van Da
vid en Filips van Bourgondië, beiden 
bisschop van Utrecht. 
Daniël van Boechout was een edel
man van goede familie. Het geslacht 
Boechout wordt gerekend bij de ho
gere adel (3l De plaats Boechout was 
eertijds een heerlijkheid op het grond
gebied Grimbergen en Meise, en werd 
gesticht door de hertog van Brabant 
(38). Die heerlijkheid had de rang van 
baanderij en bekleedde een eerste
rangs positie onder de adel. De Van 
Boechouts waren nauw verwant met 
adellijke families van Brabant en Luik. 

Daniël werd geboren rond 1450-1455 
r9) als tweede zoon van Jan van 
Boechout (ca. 1420 - ca. 1487) en Jo
anna van Vianen (1420-1502) . De Van 
Boechoutes waren op dat moment 
nog niet in het bezit van het Land van 
Boelare, dat gebeurde pas rond 1466. 
Jan van Boechout werd heer van Boe
lare na de dood van zijn oom Pieter 
van Reingersvliete. Deze baron bleef 
kinderloos waardoor hij werd opge
volgd door de oudste zoon van zijn 
zuster Aliane van Reingersvliete, die 
getrouwd was met ridder Gilles van 
Boechout, kastelein (burggraaf) van 
Brussel (40) . Gillis was slechts de derde 
zoon van de heer Van Boechout, Daniël 
III, en dus geen erfgenaam van het · 

domein Boechout. 
Zijn zoon Jan werd eerder al, door zijn 
huwelijk met Joanna van Vianen in 
1440, heer van Beverweerd en Odijk. 
Odijk was een heerlijkheid met het kas
teel Beverweerd op een eilandje langs 
de Kromme Rijn bij het dorp Werk
hoven, nabij Utrecht (Werkhoven en 
Odijk zouden later fusioneren met de 
gemeente Bunik). Joanna was de enige 
dochter en erfgename van Gijsbrecht 
van Vianen, heer van Berverweerd. De 
Vianens waren verwant met andere 
adellijke families in de noordelijke 
Nederlanden zoals Van Borsele. 
Jan en Joanna kregen vier kinderen: 
twee jongens, Jan en Daniël, en twee 
meisjes Katherine en Clémence . .  

Daniël bracht zijn jeugd vooral door 
op Beverweerd want zijn kinderjaren 

(35) J .  VA WAESBERGHE, Gemrdi Montiwn sive altera imperialis Flandriae metropolis eiusque Castellania, Brussel, 1627, p .  183-185 ; 

A .  DE PoRTEMONT-P. CATTELE JN (vert.), Historisch onderzoek naar de Stad Geraardsbergen, Geraardsbergen, 1996, deel I I, 
p .  136-137. 

(36) J .  VA WAESBERGJ J E, op. cit. p. 95; V. FRIS, Geschiedenis van Geeraardsbergen, Gent, 1911,  p. 1 54-155; M. VA TRIMPONT, Het iand 
en de baronie Boe/are, Geraardsbergen, 1 998, p. 156. 

(37) M.  VAN TRIMPONT, op. cit., Geraardsbergen 1998, p .  156. 
(38) De naam Boechout  komt voor in verschi l lende varianten: Bouchou t, Bouchoute uit  boko 'beuk' + hulta 'bos', dus beukenbos. 

De uitspraak is boek-hout. De oudste attestaties voor het landgoed in Meise zijn Bocholt (1201) en Bochout (1223), zie 
M. GYSSELJNG Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226), 
deel I, Tongeren, 1960, p. 155. 

(39) Volgens genealogen ca. 1450, volgens Carnpbel l  ca. 1455. Daniëls ouders trouwden in 1440 (zie L. GALFSLOOT, Inventaire des 
archives de la Cour féodale de Brabante, Brussel, 1870, vol . I, p. 1 34). Daniëls jongere zuster Catherine werd geboren in 1456 
(L. GALESLOOT, op. cit., p. 176) .  

(40) Als kastelein of burggraai was Boechout een hoge functionaris, zo wat te vergel ij ken met een garnizoenscommandant. 
Hij zetelde op het hertogel ijk  paleis op de Coudenberg, het rniltair administratief en gerechtelijk centrum van het hertog
dom en voerde zo het bevel over de hertogeijke burcht. Zie C. NOPPEN, De Heren van Boechou t en hun waterburcht te Meise, 
Brussel, 1991, p .  60. 

(41) Dit was ook een triest d ieptepunt in de geschiedenis van Geraardsbergen, zie V. FRIS, Geschiedenis van Geeraardsbergen, 
Gent, 191 1, p .  1 15-140; E .  DE  MAESSCHALCK, De Bourgondsiche Vorsten (1315-1530), Leuven, 2008, p. 137-139. 
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Dani ·1 van Boechout 
bracht zijn jeugd voor

namelijk door in ka teel 
Beverweerd te Werkhoven 

nabij Utrecht, 
de woonplaats van zijn 

moeder Joanna van Vianen. 
(gravure door jan 

de Beijer uit Verheerlykt 
Nederland, 1 739) 

werden gekenmerkt door onrust en 
oorlog in de Zuidelijke Nederlanden. 
Een periode van botsingen tussen het 
steeds meer centraliserende Bourgon
d ische bestuur van Fi lips de Goede 
en 'stadsstaten' zoals Gent en zijn 
bondgenoten waaronder Geraards
bergen, met als triest hoogtepunt de 
Slag bij Gavere in 1 453 (41 ) . 

In  1 476 l iet Daniël zich inschrijven in 
de Universiteit van Leuven (42) . Toen 
zijn oudere broer Jan echter koos 
voor het priesterschap werd Daniël 
erfgenaam van Boelare en van Be
verweerd. Jan van Boechout was als 
kanunnik verbonden aan het kapittel 
van de Dom van Utrecht (43) . 
In 1487 trouwde Daniël met Maria 
van Luxemburg, dochter van Jacob 

Xet:: HUIS :BEVE.R.W":EElU>. 

van Luxemburg, heer van Fiennes 
en ridder van het Gulden Vlies. Het 
echtpaar kreeg twee dochters. De 
oudste (en dus erfgename), Maria 
( 1495-1563), trouwde met Hugues de 
Lannoy, heer van Rollencourt (t1528) .  
Zi j  waren de grootouders van Anne 
van Egmont, gravin van Buren ( 1533-
1 588), de eerste vrouw van Willem de 
Zwijger, prins van Oranje. De jongste 
dochter Française trouwde met Ri
chard de Mérode, heer van Frentzen. 

Eerder zagen we al dat Daniël in 
dienst was van bisschop David 
van Bourgondië en, na diens dood 
in 1 496, geruime tijd " cha111bellan" 
' raadsheer-kamerl ing' was aan het 
hof van Fi l ips de Schone. 

Tussen 1 51 7  en 1 524 verbleef Dan iël 
meestal in Duu rstede, de bel,mgrijkste 
bisschoppelijke residentie v ,rn Fi l ips 
van Bou rgondië, vvaar h ij s lotbewaar
der was. Zijn kamer \\ as in de grote 
toren die in 1 533 nog steeds bekend 
stond als " 11 1 ij11s /1ccre11 rn11  Boelncrs 
cn1 1 1er"(44) .  
Toen Fil i ps werd aangesteld als bis
schop van Utrecht en als wereld l ij k  
heer van het Sticht stelde hij een rege
ringsraad samen waarin ook Daniël 
van Boechout zetelde. Volgens Sterck 
was deze 'aanzienl ijk Zuidnederlands 
edelman' de enige die van bu iten het 
Sticht kwam, hoewel hij onder bis
schop David van Bourgondië al gefun
geerd had als kastelein van het slot Ter 
Horst. De nieuwe bisschop stelde hem 

(42) Ingeschreven als Daniël van Boechout van het bisdom Utrecht: L. CAMPBELL, op. cit" p. 28 : 'Ex lilio " . Daniel de Bo11c/1011 te, 
Tra}. Dioc. ' . 

(4') Zijn grafsteen bevond zich in de Dom. Deze steen was ingelegd met koperen p la ten, vermoedelijk in  het ru i tvormige 
middenveld het wapen . I n  de vier hoeken van het Gothisch randschrift waren in v ierpassen de v ier kwartieren of Evange
l is tensymbolen. Het opschrift lu id t: Anno dni millesimo qui1 1gëtesi1110 septil/lo 1/le11sis februnrij rfie septil/ln obijt nobilis et ge11ero
sus dns fohanes de Bouclwu t canonicus trnjecleïï cui' n11i111a requiescnt in pnce ( ln  het jaar onzes Heren 1 507, op de zevende dag 
van de maand februari overleed de edele en grootmoed ige heer Johannes van Boechout, kanunnik van U trecht, wiens ziel 
ruste in vrede). E.J . HASLINGJ 1u 1s EN C.j . A.C.  PEETERS, De 00111 vn11 Utrecht, 1 965, p. 385. 

(44) J . STERK, op. cit. p. 243 en 306-307: '/ 1 1 de yerste11 opte11 Toom in 1/lyns Heeren vn11 Baulers cnl/ler'. De knl/ler vnn Daniël vn1 1  
Bouchout, heer van Boulner, Schendelbeke, Beverwaerd en Odijk, pair van Vlnnnderen en kastelein vn11 Brussel . . . Het vertrek be
vond zich in de thans nog bestaande verva l len oude donjon van het slot, vermoedelijk op de  1 '10 verd ieping. 
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niet alleen als raadsman aan, maar 
ook tot slotvoogd van Duurstede. 
Meer nog, Daniël werd Filips' ver
trouweling en bij afwezigheid van de 
bisschop trad hij in het Nedersticht 
als stadhouder van hem op (45) . 
In zijn testament van 12 april 1518 
echter, drukte Daniël zijn wens uit 
om te begraven te worden in Ger
aardsbergen. Om elke betwisting tus
sen zijn twee dochters te voorkomen 
ging Daniël op 6 oktober 1523 over 
tot de verdeling van zijn bezittingen. 
Daniël stierf in 1525, een jaar na zijn 
vriend Filips van Bourgondië, al 
spreken sommige bronnen over 1527 
(46) . De baron werd begraven in zijn 
geliefde kapel van Onze-Lieve-Vrouw 
op enkele meters van Gossaerts 
beroemde Aanbidding der Koningen. 
Ook zijn oudste dochter, Maria van 
Boechout, wenste volgens haar tes
tamentaire beslissing van 1562 naast 
haar ouders begraven te worden, wat 
dan ook het jaar daarop gebeurde (4� . 

Wie bestelde het schi lderi j?  

Uit verschi llende bronnen weten we 
dat rfe Aanbidding der Koningen van 
Jan Gossaert werd geschilderd voor 
de Onze-Lieve-Vrouwkapel in de 
Sint-Adriaansabdij onder het bestuur 
van Jan (Joannes) de Broedere al ias 
Coppenol le die abt was van 1506 tot 
1526. De abt was afkomstig van de 
streek, meer bepaald van het nabij
gelegen Moerbeke waar de famil ie 
De Broedere het landbouwdomein 
Coppenolle bewoonde, een bezit van 
de abdij (48) . Vandaar dat men ook 
de naam Jan van Coppenol le terug
vindt bij geschiedschrijvers zoals 

Volgens kunsthistoricus Graham-Dixon 
is de afbeelding van Caspar eigenlijk het 
portret van abt jan de Broed ere, maar 
volgens kunsthistoricus Lorne Campbell 
werd het schilderij besteld door Daniël 
van Boechout. Misschien is dit wel een 
afbeelding van de opdrachtgever, de 
heer van Boe/are? 
Detail van "de Aanbidding der Wijzen" 
door jan Gossaert. (National Gallery, 
Londen) 

De Portemont en Fris (49) . Volgens 
de Engelse kunsthistoricus Andrew 
Graham-Dixon is De Broedere op 
het Driekoningentafereel van Gos
saert geïdentificeerd als de knielende 
koning Caspar (50) . og volgens 
Graham-Dixon is het gezicht van de 
knielende Caspar te realistisch in ver
gel ijking met de rest van het tafereel 
en heeft het gezicht van Caspar het 
voorkomen van een portret. Daarom 
l ij kt het wel dat De Broedere de op
drachtgever was. 
De Sint-Adriaansabdij beleefde in het 

begin van de 16de eeuw haar hoog-
ste bloeiperiode. Het klooster werd 
bestuurd door abt De Broedere. Het 
aantal religieuzen was nooit groter 
dan op dat ogenblik, de regel van 
Sint-Benedictus werd er trouw nage
volgd. Op materieel gebied waren het 
voor de abdij glansrijke jaren. Vol
gens G. Van Bockstaele is dit wellicht 
het hoogtepunt geweest in de ge
schiedenis van de Sint-Adriaansabdij, 
zowel op economisch als op cultureel 
gebied (51 ) .  Nieuwe gebouwen wer
den opgericht, zoals het abtskwartier 
en de hoeve, aan het abdijkoor laat 
hij veranderingen aanbrengen en 
ook aan de Sint-Lukaskerk, de oude 
parochiekerk aan de ingang van 
de abdij, gebeuren er ingrepen. De 
crypte achter het kerkkoor vormt hij 
om tot een nieuwe kapel gewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw. Geschiedschrij
vers trokken hieruit wellicht de ver
keerde conclusie dat De Broedere (de 
abdij) deze bouwwerken betaalde. Zo 
schrijft J .K. Steppe ' dat alle kronieken 
van de abdij dit schilderij situeren 
op het altaar van de kapel van Onze
Lieve-Vrouw achter het koor. Vermits 
dit altaar en deze kapel werden opge
richt door Joannes de Broedere, is het 
ook waarschijnlijk dat het schilderij 
in kwestie door deze abt bij Jan Gos
saert werd besteld' aldus Steppe (52), 
maar is dat wel zo? 

De Onze-Lieve-Vrouwkapel was 
ongeveer 13 meter lang en is te zien 
op enkele afbeeldingen en plannen 
(53) . De crypte was de begraafplaats 
van enkele abten en monniken, maar 
ook edelen uit de streek kregen er 
hun laatste rustplaats. Sommige graf
stenen bleven bij de uitbreiding tot 

(45) J .  STERK, Philips van Bourgondië 1 465- 1524: bisschop van Utrecht, als protagonist van de renaissance, zijn leven en maecenaat, 
Zutphen, 1980, p. 37. 

(46) L. CAMPBELL, op. cit., p. 28. 
(47) G. VAN BocKSTAELE, Het cultureel erfgoed van de Sin t-Adriaansabdij van Geraardsbergen 1 096-2002, Geraardsbergen, 2002, 

p. 1 66; M. VAN TRIMPONT, op. cit., Geraardsbergen, 1998, p. 173. 
(48) G. VAN BocKSTAELE, 900 jaar Sint-Adriaansabdij, Geraardsbergen, 1981, p.  27 
(49) A. DE PoRTEMO T, Recherches historiques sur la Ville de Grammont, Gent, 1870, p. 217: "Jean Coppenholle au de la Croix . . .  "; 

V. FRis, Geschiedenis van Geeraardsbergen, Gent, 1911, p. 420: "Jan de Broedere bijgenaamd van der Crusen ofCoppenolle. " 
(50) A. GRAHAM-D1xo , The Adoration of the Kings by fan Gossaert also called Mabuse in The Sunday Telegraph "In the Picture", 

06-01-2002. (51) G. v A BOCKSTAELE, 900 jaar Sint-Adriaansabdij, . . .  , p. 27. (52) K. STEPPE" op. cit., p. 40-41 . (53) L .  CAMPBELL, op. cit., p. 25. 
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1't1f "'l, b h 
At t Br rd onder een 

'blauw t n' in d kapel begraven 

( ) . I n  d k rk war n er e h t  r meer 

l 1' n dan abt n en monniken be

·�ra\ n (So) . Dit komt omdat de abd ij 

o r pronk l ijk geen echt kerkgebouw 

bezat. De "abdijkerk" waarvan in  tal 

van publ icatie sprake is, bleef eeu

wenlang beperkt tot een koor, want 

de eigenl ijke kerk was Sint-Lu kas, de 

oud te  parochiekerk van de boven

stad (51 . Meer nog, er was zel fs lange 

tijd geen rechtstreekse verbinding 

tussen het klooster en de kerk. Het 

zou zelfs tot  1 627 d u ren voordat de 

abdij vol ledig werd opgeslorpt door 

de abdij Cl Een speciale plaats was 
aan de heren van Boelare voorbehou
den. Een voorrech t  dat ze hadden 
van vóór de stichting van de abdij en 
zelfs vóór de stichting van de stad 
zelf gezien de Sint-Lu kaskerk en ook 
de baronie Boelare ouder zijn dan 
de stad (59) . Daar komt nog bij dat  
Stefaan 1 1  van Boelare samen fftet de 
graaf van Vlaanderen aan de basis 
lag van de stichting van de abdij in 
Geraardsbergen .  In de kerk trof men 
trouwens een grote verzameling van 
wapenschi lden en blazoenen aan. 

iet a l leen het wapen van de overle
dene sierde zij n  grafsteen, maar ook 
zijn kwartieren en soms die van zijn 
partner. Het meest opvallende waren 
echter de kleu rrijke blazoenen d ie 
aan de pij lers van de kerk ophingen. 
Volgens G.  Van Bockstaele hadden 
a u teurs a l  in  de 1 6de eeuw oog voor 
de vele blazoenen en wapens d i e  

De kapel van Onze-Lieve -Vrou w  is te  zien links, achter het  koor van  de  kerk. Hier 1)/ 11.CJ 

het Driekoningtafereel van Gossaert. Het 1vitte gehouw naast de kapel is de sach ristle, 

maar die werd later gebouwd. Detail uit het schilderij met zich t op de abdij van Petrns 

Can ive (Abdijmuseum, Geraardsbergen). 

in de Sint-Adriaansabd ij aanwezig 
waren . De heren van Boelare waren 
trouwens zeer gevoel ig voor de ju iste 
plaats van hun blazoenen (1'0 ) .  
Een belangrij k docu ment in verband 
hiermee is  het testamen t van Da-
niël van Boechou t van 1 2  apri l  1 51 8 . 
Daarin werd met de goed keu ring van 

abt De Broedere bepaa l d  dat de b<1 ron 
en zijn v ro u w, M<1 ria van Luxemburg, 
in de  Onze-Lieve-Vro u w b pel  <1chtcr 
het  koor zouden begrëwen worden. 
Het  ech tpaa r van Boechou t had rncèr 
d<1n waa rsch ijnl i jk de kosten betaa ld  
\'oor de bou w van de kapel ('' 1 ) .  Ze 
kozen een \\' i tte grafsteen, "een �c/10011c 

(;.i) "11 1  d 'abdie van Sin t Adriaens, nc/1ter de c/10or, in Onse Vrn11we cnpelle liclit, in t '  lwmns, 11 1et :ijn wapen :eer trio111pl1nn t, dacr s t11ct: 
Cij gist noble l101 1 1 1 1 1e lllOnsieu r Rogier de Gnvre d'Escomnij, c/1/evn]l[ie/r, sr de Hoomcbeke, obiit 1 -/.56, Ic 2 1  d'octolm.: " :  J .  DJ 

8I�Tl! L0: E, Epitapl1es et 11 1onu 111e1 1 ts des églises de In Fln1 1drc n11 X Vl11 1e siècle, d 'nprès les 1 1 1n 1 1 1 1scrits de Corncillc Gaillnrd et d 'n1 1 / rcs 
auteu rs, Brugge 1 897-1 900, p . 1 1 1 .  

(ó;) G. VA' BocKs 1 A ELE, / let wlturee/ e1fgoed vn11 de Si 1 1 t-!Îdrinn11snbdij vn11 Gernnrdsberge11 1 096-2002, Geraardsbergen, 2002, p. 1 60.  
(;i,) lbide111, p. 1 66. 
C7) A l gemeen word t aangenomen dat de kerk van de Frank ische nederzett ing H u n negem (in de h u i d i ge benedensta d )  ou der 

i s, maar deze (agra rische) weste l i j ke oever maa kte oorspro n ke l i j k  geen deel u i t  van de onnva lde verded ig ingsstad d ie 
gebouwd is rond de Sint-Lu kaskerk op de ooste l i j ke oever. 

(Yi) C. VA\: Bcx..KS J A lcLL, op. cit . ,  p. 63; z ie  ook p. 20: in een document van 1 490 staat d a t  er tussen de paroch ie  Sint-Lu kas en de 
abd ij, waarbij de monni ken met  goed keu ring van de Geraardsbergse schepenen, l a ngsheen de kerk een doorgang moch
ten bouwen. l l ierdoor zou men de zwaar beschad igde kerk beter ku nnen herstel len en bovend ien een verbind ing met de 
abd ij rea l i seren ( l� i j ksarchicf  Cen t, !Î rc/1iefvn11 de Si1 1 t-!Îdrinn11snbdij, regestnr. 370 en i nventa risnr .  803) .  

("'') J .  0 1  R o  & F.  V A �  T 1< J M l 'O:-.: 1 ,  jen1 1-Hnpt is  te  Grn11inye 'Gcrnrdi111011 ti 1 1 1 1 1  Oppid1 1 11 1 '  (1 6 1 1 )  De oudste gcsc/1icdsc/1 rijvi11g rn11 de s tad 
Geraardsbergen, Geraardsbergen, 2004, p. 64 . 

('") Ibidem, p. 1 76 
(''1 ) L. CAM l'llll 1 ,  jen11 Gossnrt T l1c !Î tfornt io1 1 of T/ie Ki11gs " . , p. 25; C. V A  r BocKS J MJ r, op. cit . ,  p .  1 66.  

1 .., 
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triomphante hooghe verheven tombe op 
d'italiaensche maniere " (62) . Het lijkt 
eveneens dat de baron niet a lleen 
financieel verantwoordelijk was voor 
de bouw van de Onze-Lieve-Vrouw
kapel, maar ook voor de aankleding 
ervan met de schilderijen van Jan 
Gossaert. Meer zelfs, de Onze-Lieve
Vrouwkapel was zelfs enige tijd 
bekend als de kapel van de heer van 
Boelare (63) . 
Gossaert schilderde het Driekonin
gentafereel tussen 1510 en 1515, maar 
dat was niet het enige paneel. Uit de 
bescheiden van de abdij blijkt dat 
er nog andere schilderijen van hem 
aanwezig waren. In de kapel van de 
Heilige Nathal ia (64) hing een Laat-
ste Oordeel, boven het altaar van de 
Heilige Drievuldigheid prijkte een 
Gekruisigde Chris tus en volgens oude 
getuigenissen waren er nog andere 
werken van Gossaert te zien (65) . Jam
mer genoeg zijn deze werken tot de 
dag van vandaag spoorloos. 
Van 1508 tot 1 524 was Gossaert in 
dienst van F i l ips van Bourgondië en 
hoewel de ju iste voorwaarden van 
zijn contract niet gekend zijn, l ijkt het 
onwaarschijn l ijk dat hij voor andere 
opdrnch tgcvcrs zou werken zonder 
de instemming van Fi l ips. 
Daarom l i jkt het logisch na te gaan 
wie de l ink is tussen Fi l ips van Bour
gondië en de mogel ij ke opdrachtge
vers Vi:tn het Driekoningentafereel, 
jan de Broedere en Daniël van 
Boechout. 
In bronnen en publicaties over de 

Sint-Adriaansabdij kunnen we geen 
enkele link vinden van Jan de Broe
d ere met Filips van Bourgondië. Er is 
slechts één aanwijzing dat De Broe
dere aan het hof van Margaretha van 
Oostenrijk in Gent werd uitgenodigd 
voor de vieringen van Palmzondag, 
Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
in april 1511 (66) . Heeft hij daar mis
schien Filips ontmoet? 

Anderzijds weten we dat er een 
sterke vriendschapsband was tus
sen Daniël van Boechout en Filips 
van Bourgondië. Jan Gossaert kwam 
in Filips' dienst vanaf 1508. Het is 
meer dan waarschijnl ijk dat Daniël 
van Boechout in die periode ook Jan 
Gossaert ontmoette, en dat de twee 
elkaar goed kenden. 
Hoger zagen we al dat Filips en 
Daniël in dezelfde periode werkten 
voor de oude bisschop David van 
Bourgondië. Daniël was slotbe
waarder van Ter Horst en Filips van 
Duurstede, twee kastelen van de bis
schop. Daniël leerde Filips misschien 
al kennen tijdens de woelige periode 
van opstanden van de Gentenaars 
tegen Maximiliaan van Oostenrijk 
in de jaren 1 490, maar al leszins aan 
het hof van Filips de Schone (6� . We 
zagen eveneens dat Daniël één van 
de kamerheren was aan het hof van 
Filips de Schone, een plek waar Filips 
van Bourgondië vaak vertoefde. Een 
ander bewijs vinden we opnieuw in 
het verslag van Geldenhouwer. Die 
maakte de laatste dagen van Filips 

van Bourgondië mee en in zijn Vita 
Philippi citeert hij de bisschop op zijn 
sterfbed: " 'Ik heb een testament gemaakt, 
bekrachtig dat en stel als execu teurs 
hiervan behalve de met name beschreven 
Floris, graaf van Buren, Jan, graaf van 
Bergen, Antoine, graaf van Hoogstraten, 
en u ', zei hij, 'Heer van Boelare aan'. 
Deze immers die van alle edelen hem het 
dierbaarst was stond erbij", aldus nog 
Geldenhouwer. Toen Filips stierf, was 
Daniël dus één van de executeurs van 
zijn testament. De baron van Boelare 
erfde meerdere waardevolle zaken van 
zijn vriend (68) . 

Campbell besluit dat Daniël van 
Boechout de vanzelfsprekende link is 
tussen Jan Gossaert en de Sint-Adri
aansabdij van Geraardsbergen, gezien 
Daniël van zijn vriend Filips verkreeg 
om Gossaert niet alleen De Aanbid
ding der Koningen te laten schilderen, 
maar tevens de drie andere werken 
die ooit in de abdijkerk hingen. Om
dat Gossaert alleen voor Filips en de 
Bourgondisch-Habsburgse dynastie 
werkte, werd de kunstenaar dan ook 
door zijn werkgever vergoed en niet 
door de abdij. Er zijn in de archieven 
van de abdij ook geen betalingen aan 
Gossaert teruggevonden. 

Het schilderij verhuist 

Zoals bekend kende de cultus van 
Sint-Adriaan in de late middeleetJ
wen een grote verbreiding. De heilige 
werd aangeroepen tegen pest en be
smettelijke ziekten. Niet alleen uit de 

(6�) J .  DF Bi 1 1 1 LJ :--.: E, Epitnplres et 11101 1 1 1 111e11 ts des églises de In Flnndre nu X Vf111e siècle, d'nprès les mnnuscrits de Cornei/le Gnillnrd et d'nutres ' 
nu te11 rs, Brugge 1897-1 900, p. 1 04-5, 1 1 1 -12; G. VAN BocKSTAELE, Het cultureel erfgoed van de Sint-Adrinnnsnbdij . . . , p. 166-167. (61) L. CA<vil'BEI L, fenn Gossnrt Tl1e A dorntio11 of The Kings . . . .  P. 25. 

(64) athalia was gehuwd met Adrianus, die als martelaar zou sterven in 304 na Chr. tijdens de christenvervolgingen onder 
keizer Diocletianus. Zij ondersteunde haar man en anderen tijdens hun martelingen. Zij verkleedde zich als jongen om bij 
hen te raken. Toen het lichaam van Adrianus verbrand werd en een storm het vuur doofde s laagde zij er in om een hand te 
bemachtigen en bewaarde het als rel ikwie.  

(65) B .  RuTEAU, Ln vie et 111nrtyre de S. Adrien tu télaire de In ville de Grnmmont, pntron contre In peste et de sn S. Campagne Nntnlie, 
Aat, 1 637, p. 229 : ' . . .  Jean de Mnubeuge excellen t peintre, duquel ils ont encore des rares pieces, comme celle du iugement en In Chn
pelle de S. Nntnlie, celle de In Crucifixion n l 'au tel priuilegé & au tres ' 

(66) M. BRuc1 1ET & E. LA CJEN, L 'itineraire de Mnrguerite d'Au triche, gouvernante des Pnys-Bas, Lille, 1934, p. 86. 
(67) G. DouTREPONT & J. JooOGNE, Chroniques de Jean Molinet, vol .  I l , Brussel 1935-1937, p. 241 . 
(68) Uit  de inventaris van slot Duurstede van februari 1 529: fol .  V Een teers van pomum, ambre mit een lint an den hnls te dragen 

(N.B. in margine) de heere vnn Bouler heeft dit gehat ('teers' : langwerpig voorwerp, een soort amberappel. Fol. I Xv Een st11ck 
blauw fluweels XX VI e/len lanck of daeromtren t ende heeft gehadt de heere van Boeier. Twee costelicke goude ringenn d'een mit ee11 
torkois groot ende scl1oe11 ende d'ander mit een cnmnhue, ende heeft genomen gehadt de voerscreven heere vnn Boelner. Fol. XXYiv Een 
bedde dnerup po/uwe , cussens, deken ende zijn andere toebehoiren, 'twelck men seit dnt die heere van Bouler !zeeft. Mynfoncker vnn 
Bouler affirmeert, dnttet myn Heer hem gegeven heeft. Fiips zou het dus aan zijn raad en slotvoogd Daniël van Boechout, he r 
van Boelare, geschonken hebben. J .  STERK, op. cit . , p. 222, 227, 248. 
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1 tW/l /Il .'l i l\  I 11 1>U/,1 1 f\J '>ll lfl>I/ ! 

/ M W: <I h u n  ht'zoc/.: uun 

de S1nc-.-\driuunsu hdij' in  

(;t'" l<m/s/rt'1:c/t'n /.:och ren clc 
< 1 < 1 /'tshcrto.c/t'n :\ lbrccht en 

ls11 ht'l/<1 (;oss<1crts / Jric/.:onin

.<l< 'n ta/áec/. 

Schilderijen 1 ·un Frnns Pour

hus dt' jon,qen• uit I S99. 
{ ( ;rocn 1 ng c111uscu111, /3rn,c;.c1e) 

'\eder landen k\,·amen pelgr i ms naar  
de S i n t -Adr iaansa bd i j ,  maar  ook u i t  
Fra nkr i jk, E ngela nd e n  a n dere l a n 
d en s t ro omden bed evaa rders toe. De 
bede\'clartp l aats  ,,·erd zo beroemd 
d ,1 t  men i n  d e  kro nieken n ie t  meer 
de naam \'an d e  stad Geraardsbergen 
\ ·errne ldde, maar  Ad r ianopo l i s  ' d e  
stad \ 'an Ad r i aan ' ("") . D e  Bou rgond i 
sche hertogen, zoa l s  F i l i ps d e  Goede, 
, ·erleenden h u n  bijzondere bescher
m ing  aan  de a bd ij .  De Fr,1 n se kon i ng 
Locle \\ ' i jk X I  \'erb l eef er tot  t wee maa l  
toe  en  deed be langr i j ke schen ki ngen 
aan het  he i l i gdorn . De Habsbu rgse 
, ·orsten .\fa x i rn i l i aan  \'cl n Ooste n r i j k , 
F i l i ps d e  Sch one en KMel V, beg u n 
s t i gd e n  h e t  Cera ,1 rdsbergse bcde
, ·aa rtsoord en bekom merd en z ich  om 
,1 i j n b l oei  . . '\a het g l a nsr i j ke abba t ia,1 t  
,·a n  Joannes d e  f3roed ere br,1 kcn er  
ech ter  voor  d e  S i n t -/\d r i cia nsa bd i j 
m i n der roosk l e u r i ge t i j d e n  a a n .  Wa,1 ! -

s e  ab ten k regen h e t  bestu u r  \' cl n  het  
k loos ter in  h ,1 11 den en ve le  goed eren 
\\'crdcn ,·crkoch t .  Si mon d e  \\'M l u 
s e l ,  d i e  abt  \\'clS \'crn 1 560 t o t  1 583, 
\ 'erkocht een groot ged eel te \'cl ll de 
\\'clar dc\·o l l e  \ ' OOr\\ 'erpen en k u n st
\\ ·crkcn ,  \ 'cl cl k zonder med e\\'e ten \'cl l l 
z i j n  m o n n i ken C') . De godsd ienstoor
logen \'cl ll 1 576 - 1 58-J. bero kkenden 
\'CCJ scha d e clcl ll he t  ku nstpc1 t r i mo
n i u m  \ an de S in t -Ad riaa nsabd i j  en 
\'e rsne l d c n  d e  ach ter u i tg,1 n g  \',1 n  
h e t  k looster .  D e  mon n i ken moesten 
h u n  abd i j  o n t\' l u c h ten,  de gebou wen 
ble\ 'en ge ru i m e t i jd  leeg st,1 ,1 n  en 
\\' crd en Z\\ ' cl cl r  \'Cr\\ 'oest, macll' 1 1  de 
/\,1 n b i d d i n g  d e  Kon i ngen" b lee f  ech
ter  ongeschond en ( 7 1 ) .  Onder  he t  be
st u u r  van  l l iëro n v m u s  de tv1 oncc,1 u \.  
( 1  =)88 - 1 606) kon e r  be<Ton nen wor-- 0 
den  om d e  geleden schade  te herste l -
len ,  lllcl c lr d cl cl l'\'OOr WclS er n cl t u u r J i j k  
geld nod ig .  Toen d e  l ,1 nd voogdcn, d e  

( ' ) C .  \ '  " . .  B r  Jr f " I  \ 1 1 1 ,  / /C ' /  c 1 1 / / 1 1 rr •t•/ t ' l),�uct f "  , p .  2 1 2. 
( ) lh1 1 /c1 1 1 ,  p. 22. 
( / /1 1 1 /C'/ 1 1 ,  p.  22-21. 

cl cl l'h i l l' l ' [ \ lgcn 1\ J brL'Ch t l' ll J -,cl bL' J i c1 ,  
\ ,1 1 1  l ) LI Lkll clcl l'Ll L' l l cl clr B r u -,:--.L' I krng 
kl'L'rd L' n , m crn ,K h tcn I l' i n  Li l- L, i n l 
\ d r i ,1 ,1 n ..,c1bd i j ,  g i ngL'n ' I ' ll' r  bl'Lk

, · ,1 ,H t L'n ,l ,l ll <.,C IWLI \\ Lk n d L' �1l'cK h t t gl' 
"L- h i kk r i j c n  \ a n J a n  Co,-, ,l L  r l  ( ) . l l u n  
be\\ und er i n g g i n g \ orn"i l u i l  11 ,1 ,l !' lwl  
D r i c kon i n gl' ! 1 tci fcree l .  1 k ,1 ,Hhiwr
togcn \ 'L'r1och lcn ,1 bt  \ l t l iKL',l ll \ d i l  
l l l L'('<., [ L'f '\\ erk [L' \ ' l' l 'k0�1 L' l l ,  i L'h \\ cl [  .J L' 
p rL' J ,1 ,1 ! g r,1 ,1g ll ll'" lond .�L'/. i L'n h i j  lwt  
''l' J d  <'OCd knn c>ebru i kl'n om d l' ,1bd i j' 0 tl \:) 
\ 'Crder te rc:-- t,1 u rcrcn 1 1 ,1 d L' \ Cl '\\ OL'"-
ll' n d e  go d "d i cn" loor i PSL' l l . 
Op 5 ,1 p r i l  1 bll 1 bct,1 ,1 l d c  ,1 Mh lwr tog 
1\ l brec h t  2. 1 00 g u l d l'n ci ,1 11 d e  ,1 b t  
en op 10  mei  1 60 1  ,, ·crd "ch i l der 
G i j sbrech t  , · ,1 n \'l'en u i l  B r u ..,sel  l l clM 
Ccrc1 ci rdsbcrgcn gc101 1dcn o m  d e  
!\ 11 1 1 l1iddi 1 1:-;, op t e  h,1 lc n .  ! Ic t  , ·crh u isd c 
n,1c ll '  d e  k,1 pc l  \ ' cl l l h e t  k,1s tecl  op d e  
Cou d cn berg i n  Brus"el i n  1 603 ( -1) . 

J . . ', ' . \\' " 1  oll l  IN . 1  I l  ' (,(' /'(/ n l  1 M o 1 1 1 i 1 1 1 1 1  , ,  ( ' C '  1 1 / /cm Jl l l / IC ' /'J r l f  j,  I l 1 1 1 1 , /  rirw l l l l ' l l'O/ )( ,, j,  ei I l '</ / I c '  C11.; l c/10 1 1  i11' 1 3 rUS<.,l' 1 , 1 b2ï, p. 1 ï�; 
B l\ 1 1 1 "· ' , I 1 1  i 'J I ' C ' I  1 1 1 1 1r t 1;rc · t ic '>. /\ r lric · 1 1 . p. 22K-<.J. 
1 J i t  p,1 l ( ' i c., \\' ( ' rd g('bo u wd d l lor d l '  lwr t l lgl 'n \ ' cl l l  1 3 r,1 b,1 n t  l 'n l ,1 1 L'r u i t gl'L)!'l' i d  door F i l i ps d l' Cnl'd L' l' ll h.l' i /l'I' K,l rL' I \ ' ,  IOL ' l l 
Bru c.,c., ( ' I  d( ' hoofd<.,L ci d \\' l ' rd \'c 1 l l  lwl Bl lu rgond i c.,c lw d L'L' l \'M1 hl'l l l ,i l1..,bu rgsL' l\ i j k  \'nor L I L> gl'sch i L'dL ' l l i c., \ ' d i l  Lk k,1 �1L'l L' l l  lwt 
p. i l 1 · 1 c., , / i l ' /\ . '" ·'' ' ' " '' \11 1 , · . w 1  &. /\. \' \ '\. 1� 1 1 ( d i r . ) ,  / /C ' /  / 1/7/ci' < 11 1 1 1  Jl rn , ,d. /\ r /1 /  r '1 ' l l d 'l ' 1 1  /111 1 1 , /  rn x1·,rf1 ir ·r l 1 · 1 1 / , ,  1 3 ru ""L' I ,  I LJLJ I .  
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De brand van het kasteel op de Coudenberg van 1 731 door G. Van Auwerkerken. Het Driekoningen tafereel van Gossaert hing in de 
hofkapel. We zien op de afbeelding de achterkant van de kapel, de koorzijde, dat is het hoge gebouw rechts met de smalle hoge spits
boogvensters. (Broodhuismuseum, Brussel). 

De overige werken van Gossaert wa
ren nog in de abdij aanwezig in 1 637 
en volgens een andere kroniek ook bij 
de aanvang van de 1 sc1° eeuw, maar in 
een inventaris van 1 791 was er al leen 
nog sprake van het Lnntste Oordeel. 
Met de Franse omwentel ingen op het 
einde van de 18de eeuw verdween 
dit schi lderij wel l icht met de laatste 
abt, Gislenus van Haevermaat, die 
de partij van de Oostenrijkers was 
toegedaan. Hij nam de wijk naar Oos
tenrijk en voerde een reeks kostbare 

voorwerpen uit de kloosterschat met 
zich mee. In 1 796 werd de abdij door 
de Franse overheid overgenomen en 
nadien verkocht aan de Gentenaar E. 
Piers. Hij l iet vervolgens de kerk met 
zijkapellen en zowat twee derden van 
het abdijcomplex afbreken. Piers ver
kocht het gros van de gesloopte mate
rialen. Er bestaan nog twee schilderij
en van het abdijcomplex geschilderde 
door Petrus Canive met de situatie 
kort voor de afbraak. Een deel van 
de kerk en de crypte zit wellicht nog 

onder de grond in afwachting van 
mogelijk archeologisch onderzoek. 

Maar terug nu naar de Aanbidding der 
Koningen. Het paneel werd in de al
taarlambrisering van de hofkapel van 
de Coudenberg geplaatst. Daarvoor 
moest het marmeren altaar, dat d?or 
Jan Mone werd ontworpen, ontman
teld worden en verhuizen naar de 
kathedraal van Brussel. In diverse 
werken van de 17de en de 18de eeuw 
wordt de Aanbidding vermeld (74) . 

(74) Drie beschrijvingen geven ons bijzondere i nformatie: d ie van François-Nicolas Baudot, heer van Buisson-Aubenay, een 
Fransman die de Lage Landen meerdere keren bezocht in de periode 1 623 - 1627; die van Chifflet en die van Losano tlie 
in het kasteel werkte in de periode 1692 - 1 71 2, zie verder L. CAMPBELL, Jean Gossart The Adoration of The Kings . . . . p 4, die 
tal van voorbeelden ci teert: M I RAEUS, De Vita Alberti pii, sapientis, prudentis Belgarum principis commentarius, Antwerpen, 
1 622, p. 97-9: ' " . "loanni Malbodio" (cujus opus eximium, grandi aere à Gerardimontano Abbate redemptum, in sacello palntij 
Bruxel/ensis col/ocauit)'; noti ties van Peeter Stevens (1590-1668) in Mander's 'Schilder-Boeck': 'Ditto Mabuse heeft oock ge
maeckt een se/zoon stuck dat staet tot Brussel inde Capelle aft Hof!. Het subiect is van de drij Coninghen. Heeft synen naem daer in 
ges telt, staet alsoo omden hals van een figuer geschreven: Jannyn Goussaert de Mabuse'(gepubliceerd door J .  BRIELS, Ama tor Pic
toriae Artis, De Antwerpse kunstverzamelaar Peeter Stevens, in  Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Ant
werpen, 1980, p. 21 3); L .-P. GACHARD, Voyage du P. Du Molinet en 1682 in Revue d Bruxelles, mei 1839, p. 56: 'L 'autel, qui est 
de marbre, a un tableau des plus beaux, de la manière d 'A lbert Durer'; J .-C. BRUSLÉ DE MoNTPLEINCHAMP, L'Histoire de l 'archiduc 
Albert gouverneur genera/ et puis prince souverain de la Belgique', Keulen, 1693, p. 359: 'Il acheta à grand prix de l 'Abbé de 
Grandmont une pièce de Jean de Maubeuge qu 'on void encore dans la Chapelle de la Cour à Brusselle'; September 1 693. J . GESSLER, 
Le Journa/ de C. Huygens Le jeune, Brussel, 1933: 'in de Capel van 't Hoff, daer op den autaer een seer fraey stuck van Maubeuge 
staet. Is de Offerhande van Wijsen aen onse Heer'; H .F . VAN HEUSSEN, trans. H. VAN RYN, Oudheden en gestischten van Zeela11d, 
Uyt het Latijn vertaald, En met Aan tekeningen opgehelderd, Leiden, 1 722, deel 1, p. 81:  'De gemelde "Jan van Mnubeuge" 111e11 de 
zijne kleuren met water/ zoo als zijne andere schilderyen uytwijzen: te weeten die deftige kruyshechting in de kerck van Ton erlo; en 
de aanbidding der drie koninkgen/ dwelke op 't outaer der Hof-kapelle te Brussel staat. ' . 



ll . ·ru.D 0J1NIÛL VAN BOE llOUT, BARON VAN BOELARE, DE .AANBIDDING DER WIJZEN VAN ]AN GOSSAERT 
VOOR DE SINT-ADRIAANSABDIJ? 

ud nb rg v rwoestte, 
ni t d kap 1 (75). H t 

clilld ij bl ok na d brand nog 

eni tijd in de kapel hangen maar 
ar l an Lorreinen, die landvoogd 
an d tenrijkse ederlanden was 

tu en 1741-1744 en 1749-1780, l iet het 
uit ind lijk verplaatsen naar zijn pa
lei , het vroegere Hof van assau aan 
het huidige Koningsplein. 

a zijn dood in 1780 werd het ver
kocht aan een zekere Emmanuel
Marie de Cock (1742-1796) "conseiller
pensionnaire-adjoin t" van Brabant (76) . 
Die verkocht het korte tijd later aan 
een ederlander, een zekere M. Fu
lens uit Den Haag. 

In mei 1787 was het kunstwerk 
opnieuw verhuisd, dit keer naar 
Engeland waar het te bewonderen 
was op een tentoonstelling van het 
veilinghuis Greenwood op Leicester 
Square, Londen. Op 26 april 1788 
werd het door John Greenwood ge
veild, maar de koper bleef anoniem. 
In ieder geval was het tegen 1795 in 
het bezit van schrijver en handelaar 
M ichael Bryan (1757-1821) d ie het een 
jaar later verkocht aan de grote ver
zamelaar Frederick Howard, 5cte graaf 
van Carlisle (1748-1825). De graaf liet 
het in augustus 1796 plaatsen tussen 
andere 16cte_eeuwse schi lderijen in een 
kleine kamer op zijn landgoed Castle 
Howard in Y orkshire. Daar hing het 
schi lderij achter gesloten luiken, die 
vervaardigd waren uit groene zijde 
met een houten oml ijsting. Enkel bij 
bezoek werden de luiken geopend. 
Ook bij de nakomelingen van de graaf 
bleef het Driekoningen tafereel enkele 
generaties hangen (77) . In 1 884 werd 
het gerestaureerd door Will iam Mor
rill in Londen. Uit een brief van 21 au
gustus 1884 van Sir Frederick Burton 

aan G orge James Howard, de toe
komstige graaf, krijgen we eveneens 
e n beschrijving van de achterzijde 
van het schi lderij: "Morrill is getting on 
wit/i your Gossaert. Perhaps I shall find it 
done today. It is a pihJ that you could not 
have seen the back of the panels (six in 
number), after the planing down. The nut 
brown aak, with its beautiful markings, 
is a picture in itself, not a wormhole in it, 
and the joining of the panels is so perfect 
thnt only the variation of the graining 
revea s z " .  . l 't " (78) 
Daarna verhuisde het paneel in 1885 
naar een andere residentie van de 
graven van Carlisle, het kasteel Na
worth in Cumberland . Kort voor zijn 
dood besloot George James Howard 
(1843-1911 ), de 9cte graaf van Carl isle, 
het meesterwerk te verkopen aan de 
National Gallery. De graaf was een 
invloedrijk beheerder van het be
roemde Londens museum en ging ak
koord om de Aanbidding aan te bieden 
voor een prijs die aanzienl ijk lager 
was dan de geschatte marktwaarde. 
Onmiddell ijk na zijn dood bood zijn 
weduwe het schilderij aan voor 40.000 
Bri tse pond. De Britse regering As
quith voorzag 15.000 pond en de Na
tional Gallery 13.000. De rest kwam 
van giften van verschil lende fondsen 
(Temple-West Fund, Laan Exhibition 
Fund, National Art Collection Fund) 
en personen (de graaf van Iveagh, de 
baron van Glenconner en Alfred de 
Rothschild). Sindsdien bevindt het 
werk zich in de ational Gal lery on
der het nununer NG2790. 
In een volgende artikel nemen we het 
schilderij onder de loep. 

Besluit 

Recent diepgaand onderzoek van 
Britse, Amerikaanse, Duitse en Bel
gische kunsthistorici naar het leven 

en werk van Jan Gossaert brachten 
nieuwe feiten aan het licht over deze 
kunstenaar. Zoals bekend schilderde 
Gossaert voor de Sint-Adriaansabdij 
van Geraardsbergen vier werken 
waarvan het bekendste, de Aanbidding 
der Wijzen, als enige is bewaard en te 
bezichtigen is in de National Gallery in 
Londen. Omdat de kunstwerken be
steld werden tijdens het bestuur van 
abt Jan de Broedere werd ook aange
nomen dat hij de opdrachtgever was. 
Dit klopt echter niet. Het was de heer 
van Boelare, Daniël van Boechout, 
die de kunstwerken kon bestellen, 
dankzij zijn  sterke vriendschapsband 
- Geldenhouwer noemt hem zijn beste 
vriend - met F i lips van Bourgondië, 
Gossaerts werkgever. 
Tevens kwamen heel wat interessante 
feiten over het leven van Daniël aan 
het l icht. Daaruit b l ijkt dat hij wel
licht niet vaak in Boelare vertoefde, 
maar veeleer in de regio Utrecht (het 
Sticht): Beverweerd, het landgoed 
langs moederszijde, in Duurstede en 
Rhenen als slotvoogd van de twee 
kastelen van de bisschoppen van 
Utrecht en aan de hoven van de Bour
gondische hertogen. Toch pakte hij uit 
met zijn titel als baron van Boelare, 
die trouwens het hoogst in aanzien 
stond. Daarom wordt h ij in eder
land meestal aangeduid als de heer 
van Boelare (79). 

Jan COPPENS 

jan@giesbaargs.be 

(75) Het staat op de inventaris van 1 732 met schilderijen die gered werden u i t  de brand, zie M .  DE MAEYER, Albrec/1t eu 

Isabella en de schilderkunst: bijdrage tot de gesc/1iede11is van de X VTJ-eeuwswe schilderkunst in de zuidelijke Nerferln1 1 rfe11, Brussel, 
1 955, p. 463. 

{76) L. CAMPBELL, Jean Cossart The Adorntio11 of The Kings" "  p. 4. 
(77) Ibidem, p. 4-5. 
(7H) Ibidem, p. 5, voetnoot 22: Castle Howard archive J22/78. 
(79) Boelare wordt in diverse varianten gespeld : Boulair, Bouleir vemoedelijk naar de Franse u i tspraak van Baulers. Zie het 

register bij j. S·1 ERK, op. cit . p. 324. 


