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INLEIDING.!

Als er één tak van oude kunstnijverheid is die Nederland tot ver
over zijn grenzen faam heeft bezorgd, is het ons met tinglazuur verglaasd
aardewerk. Het Delfts althans heeft zich in een zeer grote populariteit
verheugd; het was zo zeer in trek dat men het elders ging nabootsen en
de benaming "Delfts" in Engeland en veel verder hier vandaan, in Hon
garije zelfs, voor producten van eigen bodem ging bezigen.

Door archiefonderzoek, door bodemvondsten en door nauwkeuriger
bestudering van talrijke voortbrengselen die voorheen weinig belangstelling
hadden getrokken, is men echter de laatste halve eeuw gaan inzien dat
ree.:!s vóór de opkomst van het Delftse aardewerk bij ons een bloeiende
majolicanijverheid bestond. Het is vooral voor dit oudere stadium dat op
de volgende bladzijden de aandacht zal worden gevraagd. Maar hier
moeten we afstand doen van het huidige staatkundige begrip Nederland,
want bij hetgeen zal worden besproken speelt het meer zuidelijk gelegen
gedeelte van de Lage Landen de hoofdrol.

In grote trekken zijn het voorspel en de evolutie van deze oudere
fase als volgt verlopen. De ceramiek die hier tijdens de Middeleeuwen
werd vervaardigd bedekte men, om haar ondoordringbaar te maken, met
transparant loodglazuur. In de 15e eeuw maakte men kennis met Spaans
aardewerk dat van ondoorzichtig, wit tinglazuur was voorzien, een werkwijze
die meer kleurschakeringen toeliet. Het Mohammedaanse Spanje had
haar ontleend aan oosterse gebieden waar de Islam heerste. In onze
gewesten heetten deze producten "Valens werk", naar de stad Valencia,
waar die nijverheid druk werd beoefend. In de 15e en 16e eeuw sprak
men ook van "geleyerswerck", mogelijk omdat het uitheemse goed hier
heen werd gebracht door Venetiaanse galeien; deze term ging over op
de eigen productie. In Italië kreeg de Spaanse ceramiek de benaming
"majolica", omdat ze er oorspronkelijk werd ingevoerd langs het eiland

22

Jaarboek De Oranjeboom 12 (1959)



Majorca. Ook op het Apennijns schiereiland werd ze nl. op hoge prijs
gesteld en het Spaanse voorbeeld stimuleerde zelfs de eigen Italiaanse
faïence-industrie (zo genoemd naar een der belangrijkste centra, Faenza).
Zowel in Spanje als in Italië bereikte de tinglazuurtechniek in de 15e
eeuw een zeer hoge graad van perfectie.

Ook de Nederlanden brachten in deze tijd wel aardewerk met tin
glazuur voort, maar eerst na 1500 kwam dit bedrijf hier tot werkelijke
bloei. De impuls tot deze bloei ging nu uit van plateelbakkers uit Italië
die zich hier kwamen vestigen. In de eerste decennia van de 16e eeuw
stichtten nl. Italiaanse majolicabakkers werkplaatsen in grote handels
steden ten Noorden van de Alpen, zoals Parijs, Lyon en bij ons Ant
werpen. Zo ontmoeten wij vóór 1525 in de Scheldestad Janne Maria van
Capua, Jan Francisco van Brescia, Pieter Frans van Venedigen en een
figuur die straks nog uitvoeriger ter sprake zal komen, Guido di Savino.
Door hun voorbeeld aangetrokken, leerden in Antwerpen weldra ook
inheemse krachten het ambacht.

Antwerpen was de bakermat van de majolicanijverheid in de Lage
Landen. De schaarse sporen uit de 16e eeuw die het bedrijf in andere
Zuidnederlandse plaatsen als Gent en Brugge heeft nagelaten, verwijzen
inderdaad ten dele weer naar Antwerpen. Het was ook van daaruit dat,
vooral sinds het uitbreken van de godsdienstige beroerten, talrijke vak
lieden uitweken naar Middelburg, Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam,
Delft en Haarlem. Daar richtten zij nieuwe ateliers in om er aldus de
grondslag te leggen van de majolica-industrie in het Noorden. We zien
zelfs een paar Antwerpenaars oversteken naar Engeland om daar hun
traditie voort te zetten, terwijl weer anderen een veilig bestaan hoopten
te vinden in Duitsland. In Antwerpen zelf bracht deze massale emigratie
het bedrijf tot verval. In de noordelijke provinciën daarentegen ging het
een nieuwe toekomst tegemoet.

'*
'**

Evenals in verscheidene andere Nederlandse plaatsen is men gedurende
de laatste decennia ook te Breda op een aantal voortbrengselen van de
oude inheemse majolica-industrie gestoten. Hetgeen hier te voorschijn
werd gebracht is van uiteenlopende aard en betekenis. Buitengewoon
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merkwaardige vondsten werden sinds 1906 gedaan in de gebouwen van
de Koninklijke Militaire Academie. Deze zullen thans het eerst aan de
orde komen, zowel omdat ze ons voeren naar het vroegste stadium van
de inheemse majolicanijverheid uit de 16e eeuw als wegens het feit
dat ze het overige in waarde ver overtreffen.

1. DE 16e-EEUWSE TEGELVLOEREN IN HET KASTEEL.2

Het kasteel te Breda en de daar terttggev.onden vloerfragmenten.

Bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1826 werd het voormalige kasteel
te Breda, eens het heerlijkste Renaissancebouwwerk in de Lage Landen,
tot Militaire Academie bestemd. Er werd 350.000 gulden beschikbaar
gesteld om het daartoe in te richten. De vandalenijver waarmee men het
complex te lijf ging is kenmerkend voor de toenmalige graad van belang
stelling voor historische en artistieke monumenten. Het karakter van het
oude paleis ging grotendeels te loor: de gedeelten welke men niet sloopte
werden deerlijk verminkt.

De stof die ons op de volgende bladzijden gaat bezig houden, voert
ons terug naar de schitterendste periode uit de geschiedenis van dit kasteel,
de tijd waarin dit op grootscheepse wijze werd vernieuwd door graaf
Hendrik UI van Nassau (1483-1538), die als bekroning van een snelle
carrière door keizer Karel V was benoemd tot opperka.merheer, een der
allerhoogste waardigheden in het Boergondisdle Rijk. 3

De bouwwerkzaamheden van graaf Hendrik strekten zich uit over enige
decennia. We stippen daaruit slechts enkele punten aan, die voor ons
van direct belang zijn. Reeds in 1510 begon men met de aanleg van het
zuidelijk voorgebouw met de hoofdingang en de open galerij; dit gedeelte
werd voltooid tussen 1515 en 1521. Omstreeks de tijd van zijn huwelijk
met de Spaanse markiezin Mencia de Mendoza (1524), door welk
huwelijk hij bezitter werd van fabelachtige rijkdommen die hem in staat
stelden, alle pracht te ontplooien die de heersers van de Renaissance eigen
was, beraamde Hendrik UI plannen om zijn paleis grondig te vernieuwen.
De bouwplannen werden in Spanje gemaakt en de leiding der bouw
werken werd toevertrouwd aan Rombout Keldermans. Na hem zette
Thomas Vindicor de Bologna het werk voort. Toen Hendrik in 1538
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overleed, was een zeer groot gedeelte van het hoofdgebouw gereed
gekomen. Zijn zoon René van Chalon liet die gedeelten afwerken, maar
deze stierf reeds in 1544 en eerst van 1686 tot 1696 werd het geheel
naar de oorspronkelijke opzet voltooid. Het verblijf, zoals Hendrik dat
had laten ontwerpen, was opgevat in Florentijnse geest en bevatte daar
naast elementen uit de Franse en de Spaanse Renaissance.

Zo had deze Nassauer, op zijn veelvuldige buitenlandse reizen in
nauwste voeling gekomen met de opbloei van de Renaissancecultuur, zich
een omgeving geschapen die de hoven van zijn machtige tijdgenoten
evenaarde. Hij leidde er trouwens het leven van de mecenas uit die dagen,
temidden van een weelderige hofhouding en in omgang met vooraan
staande kunstenaars, zoals Jan van Scorel en Barend van Orley, en geleer
den als Ludovicus Vives en Nicolaus Everardi. De inrichting van zijn
"kostelyk en uitmuntend Paleis, wiens gelyk in de Nederlanden niet
wordt gevonden", zoals Ernest van Goor het roemt,4 is ons al te weinig
bekend, maar uit de schaarse documenten valt op te maken dat ze
schitterend is geweest. Tot de opluistering van het paleis behoorde ook
hetgeen we thans gaan bespreken.

Wanneer de Ettense schout en dichter Pieter Nuyts in 1697 de vol
tooiïng van het kasteel bezingt, overziet hij in één enkele blik de fraaie
aanleg der gebouwen. Hoe bondig zijn beschrijving hiervan echter ook
moge zijn, zij bevat een bijzonderheid die onmiddellijk onze aandacht trekt:

"Hoe ziet men 't puikst van Neêrlands ZaaIen,
En gaadelooze Trappen praaIen,
In 't midden van een staage rij
Van Kamers, Transsen en Zaletten,
Van schoon gesierde Kabinetten,
En veelgeöogde Gallery!"

En bij de laatste versregel merkt hij 111 voetnota op: "In elken Vloer
steen dezer Gallery is een geschilderde Oog gebakken".5

Hier is dus sprake van een bevloering en voor zover bekend is dit
het enige geschreven document dat daarop betrekking heeft. Veel is het
niet, maar het bewijst dat de dichter er als door een grote merkwaardig-
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heid door werd getroffen. De bevloering zelf moet verdwenen zIJn bij
de verbouwing van 1827.

En nu de vondsten.

In 1906 kreeg het Rijksmuseum te Amsterdam van de heer J. Kalf
twee ronde tegeltjes en het fragment van een derde rond exemplaar
ten geschenke, die kort tevoren bij restauratiewerkzaamheden op het terrein
van het kasteel waren aangetroffen. Ze hebben een doorsnede van 10 tot
10,4 cm en zijn met tinglazuur bewerkt. De details van de versiering zijn
met blauw omlijnd. In het midden prijkt een ronde, gele schijf, omgeven
door een oranje band. Daar omheen bevinden zich volgens J. Kalf ,,6 kolf
vormige, uit den buitenrand naar het midden gerichte, spaken, met
tusschengevoegde kleinere cirkels".6 Deze beschrijving is overigens onjuist
en heeft geleid tot de verkeerde benaming "spaaktegels". In feite vormen
de zogenaamde spaken en tussengevoegde cirkels - veeleer cirkelsegmenten
- niets anders dan de groen gekleurde achtergrond van zes gestileerde
witte kroonbladeren. We staan voor één van de ontelbare varianten van
het in de 15e en de 16e eeuw zo gebruikelijke roosmotief en kunnen
deze tegels dan ook niet beter betitelen dan als "ronde roostegels".7

Het fragmentarisch bewaarde tegeltje vertoont een merkwaardigheid
aan de achterzijde, waar het Christusmonogram "IHS" is ingegrift. Het
rechter been van de H loopt naar beneden toe tot aan de breuk door.
Het motief heeft zich daaronder dus voortgezet. Gezien de plaats bestaat
er kans dat het hier het overblijfsel van een meesterteken geldt. 8

Een twaalftal van dergelijke tegels geraakten enkele jaren vóór de
tweede wereldoorlog in een Bredase privéverzameling. Ze waren onlangs
eveneens in het voormalige kasteel gevonden. De ronde tegels bestaan uit
hard gebakken, rozige klei.

In 1948 werden de academiegebouwen grondig gerestaureerd en dit
maal kwam er heel wat meer aan het licht. Ook nu stootte men weer
op roostegels, maar bovendien op talrijke meandervorrnige stukken en
zelfs op verscheidene brokken van oogtegels, die tot dusver uitsluitend
bekend waren uit de vermelding bij Pieter Nuyts. Ze waren in het
hoofdgebouw op willekeurige wijze ingemetseld aan de binnenzijde van
de zuidelijke muur der binnenplaats, achter een houten lambrizering op
de eerste verdieping.9 Tal van brokken kwamen terecht in het Stedelijk
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Museum De Moriaan te Gouda, enige ronde exemplaren en enkele frag
menten van oog- en meandertegels bevinden zich thans in het Stedelijk
Museum te Breda, maar het grootste gedeelte bleef op de Academie.

Materiaal en glazuur van de oog- en de meandertegels stemmen met
die der ronde overeen; de klei kan wel eens geler zijn. De oogtegels
zijn 27 cm lang en breed; de breedte van de meanders bedraagt 13 cm.
Beide soorten zijn 2,5 cm dik, dus dikker dan de ronde, die trouwens
kleiner van oppervlakte zijn. Het merendeel is zijdelings min of meer
duidelijk tapsgewijze gesneden, wat ook voor de roostegels geldt. De
meanders zijn kobaltblauw, met gele randen. De oogtegels behoren naar
vorm en kleur tot twee categorieën. Een gedeelte vertoont de gedaante
van een Grieks kruis, waarvan de uiteinden op een punt uitlopen. Deze
stukken zijn eveneens kobaltblauw, met een smalle witte rand en in het
midden een witte uitsparing waarin een blauw oog is gepenseeld. Soms
is het middenveld nog eens donkerblauw omlijnd. De overige exemplaren
zou men kunnen beschrijven als achtpuntige sterren waarvan vier punten
tot verlengde rondbogen zijn omgevormd. Ze vormen met de eerste soort
een gesloten patroon. Ook deze zijn met een blauw oog versierd; het om
ringende veld is geel en steeds door een blauwe lijn van de witte rand
gescheiden. In beide categorieën zijn zowel linker als rechter ogen
weergegeven, die elkaar eertijds ongetwijfeld regelmatig afwisselden.

Alles bij elkaar genomen staan we hier voor een opzienbarende vondst.
Deze omvat overigens maar een zeer gering gedeelte van wat er eens
moet zijn geweest. Het grootste deel van de oorspronkelijke bevloering
of bevloeringen moet in de 1ge eeuw bij de verbouwing onder het afge
voerde puin zijn geraakt. Zo vond de vader van de schrijver omstreeks
1950 een paar ronde roostegels onder puin uit een pand aan de Ginneken
straat. Er valt niet aan te twijfelen dat ook deze van het kasteel afkomstig
zijn. Het meeste zal dus her en der zijn verspreid en het is niet uitgesloten
dat bij verbouwings- en graafwerken in de stad nog wel eens stukken
aan de dag zullen komen.

In 1958 werden onder leiding van de heer D. F. Lunsingh Scheurleer,
Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten, door de heer Smoorenburg
te Amsterdam twee panelen samengesteld uit de stukken die zich op
de Koninklijke Militaire Academie en in De Moriaan te Gouda bevonden.
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De individuele afwijkingen van de beschikbare tegels maakten onregel
matige en soms zeer brede voegen noodzakelijk, terwijl vooral bij de erg
fragmentarisch bewaarde oogtegels zeer veel leemten moesten worden
aangevuld met gips. Toch is ondanks deze moeilijkheden een gelukkig
resultaat bereikt, waardoor men een indruk krijgt van de oorspronkelijke
toestand. Beide panelen zijn in de noordelijke wand aangebracht in de
Egmondgalerij, zoals de voorheen open wandelgang van het zuidelijk
voorgebouw thans wordt genoemd.

Op het ene paneel (66 bij 80 cm) prijken de befaamde oogtegels.
De toeschouwer moge een ogenblik onwennig staan tegenover al deze
blikken die hem aanstaren, hij bewondert de combinatie van de kleuren,
die geïnspireerd zijn op die van het Nassauwapen (azuur en goud)
(afbeelding 8). Op het tweede (115 bij 95 cm) zijn de meanders en
de ronde tegels verenigd tot een golvend vlechtwerk - weer in de
Nassaukleuren - dat bezaaid is met rozen (afbeelding 9). Een andere
combinatie was moeilijk denkbaar, al wordt ze ook gevormd door stukken
van verschillende dikte. Er zijn trouwens voor het verkregen motief
parallellen aan te wijzen die iedere twijfel aan de juistheid ervan weg
nemen. Aan wie over voldoende verbeelding beschikt om zich niet te
laten hinderen door de bedroevende toestand waarin zich de ceramiek
bevindt, ook ten aanzien van het glazuur, biedt dit laatste geheel, wel
dadig van kleur en lijn, een weelderige aanblik.lo

Waar heeft dit alles destijds gelegen? De vindplaatsen bieden geen
houvast. Voor de oogtegels kunnen we steunen op Pieter Nuyts' vermel
ding van de "veelgeëogde Gallery". Hij zal hier wel de galerij van het
zuidelijk voorgebouw hebben bedoeld; daaraan heeft men althans nog
niet getwijfeld,u Dit soort tegels schijnt zich minder te lenen tot plaveiïng
van de andere gaanderij die het kasteel bezat, nl. de volledig open zuilen
gang langs de binnenplaats van het hoofdgebouw. Waar komt de andere
bevloering vandaan? J. Kalf meende nog, in de vroegst weergevonden
roostegels met hun ongewone vorm sporen te moeten zien van de ver
siering die Pieter Nuyts was opgevallen en vermeldde ze dan ook als
afkomstig uit de galerij van het voorgebouw.12 Het te voorschijn komen
van de oogtegels heeft de eerste onderstelling weerlegd. Misschien echter
moeten we de bewering van de Ettense dichter, dat hier geheel de bevloe-
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ring door oogtegels werd gevormd, niet al te letterlijk opvatten. J. Kalf
kan dus ten dele gelijk hebben gehad, nl. wanneer de ceramiek in de
gaanderij twee min of meer van elkaar gescheiden gedeelten bekleedde,
zodat de motieven niet in elkanders nabijheid de harmonie verstoorden.
Men dient evenwel niet te vergeten dat het kasteel ook elders nog plaats
genoeg bood.

De oogtegels en de "hiet1Oglyphica".

Bij de oogtegels worden we geïntrigeerd door het motief waaraan ze
hun benaming ontlenen. Is hierin niet meer te zien dan een louter decoratief
element of moet er een bepaalde betekenis aan worden gehecht? Tegen
de eerste onderstelling valt al in te brengen dat althans de kleuren niet
toevallig werden gekozen maar het huis van Nassau symboliseren. Zou
er dus ook voor de ogen niet een toepasselijke inspiratiebron zijn te
achterhalen?

In het museum te Sèvres wordt een majolica coupe bewaard die
omstreeks 1550 te Faenza werd vervaardigd en die aan de onderzijde even
eens met een oog is versierd. De tekening ervan wijkt af van die op de
tegels.13 Is hier wellicht van een meesterteken sprake, voor onze tegels
gaat deze verklaring natuurlijk niet op. Evenmin klinkt het waarschijnlijk
dat degenen die de galerij betraden herinnerd werden aan het spreek
woord "Dat velt heeft ogen, dat wolt heeft oren. lek wil sien, swijghen
ende horen".U Wel wordt dit enige malen uitgebeeld in de Nederlandse
teken- en prentkunst uit de 15e en 16e eeuwen dan krijgt men inderdaad
een met ogen bezaaid veld te zien, doch bovendien ontbreken de oren
aan de bomen nietY In het kasteel is men zeker zo ver niet gegaan; wat
de spreuk hier zou komen doen is trouwens niet duidelijk. Bestaat er dan
verband met een der spreekwoorden uit de Oudheid die Erasmus in zijn
grote Encyclopedie, de "Adagia" (1508), heeft opgenomen en verklaard:
"Multae regum aures atque oculi", wat betekent dat vorsten over allerlei
inlichtingsbronnen beschikken? 16 Deze gedachte is in het paleis van een
der machtigsten uit het Boergondische rijk al beter op haar plaats, maar
voor een vloerversiering vormt ze niet bepaald een gelukkige inspiratie.
Overigens leiden Erasmus' "Adagia" ons toch in de sfeer binnen waar
we de betekenis van het oog menen te moeten zoeken. Ze zijn namelijk
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doordrenkt van elementen uit de zg. "hieroglyphica", een merkwaardige
wetenschap uit die tijd, waarvan men nog niet zo lang geleden de
betekenis is gaan inzien. Een korte verklaring is hier niet overbodig.

Tal van humanisten hebben zich toegelegd op het ontsluieren van de
geheimen der antieke beeldspraak. Reeds in de 15e eeuw werden Italiaanse
geleerden geboeid door de mysterieuze tekens die zij te Rome ontwaarden
op Egyptische obelisken. Dit vestigde hun aandacht op mededelingen over
het oude wonderland Egypte en zijn heilige schrifttekens bij een aantal
schrijvers van de 5e eeuw vóór tot de 5e eeuw na Christus' geboorte:
Plutarchus, Herodotus, Plinius en anderen, maar vooral Homs Appollo.

Uit het verzamelen en vergelijken van al deze gegevens groeide
een wetenschap van zinnebeelden, die weliswaar gebaseerd was op
de nogal confuse en foutieve interpretatie van de antieke schrijvers, maar
die daarom niet minder ernstig werd beoefend. Hams Appolo's verhan
deling "Hieroglyphica" werd in Italië reeds in de 15e eeuw ijverig bestu
deerd en sinds 1505 verschillende malen uitgegeven. Het hoogtepunt
betekende de publicatie van Piero Valeriano's gelijknamige levenswerk,
een lijvige encyclopedie van symbolen, waarin alle beschikbare oude en
moderne gegevens waren benut (1567). Sedert het begin van de 16e
eeuw kreeg deze wetenschap ook beoefenaars in Frankrijk en in andere
landen ten Noorden van de Alpen, dit laatste door toedoen van Erasmus
en in niet geringe mate onder invloed van zijn "Adagia". De kunstenaars
gingen zich op hun beurt voor het nieuw ontgonnen terrein interesseren.
Hier vonden aanvankelijk vooral de voorbeelden van Leon Battista Alberti
("De re aedificatione", 1485 gedrukt) en Fra Francesco Colanna ("Hyp
nerotomachia Poliphili" , 1499) de sterkste weerklank. In Italië is het
resultaat al zichtbaar omstreeks 1500, maar ook Albrecht Dürer heeft
gegevens uit de "hieroglyphica" verwerkt. Later, sinds de eerste uitgave
van de befaamde "Iconologia" van Cesare Ripa (1593), zouden de bevin
dingen voor de kunstenaars gemeengoed wordenY

Het oog in het Egyptische hieroglyphenschrift behoort tot de figuren
waarover de auteurs geregeld handelen.lB Het wordt beschreven als het
teken waarmee de priesters de Godheid aanduidden, die alles ziet. Zo
wordt het tot symbool van de zon, die de Ouden het oog van Jupiter
noemden: zij stijgt immers boven de aarde uit en overschouwt geheel de
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schepping. De geleerden uit de Renaissance citeren in dit verband gaarne
"De Iside et Osiride" van Plutarchus, waar deze verklaart dat de naam
Osiris - de mythologische koning die tot zonnegod werd verheven 
bij de Egyptenaren de veelogige betekende. Ook de zon werd trouwens
wel met dit epitheton aangeduid (Horus Apollo).lD Osiris werd, aldus
Plutarchus, in de hieroglyphen verbeeld door een scepter waarboven een
oog prijkt. Ongetwijfeld werd hiermee bedoeld, voegt Erasmus er aan toe,
dat hij een God is en met koninklijke macht (scepter) vanuit zijn ver
hevenheid op alles neerblikt. De scepter met het oog gaat zo over op de
vorsten in het algemeen en het oog betekent dan de waakzaamheid die
met een verstandig en rechtvaardig bestuur is verbonden (Erasmus). Ook
het oog alleen wordt het zinnebeeld van bestuur: de ogen zijn immers
"omnium actuum moderatores". Met het oog als goddelijk symbool hangt
zijn optreden als teken der goddelijke gerechtigheid of der "iustitia" in het
algemeen samen. Die betekenis had het reeds in de hieroglyphen; bovendien
bezingt Orpheus in zijn Zonnehymne de zon als het oog der gerechtigheid
(Piero Valeriano).2o Piero Valeriano, die het onderwerp het uitvoerigst
behandelt, vermeldt het geopende oog in het Egyptische schrift verder
als zinnebeeld van het leven, en geeft nog enkele andere betekenissen
die ons hier minder interesseren. Alleen verdient nog terloops te worden
aangestipt zijn beschouwing over het oog als symbool van God, naar
aanleiding van plaatsen in de H. Schrift en bij een paar christelijke
schrijvers uit de 5e en Se eeuw, overigens alweer met verwijzingen naar
de heidense Oudheid. 21 Deze beschouwing moet nl. wel stimulerend

hebben gewerkt op de populariteit van het motief in de kunst der Contra
reformatie.

In deze laatste, monotheïstische betekenis schijnt het oog inderdaad
eerst na het concilie van Trente in het artistieke repertorium te zijn
opgenomen.22 Voor de bevloering in het Bredase kasteel komt die dus
niet in aanmerking. Het zou trouwens bevreemden, dit symbool zo dikwijls
herhaald te zien als vloerversiering in een Renaissancepaleis. Zuiver
humanistische inspiratie daarentegen is het eerste wat men hier mag ver
wachten. Een zonnesymbool of een zinnebeeld van het bestuur, waarmee
de idee van de rechtvaardigheid kan zijn verbonden, is in het verblijf

van deze rijksgrote uit de Renaissance zeker op zijn plaats. De combinatie
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van het motief met de Nassaukleuren past volkomen in deze sfeer.
Het is moeilijk te zeggen, wie de graaf deze gedachte aan de hand

heeft gedaan. Men zou bv. kunnen denken aan een Jan van ScoreI, die
te Rome de Antieken had bestudeerd en met wie Hendrik vertrouwelijk
omging. Maar er waren in de kring van kunstenaars en geleerden, met
wie hij betrekkingen onderhield, nog andere personen die in aanmerking
komen. Het is zelfs, zoals we straks zullen zien, niet uitgesloten dat
hij werd geïnspireerd door een ingeving van de tegelbakker. Hoe het
ook zij, het belang van de Bredase parkettegels voor onze kennis van
de iconografie der Nederlandse kunst uit de Renaissance is niet te onder
schatten. Ze behoren waarschijnlijk tot de vroegste voorbeelden uit ons
artistieke repertorium, waarin de "hieroglyphica" werd verwerkt.23

De tege/vormen.

Bevloeringen, samengesteld uit tegels van allerlei min of meer inge
wikkelde vormen, waren vóór het einde der Middeleeuwen in West-Europa
geen zeldzaamheid. We noemen slechts die in het Saksische klooster
Zelle, te Chartres en in St.-Denis bij Parijs (12e-l3e eeuw).24 Ook in
Engeland zijn voorbeelden bekend.25 Dit wil overigens niet zeggen dat
dergelijke monochrome, met loodglazuur bedekte steentjes eenvoudigweg
als voorlopers zijn te beschouwen van de Bredase stukken. De herkomst
van de vormen der parkettegels in het Nassaukasteel is veeleer te zoeken
in die gebieden, vanwaar de tinglazuurtechniek in West-Europa haar
impulsen ontving. Voor de oogtegels is dat althans zeer duidelijk.

De oogtegels knopen in hun omtrektekening aan bij vormen uit de
Islamietische wereld. Men behoeft er slechts weinig aan te veranderen
om te belanden bij de wandbekledingen van elkaar afwisselende kruis
en achtpuntige stertegels, waarvan Perzië rijk versierde voorbeelden levert
uit de l3e eeuwen latere tijd.26 Op het aanwenden van de achtpuntige
ster in de Spaans-Moorse kunst en kunstnijverheid behoeft wel niet te
worden gewezen. Ze komt o.a. veelvuldig voor in de 14e-eeuwse ceramiek
die de benedengedeelten van de wanden in Mohammedaanse gebouwen
siert.27 Onder de monochrome "azulejos" die muren en torens van de 14e
eeuwse "Mudéjar"-kerken in Aragon verlevendigen, keert ze regelmatig
terug en is ze meermalen met kruistegels tot grote vlakken verbonden.28
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Vondsten van fragmenten bewijzen dat ook op laatmiddeleeuwse bevloe
ringen in Valencia deze combinatie allerminst ongewoon was, en ten
slotte heeft men daar het aldus verkregen patroon overgebracht op vier
kante vloertegels.29

Zijn de vormen van de Bredase stukken rechtstreeks op Spaanse modellen
geïnspireerd? Onwillekeurig dringt zich de gedachte op aan de afkomst
van Mencia de Mendoza en aan het Spaanse element in de stijl van het
kasteel. De kans is evenwel niet gering dat de bevloering vóór Hendrik's
derde huwelijk werd geleverd. Spaanse motieven zijn in de Nederlandse
tegelproductie uit de 16e eeuw trouwens in het geheel geen zeldzaamheid.
Het blijft overigens wel merkwaardig dat onze parkettegels, indien ze
uit een inheemse werkplaats afkomstig zijn, tot de vroegste getuigenissen
van deze hispaniserende richting behoren.

Ook een omweg over Italië is niet uitgesloten. De bevloering van de
San Francescokerk in het Umbrische stadje Deruta is nl. voor het grootste
gedeelte eveneens samengesteld uit kruis- en achtpuntige stertegels en
deze werd in 1524 vervaardigd in een plaatselijk ate1ier. 30 Italië, met zijn
bemiddelende rol in de verbreiding van de majolicanijverheid over West
Europa, kan dus ook op dit bijzondere punt een schakel hebben gevormd.

Voor het tweede paneel in het verblijf der Nassau's is van een dergelijk
overvloedig vergelijkingsmateriaal in Spanje geen sprake. Hoogstens kan
men wijzen op het voorkomen van eenkleurige ronde tegels aan de
muren van sommige Aragonese "Mudéjar"-gebouwen en op de populariteit
van de gestileerde roos als siermotief op vierkante exemplaren uit de 15e
eeuw.31 In de Italiaanse Renaissance moeten ronde majolica vloertegels
ver van zeldzaam zijn geweest. Men heeft er aangetroffen uit het laatste
kwart van de 15e eeuw in San Michele te Faenza, in San Petronio en
San Giacomo Maggiore te Bologna, en uit het begin der 16e eeuw in
San Sebastiano te Venetië en Santa Caterina te Siena.32 De in een cirkel
gevatte roos, zoals die te Breda is gestileerd, herinnert wel zeer sterk
aan het decor van een der zeshoekige parkettegels van de St.-Sebastianus
kapel in San Petronio te Bologna (1487),33 al zou men hiervoor even goed
Spaanse parallellen kunnen aanwijzen. Voor het Bredase vloerschema
als zodanig schijnt echter ook in de Italiaanse ceramiek geen voorloper
(meer) aanwezig te zijn.
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Een voorbeeld waarin het Bredase patroon zeer gevoelig wordt be
naderd, vinden we ditmaal in de oudere Westeuropese productie, al komen
we hier terecht bij het aardewerk met loodglazuur. Dit voorbeeld wordt
geleverd door een der panelen van de 3e-eeuwse bevloering der zuidelijke
transeptkapellen in de abdijkerk van Byland in het Engelse graafschap
Yorkshire.34 De gelijkenis is inderdaad opvallend, niet alleen ten aanzien
van de algemene opzet, maar ook voor wat de wijze betreft waarop het
patroon is verwezenlijkt. In Byland zien we wéér dat uit meandervormige
steentjes samengestelde, golvende vlechtwerk, waartussen ronde tegels zijn
gelegd. Er treden ook afwijkingen op, maar die kunnen de indruk van
een bijzonder nauwe verwantschap niet wegnemen. Misschien zou er na
enig speuren hier of daar nog wel een ander geval zijn aan te halen.

Een dergelijk feit is zeker het vermelden waard, want er valt uit af te
leiden dat onze tegelbakker een oud model uit onze eigen streken voor
ogen kan hebben gehad. Toch is het de vraag, of men er zo een uitzonder
lijk belang aan mag hechten. Het uitgangspunt van dit motief is nl. te
zoeken in de klassieke decoratie, en het is vooral in de Italiaanse kunst en
kunstnijverheid dat deze is blijven voortleven. Daar bleven de door slinger
banden omgeven cirkels, in allerlei combinaties samengevoegd, gedurende
de Middeleeuwen in zwang. Misschien heeft de in dit land oppervlakkig
verschijnende Gotiek deze traditie een weinig verzwakt, maar tijdens de
Renaissance is ze weer volop in zwang. Aangezien de impuls tot de bloei
van ons majolicabedrijf hoofdzakelijk van Italië is uitgegaan, zouden wel
dan ook allereerst aan inspiratie uit deze richting willen denken.

Nederla.Jldse tegels met aanverwante versiering.

Er is nog meer vergelijkingsmateriaal voorhanden, en wel van heel
bijzondere aard. Men behoeft er de blik niet eens meer zo ver voor te
laten gaan: het bevindt zich onder de ceramische producten uit onze eigen
gewesten.

Het is opvallend, met welk een nauwkeurigheid het patroon van de
bevloering met de rozen wordt herhaald in de decoratie van een reeks
vierkante Antwerpse wandtegeltjes. Het Oudheidkundig Museum Het
Vleeshuis te Antwerpen bezit twee gave exemplaren en het fragment van
een derde, alle afkomstig uit de voormalige verzameling Frans Claes aldaar.
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Ook elders bevinden zich nog enkele stukken.35 Samengevoegd vertonen
dergelijke tegels een ornament van brede banden die elkaar loodrecht
kruisen en op ieder kruispunt een leeuwenkop dragen. De tekening is in
blauw uitgevoerd. De banden zijn bedekt met een golvend vlechtwerk van
witte meanders die, geheel in de geest van de Bredase vloer, van smalle,
gele randen zijn voorzien. Deze Antwerpse tegeltjes vertonen twee varianten.
In een daarvan is de witte leeuwenkop blauw geschaduwd en geven de
ronde ruimten tussen het vlechtwerk telkens twee concentrische cirkeltjes
te zien. In de tweede blijft de kop wit, met nauwelijks waarneembare
schaduw in mangaanpaars, en nemen de openingen in het vlechtwerk de
vorm aan van een bloemkroon, die geel is gekleurd. Met name in het
laatste geval staat men dus, behoudens een gedeeltelijke afwijking in de
kleuren, voor een getrouwe herhaling van de Bredase motieven. De ge
lijkenis gaat zelfs zo ver, dat de twee richtingen, gevolgd door de meanders
waaruit het vlechtwerk is samengesteld, noch te Breda, noch op deze
Antwerpse tegeltjes onderling een rechte hoek vormen, een bijzonderheid
waardoor dit alles zich bv. onderscheidt van de daareven vermelde Engelse
vloer. Het verband is hier dus wel zo innig als men zich maar kan voor
stellen. De genoemde tegeltjes worden gedateerd omstreeks 1550. Een
andere Antwerpse wandtegel die van de collectie Claes naar Het Vleeshuis
is overgegaan en waarop een leeuwenmasker staat afgebeeld dat in stilering
ten nauwste bij de overige aanleunt, draagt het jaartal 1544.36

Voor de oogtegels zijn de aanknopingspunten, eveneens vierkante tegels
die als wandversiering zullen zijn vervaardigd, even merkwaardig. Ook hier
dient in de eerste plaats een exemplaar vermeld uit de buitengewoon rijke
verzameling Claes. Dit stuk, dat in geelgrijze klei is gebakken en waarvan
de zijden 14,2 cm meten, bevindt zich nu in het Gemeentemuseum te
's-Gravenhage.37 De gelijkenis is tot in de bijzonderheden frappant. De
Bredase tegelvorm keert volledig terug in de begrenzing van het middenveld
en zelfs op de hoeken heeft de schilder gedeelten van ogen gepenseeld, die
bij deze op andere tegels aansloten. Ook de kleuren stemmen overeen:
blauwe lijnen, geel middenveld, witte banden die dit laatste omlijsten, witte
uitsparingen voor de ogen die, evenals de rechter boven- en de linker
benedenhoek, blauw zijn. De enige afwijking vormt het bruin in de twee
overblijvende hoeken. Het geldt hier dus de rest van een bekleding die de
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motieven van de Bredase vloer in kleiner formaat herhaalde, eenvoudiger
naar de tegelvorm, maar rijker geschakeerct door de aanwending van een
nieuwe kleur. De literatuur vermeldt het Haagse stuk als een product uit
de Scheldestad; men dateert het weer omstreeks het midden van de 16e
eeuw.

Ook het Historisch Museum te Rotterdam bezit een vierkante oogtegel.
Deze heeft zijden van 13 cm en bestaat uit een nogal slecht gemengde,
geelgrijze materie met talrijke rode brokjes.38 Zowel in tekening als in kleur
is dit voorwerp alweer ten nauwste aan de vorige verwant. Het vertegen
woordigt intussen een nieuwe variante, inderdaad een derde fase, die op de
wijziging in het Haagse exemplaar voorborduurt. Ook nu zijn nI. de linker
boven- en de rechter benedenhoek bruin; een vereenvoudiging betekent het
weglaten van de ogen in de hoeken, maar tussen de twee witte banden
rond het middenveld is een bruine ingelast en deze omlijsting werpt op
het gele centrale veld een bruine schaduw. De herkomst van de tegel is
onbekend, doch in 1940 werd in de Rotterdamse bodem een fragment
opgedolven van een exemplaar dat zowel in afmeting en kleimengsel als in
versiering met het eerste identiek is. Het is in hetzelfde museum onder
gebracht. Deze vondst maakt het zeer aannemelijk dat er ditmaal sprake is
van voortbrengselen uit een te Rotterdam gevestigd atelier. Gezien de late
aanvang van de majolicanijverheid hier ter plaatse in vergelijking met
Antwerpen, zullen deze tegels dan eerst tegen het einde van de 16e eeuw
zijn gebakken. De kans dat ze werden vervaardigd door een uitgeweken
Antwerpse "geleyerspotbacker" is ons inziens groot.

Aan de herkomst van de Bredase bevloeringen uit de Scheldestad valt
ua dit alles moeilijk meer te twijfelen. Dat Hendrik III voor de inrichting
van zijn paleis op verscheidene krachten uit die omgeving beroep deed, is
bekend. Bovendien had hier de majolica-industrie juist in deze jaren een
hoogbloei bereikt, lang voordat daarvan in het Noorden sprake was.

De bevloeringen te Breda en Guido Andries.

De Antwerpse stukken die daareven als vergelijkingsmateriaal hebben
gediend, openen nog een ander perspectief. Dank zij een publicatie van
M. Laurent is het bekend dat alle tegels die destijds (1922) in het Museum
Het Vleeshuis en de verzameling Claes als locale producten waren tentoon-
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Afb. 8. Paneel samengesteld uit fragmenten van oogtegels. Koninklijke Militaire Academie te Breda.

Foto: Dienst voor 's-Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen,
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Afb. 9. Paneel samengesteld uit resten van een bevloering. Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Schildering: A. Groneman.
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gesteld, op één en dezelfde plek waren gevonden. De ontdekking was
ongemeen belangrijk: ze omvatte naast het befaamde tableau van "Saulus'
bekering" (gedateerd 1547), dat men in Het Vleeshuis kan bewonderen,
een groot aantal losse tegels met versiering van allerlei aard, een ware
staalkaart van wat Antwerpen in de bloeitijd van zijn majolicanijverheid
heeft voortgebracht. Hiertoe behoorden ook de oogtegel en de exemplaren
met het leeuwenmasker. De vindplaats was een huis aan de Kammenstraat,
waar het merendeel op een hoop was aangetroffen in de tuin (zonder twijfel
in de bodem). Dit huis nu lag precies op de plaats van het atelier dat
gesticht was door de "geleyerspotbacker" Guido Andries. Deze feiten waren
door de heer Claes als vaststaand aan de Laurent meegedeeld.39

We kunnen aan deze bewering volledig geloof hechten. De plaats van
De Zalm, waar Guido Andries blijkens de archiefbronnen zijn atelier
had, is namelijk ook nu nog bekend. De heer prof. dr. F. Blockmans, stads
archivaris van Antwerpen, schrijft ons hieromtrent het volgende: "Op het
einde van de 18e eeuwen het begin van de 1ge eeuw was De Zalm (vanaf
-+- 1800 genummerd als 4e wijk nr. 773) in het bezit van Jean Etienne
Werbrouck, die ten tijde van Napoleon maire van Antwerpen was.40

Tussen de jaren 1876 en 1881 werd te Antwerpen de Nationalestraat ont
worpen en getrokken, die een brede verbinding moest leveren tussen de
Groenplaats en de gronden der toen geslechte citadel. De nieuwe straat
loopt door de huizenblok waarin De Zalm gelegen was (toen genummerd
Kammenstraat 52). Een groot deel van dit pand (tuin of binnenplaats) is
toen onteigend geworden, zodat van het oorspronkelijke pand slechts een
klein gedeelte (nu Kammenstraat 32) is overgebleven. Het is dus zeer
goed mogelijk dat bij de afbraak en opruiming het tegeltableau "Saulus'
bekering'" en andere tegels zijn gevonden geworden. Zodoende meen ik
te mogen verklaren dat de verzekering van Frans Claes niet met de feiten
in tegenspraak kan worden gebracht".41 Voegen we hier aan toe dat de
bewering van de heer Claes afkomstig is van iemand die voor de oude
Antwerpse kunst en kunstnijverheid niet alleen een uitzonderlijke belang
stelling had, maar die bovendien als weinig anderen op de hoogte was van
de oudheidkundige vondsten die op het einde van de 1ge en in de eerste
decennia van de 20e eeuw in de Scheldestad werden gedaan. Hij was
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geregeld zelf ter plaatse wanneer bij graaf- en baggerwerken oude voor
werpen aan het licht kwamen.

Men behoeft slechts een oppervlakkige kennis van de geschiedenis der
Antwerpse majolica te bezitten om in de naam Guido Andries een zeer
vertrouwde ldank te herkennen. Sinds het verschijnen van het daareven
bedoelde artikel van M. Laurent kan er moeilijk meer aan worden getwij
feld dat hij identiek was met de befaamde Guido di Savino. Onder de
Italianen die omstreeks het begin der 16e eeuw te Antwerpen voorgoed de
tinglazuurtechniek kwamen vestigen en de grondslag legden van de bloei
der autochtone majolicanijverheid in de Lage Landen, treedt deze het meest
naar voren. Afkomstig uit Castel Durante, was hij lid van een aardewerk
bakkersfamilie die in zijn geboortestreek tal van archivalische sporen heeft
nagelaten. Cipriano Piccolpasso spreekt in zijn "Tre libri del arte del
vasario" (1548) over hem als degeen die de bewerking van de "terra di
cava" in onze gewesten invoerde en hij voegt er aan toe dat zijn zonen
na Guido's dood het bedrijf te Antwerpen voortzetten. In de Scheldestad
aangekomen, stichtte de Italiaan inderdaad een atelier dat enkele generaties
lang zou blijven bestaan en waaromtrent meer bijzonderheden bekend zijn
dan over enige andere werkplaats. De Nederlandse plateelbewerkersdynastie
waarvan hij het uitgangspunt is, schijnt tevens te hebben bijgedragen tot
de verbreiding van dit kunsthandwerk elders in onze streken en misschien
zelfs in Engeland.

Reeds in 1508 was Guido te Antwerpen werkzaam. In 1512 wordt hij
genoemd als echtgenoot van Margaretha Bollekens. In 1513 betrok hij eer,
woning aan de Oude Veemerct, nu Eiermarkt, die hij in 1520· verliet voor
het huis De Zalm aan de Camerpoort, de huidige Kammenstraat. Weduw
naar geworden, hertrouwde hij in 1529 met Anna van Duren. Hij stierf
vóór november 1541; zijn weduwe hertrouwde met Frans Frans, die het.
zelfde beroep uitoefende. Het atelier vervolgde zonder onderbreking zijn
activiteit. In 1562 werd het overgenomen door Guido's oudste zoon Lucas,
die er het bedrijf voortzette tot aan zijn dood, omstreeks 1575. Ook \'iVillem
van Brecht, de tweede echtgenoot van Lucas' weduwe, was plateelbakker.
Guido II, een ander zoon van de Italiaan, vervaardigde op zijn beurt
majolica te Antwerpen. Van Frans en Joris, eveneens kinderen van Guido
di Savino, die als vrijmeesters van het St.-Lucasgilde staan opgetekend,
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wordt hetzelfde verondersteld. De laatste wordt vereenzelvigd met een
"geleyerspotbacker" van die naam die sinds 1564 wordt vermeld te Middel·
burg. Wellicht was ook Jasper Andries, die in 1567 Antwerpen verliet voor
Engeland en in 1570 als ceramiekvervaardiger te Londen was gevestigd,
nog een lid van de familie. 42

Op grond van hun vindplaats, waar enkele generaties lang een der
belangrijkste centra van de Antwerpse plateelindustrie was gevestigd, kon
door M. Laurent een grote hoeveelheid tegels aan de opvolgers van Guido
Andries worden toegeschreven. 43 En dit is nu van bijzondere betekenis voor
de bevloeringen in het kasteel der Nassau's. Het is immers duidelijk geble
ken dat deze de prototypen te zien geven van twee motieven die ons, merk·
waardig genoeg, beide naar De Zalm voeren. Daa1- vinden we inderdaad
op enkele steentjes een decor terug dat rechtstreeks van de Bredase voor
beelden moet zijn afgeleid: men behoeft niet eens een tussenschakel aan te
nemen. De datering die aan deze losse stukken wordt toegekend, het
midden van de 16e eeuw, kan zeer goed met de werkelijkheid stroken.
Welnu, uit de bouwgeschiedenis van het kasteel te Breda is op te maken
dat onze twee bevloeringen tot stand kwamen in de tijd waarin Guido I
Andries het atelier in de Kammenstraat nog leidde.44 De prachtlievende
graaf Hendrik wendde zich voor de bevloeringen van zijn paleis uiteraard
tot een der best befaamde krachten, zoals hij dat ook deed voor zijn wand
tapijten, voor zijn schilderijen en ongetwijfeld voor al het overige wat zijn
verblijf moest opluisteren. De ongewone vorm van de tegels evenals hun
toepasselijke versiering bewijzen trouwens al dat aan dit onderdeel van de
inrichting de grootst mogelijke aandacht werd besteed. Is het dan niet
zeer waarschijnlijk dat hij beroep heeft gedaan op Guido Andries, die de
tegels voor zijn hoge opdrachtgever ook naar de vorm speciaal ontwierp
en wiens opvolgers later zijn modellen nu en dan hebben gebezigd ter
decoratie van stukken van de gebruikelijke vierkante vorm?

Men kan zich afvragen of het misschien de Italiaan zelf is geweest
die graaf Hendrik III de gedachte aan de hand heeft gedaan om een der
bevloeringen met ogen te versieren. In zijn geboortstreek werd de "hiero
glyphica" nl. reeds druk beoefend voordat hij naar Antwerpen kwam. De
kunstmecenen van Urbino, in welks nabijheid Castel Durante is gelegen,
schijnen zich nogal voor deze richting te hebben geïnteresseerd. Op de
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keerzijde van een gedenkpenning die in 1468 voor de beroemde hertog
Federico da Montefeltro werd geslagen, is het opschrift in zijn geheel nog
eens in zinnebeelden "vertaald"; het is een der vroegste voorbeelden van
de weerslag der "hieroglyphica" op de kunst van de Renaissance. Een copie
van het handschrift van Alberti's "De re aedificatione", waarin o.m. over
deze tekens en hun bruikbaarheid in de kunst wordt gehandeld, kwam in
1483 gereed voor Guidobaldo, Federico's zoon. Het is ook aan Guidobaldo
dat Leonardo Crasso de "Hypnerotomachia Poliphili" opdroeg, die hij op
eigen kosten liet drukkenY' Guido di Savino zal dus zeker wel van de
resultaten der opkomende wetenschap hebben gehoord, al levert dit, zoals
daarstraks al is gebleken, op onze vraag nog geen afdoende antwoord.

Voordat de Bredase ceramiek met andere Nederlandse bevloeringen
wordt vergeleken, is nog een opmerking op haar plaats, die vooral van
belang is voor de tegels die in De Zalm te Antwerpen aan het licht werden
gebracht, maar die zijdelings ook ons eigen onderwerp raakt. Eigenaardig
genoeg zijn het bericht van M. Laurent omtrent de vondst in de Kammen
straat en zijn daarop berustende toeschrijving in vergetelheid geraakt.48

Nu er inmiddels weer andere voortbrengselen van het oude plateelbedrijf
zijn bekend geworden, zou het nuttig zijn dat de specialisten zich zijn bij
drage opnieuw herinneren en haar misschien aan de hand van meer recente
bevindingen herzien en aanvullen. Het werd reeds benadrukt: hetgeen in
de Kammenstraat te voorschijn kwam, kan als een staalkaart van het 16e
eeuwse Antwerpse "gleyerswerck" gelden; verschillende richtingen zijn er
vertegenwoordigd. "Saulus' bekering" gaat, zoals kort geleden werd vast
gesteld, onrechtstreeks terug op een schilderij van de Florentijn Francesco
de' Rossi.47 De omlijsting van dit tafereel is daarentegen voor een gedeelte
specifiek Antwerps, en dat geldt eveneens voor de versiering van een
aantal andere tegels die op dezelfde plaats werden weergevonden. Het veel
vuldig voorkomen van de tegel als wandbekleding duidt weer op Spaanse
invloed en ook het ornament op zichzelf verraadt bij sommige stukken
inspiratie uit deze richting. De Bredase vloerfragmenten, die thans als
oudste resten aan deze verzameling kunnen worden toegevoegd, zijn belang
wekkend als vertegenwoordigers van het vroegste stadium van onze 16e
eeuwse majolicanijverheid en van de twee stromingen die daarin een rol
speelden. Maar wie zich met de studie van dit atelier bezig houdt, zal ook
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met de latere lotgevallen van de Zuidnederlandse plateelbakkers te maken
krijgen. Zouden bv. de beide Rotterdamse oogtegels, waarvan daarstraks
sprake was, soms niet zijn vervaardigd door een naar het Noorden uit
geweken opvolger van Guido Andries? De naar Engeland overgestoken
Jasper Andries, die vermoedelijk tot dit geslacht heeft behoord, zal wel één
van de talrijke majolicabakkers zijn geweest die Antwerpen om godsdien
stige redenen verlieten, en dergelijk emigranten kan de uitgebreide familie
nog wel meer hebben geteld (men vergete ook de "geleyerspotbacker" Joris
Andries te Middelburg niet). Men zou hieraan nog kunnen toevoegen dat
op de plaats van de vroegere Trinity-priorij te londen - waar wij Jasper
terugvinden - eveneens een tegel is gevonden die bijna identiek is aan
een exemplaar uit de genoemde reeks van de Kammenstraat. Beide vertonen
ze een in een cirkel gevatte buste die alles weg heeft van een portret van
keizer Karel V.48 Men ontkomt werkelijk niet aan de indruk dat dergelijke
stukken niet alleen een belangrijk hoofdstuk uit de evolutie van de West
europese tegelindustrie vertegenwoordigen, maar dat de figuren van Guido
di Savino en zijn opvolgers zelf nauw met dit alles verweven zijn.

Nog een andet" aan G,ûdo toegescht"even werk.

Bezit men met betrekking tot Guido Andries verscheidene archivalische
gegevens, tot op heden is niets teruggevonden waarvan zijn auteurschap
vaststaat. Het enige werk dat hem totnogtoe werd toegeschreven is de be
vloering in de kapel van het slot The Vyne in het Engelse graafschap
Hampshire.49

Deze vloer bestaat uit ongeveer 400 tegels van verschillende grootte en
vorm: vierkante, zeshoekige en een geringer aantal rechthoekige. De zes
hoekige exemplaren vormen rond elk der vierkante een omlijsting, een
combinatie die reeds tijdens de 15e en de vroege 16e eeuw veel voorkwam
in Spanje en Italië. De tegels in The Vyne zijn versierd hetzij met mense
lijke figuren of busten (vierkante), hetzij met vogels of andere dieren
(vierkante en zeshoekige), hetzij met bloemen, vruchten of bladwerk, hetzij
met geometrische motieven. Kobaltblauw, citroengeel, oranje en grasgroen
tekenen zich af op een witte achtergrond; de figuren schijnen doorgaans
blauw te zijn omlijnd. De kwaliteit is wisselend, wat bewijst dat er meer
dan één hand aan de versiering heeft gewerkt. Bepaalde stukken evenaren
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de beste Italiaanse producten, terwijl andere minder fraai of zelfs zwak
zijn behandeld.

Naar de traditie verhaalt, werden deze tegels uit de havenstad Boulogne
meegebracht door Lord \'Villiam Sandys, die het kasteel The Vyne omstreeks
1520 liet verbouwen. Sommige afgebeelde klederdrachten stemmen overeen
met die op Vlaamse schilderijen uit deze jaren en enkele opschriften be
wijzen dat de bevloering in de Nederlanden werd vervaardigd. B. Rackham
dateert ze, zowel steunend op de statistische gronden als op de verbouwings
datum van The Vyne, omstreeks 1520 en beschouwt ze uiteraard als
Antwerps werk. Hij gaat nog verder en acht ze zeer waarschijnlijk uit het
atelier van Guido Andries afkomstig. Enerzijds berust deze toeschrijving op
het feit dat Guido door de documenten uit zijn tijd onder de Antwerpse
plateelbakkers het sterkst naar voren wordt gebracht. Zo meende B. Rack
ham ook in de bekende bevloering uit de abdij van Herkenrode op grond
van bepaalde overeenkomsten met deze in Engeland een product uit Guido's
werkplaats te moeten zien. Later bleek dat de Limburgse vloer geleverd
was door Pieter Frans van Venedigen. Maar in The Vyne werd de Engelse
onderzoeker bovendien getroffen door de gelijkenis van een der afgebeelde
personages met de hertog van Urbino, Federigo da Montefeltro, zoals we
hem kennen uit geschilderde portretten door Piero della Francesca en
Joost van Gent en een marmerrelief door Gian Cristoforo Romano. De buste
op de bedoelde tegel zou een herinnering zijn aan de bekende mecenas en
veldheer met het karakteristiek profiel van zijn in de strijd geschonden gelaat.
Men kan over de waarde van dit argument redetwisten; zolang er geen
'lnder houvast wordt gevonden, bijvoorbeeld een meesterteken aan d~ onder
zijde van bepaalde tegels, valt er weinig met beslistheid te zeggen.

Uit de afbeeldingen van de Engelse tegels in het werk van B. Rackham
is niet met zekerheid op te maken of ze door dezelfde majolicabakker zijn
geleverd als de Bredase bevloeringen. Wel komt het kleurenpalet overeen,
maar dit was toen in Antwerpen algemeen gebruikelijk. Of de exemplaren
In The Vyne evenals die in het kasteel der Nassau's in rozige klei zijn
gebakken en aan de zijkanten zijn afgeschuind, wordt door B. Rackham niet
vermeld.
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De Bredase vondsten en de overige nog bestaande Nederlandse
be11loeringen uit de 16e eeuw.

De merkwaardigheid van de Bredase vondsten wordt pas ten volle
belicht wanneer men ze vergelijkt met al het overige dat aan 16e-eeuwse
Nederlandse bevloeringen bewaard bleef. Vooraf worden opgemerkt dat
deze resten steeds als Antwerps werk worden beschouwd.

Naast die van Breda en The Vyne is er vooreerst een groot aantal frag
menten uit de kerk van de Limburgse abdij van Herkenrode. Deze vloer
werd in 1532 door abdis Mathilde de Lexhy besteld aan de in Antwerpen
gevestigde Italiaan Pieter Frans van Venedigen. 505 tegels ervan bevinden
zich in de Koninklijke Muse,l voor Kunst en Geschiedenis te Brussel 5{) en
ook het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam bezit een panee1.S1

De tegelvormen en hun combinatie herinneren aan The Vyne. De vierkante
stukken zijn versierd met busten, dieren of gestileerde bloemen; de zeshoe
kige dragen bloemen of streng gestileerd rankwerk. De kleuren benaderen
het gamma dat we reeds kennen en ook nu is de tekening verwezenlijkt in
blauwe lijnen. Op sommige vierkante tegels komt een grote bloemkroon
voor, die men naar de kleurverdeling en met enige goede wil ook naar de
schematisering met de Bredase rozen zou kunnen vergelijken.

Het type van Herkenrode was bij de Zuid-Nederlandse tegelbakkers
blijkbaar sterk in trek. Wijzen we in dit verband op een tegelreeks uit een
kasteel bij Soissons, vroeger in het bezit van M. Ouradou te Parijs en door
Ch. van Herck toegeschreven aan Pieter Frans van Venedigen,S2 op de
stukken uit de collectie C. van Tijen te Amsterdam S3 en de thans gecombi
neerde fragmenten uit de verzamelingen F. Bodenheim en A. Isaac in het
Rijksmuseum.s4 Ongeveer 35 langwerpig zeshoekige tegels, zonder twijfel
van een gelijkaardige vloer afkomstig, werden in 1950 gevonden bij de
afbraak van een boerderij nabij het voormalige klooster Aengum in Fries
land.ss Dergelijke stukken worden ook bewaard in de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.S6

Hetzelfde schema naar de tegelvorm vertoont de bevloering uit de St.
Nicolaaskerk in het Franse plaatsje Brou, die door J. Chompret eveneens
als Zuid-Nederlands, vermoedelijk Antwerps werk wordt beschouwd.s7 De
37 tegels die van de ongeveer 3000 zijn overgebleven, berusten deels in de
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kerk zelf, deels in het Musée des Arts Décoratifs te Lyon. De meeste vier
kante steentjes zijn ook nu met een buste beschilderd; daarnaast zien we
motieven van uiteenlopende aard zoals een konijntje, een doodshoofd, gro
tesken, teksten e.d. De uit zeshoekige tegels gevormde omlijstingen dragen
dooreengestrengelde twijgen met loofwerk, die rond elk hoofdmotief tot
een ring zijn samengebracht. Aan de gebruikelijke kleuren is mangaanpaars
toegevoegd, een te Antwerpen meer spaarzaam aangewende tint. De be
vloering van Brou moet omstreeks 1526 zijn vervaardigd.

Een aparte categorie vormen de resten in het kasteel Rameyen te Gestel
bij Lier. Ofschoon ze reeds door H. Nicaise werden bestudeerd, zijn ze nog
te weinig bekend.sB Van de zeshoekige bevloering met een diameter van
ongeveer 3,60 m in de tot kapel ingerichte zuidwestelijke hoektoren (gelijk
vloers) is ruim de helft bewaard. Ze bestaat uit een middengedeelte dat
omgeven wordt door 6 trapeziumvormige panelen. Rijen van oranjebruine
tegels, waarop telkens twee gekleurde hoornen van overvloed zijn weer
gegeven, scheiden de zes panelen van elkaar en lopen als een lijst om het
geheel heen. In de panelen zijn de tegels gerangschikt in rijen die even
wijdig met de buitenranden lopen. De meeste zijn vierkant, maar nood
zakelijkerwijze is een aantal gebakken in drie- of veelhoekige vorm. Dit
geldt ook voor de centrale partij. In tegenstelling tot de reeds genoemde
voorbeelden ontstaan in Rameyen tableaux. Op het met bladeren, bloemen
en vruchten omkranste middengedeelte prijkt boven een blauw landschap
een schild met de wapens van de kasteelheer Jan van Immerseele en zijn
echtgenote Maria de Lannoy. De panelen daar omheen dragen als versiering
beurtelings linten met brandende toortsen, en grotesken. Tussen deze laatste
was telkens een opschrift aangebracht, waarvan men nog kan lezen ,,(S.)
P.Q.R." en de Lutherse geloofsstelling "SOLA FIDES SUFICIT" (sic).

De kleuren zijn blauw in verschillende gradaties, groen, bruin, oranje en
geel, op witte ondergrond; de motieven zijn weer blauw omlijnd. Op de
verdieping van de zuidoostelijke hoektoren is als enige rest van een gelijk
aardige bevloering nog het centrale gedeelte aanwezig. Het is op bijna
identieke wijze behandeld als dat in de kapel.

De bevloeringen van Rameyen dragen het karakter van werken die
speciaal voor hun bestemming zijn ontworpen en onderscheiden zich ook
hierin van de overige, die van Breda uitgezonderd. Afgaande op het feit
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dat de vermelde wapenschilden ruitvormig en dus die van een dame zijn,
dateert H. Nicaise de fragmenten tussen 1527, het overlijdensjaar van Jan
van Immerseele, en 1538, het jaar waarin diens weduwe schijnt te zijn
gestorven. Hij wijst op hun verwantschap met sommige Italiaanse vloeren,
maar maakt het aannemelijk dat het inheemse producten zijn, waarbij
natuurlijk allereerst aan Antwerpen dient te worden gedacht. Op enkele
losse tegels uit de eerstgenoemde bevloering merkten wij aan de achterzijde,
in groen glazuur geschilderd, de letter "G" op (en niet het cijfer ,,3", zoals
H. Nicaise beweert).59 Waarschijnlijk betreft het hier een meesterteken en
misschien kan men aan de hand daarvan ooit tot een toeschrijving komen. 6o

Doch laten we niet teveel zijwegen bewandelen, maar terugkeren naar
de Bredase parkettegels. In het bovenstaande, bondige overzicht treden zowel
de kenmerken die deze met de overige gemeen hebben als de bijzonderheden
waardoor ze zich daarvan onderscheiden voldoende naar voren. Chronolo
gisch rangschikken onze bevloeringen zich tussen de andere; de juiste volg
orde is niet te bepalen. Het kleurenpalet stemt vrijwel met dat van het
merendeel overeen en ook de blauwe omlijning van de details blijkt alge.
meen gebruikelijk te zijn. Maar ten aanzien van de motieven en van de
tegelvormen is het verschil des te groter en op het laatste punt zijn de
fragmenten in het kasteel der Nassau's verreweg de merkwaardigste.

Besltlit.

Met het vinden van de vloerfragmenten te Breda zijn werken ontdekt
die tot het opmerkelijkste behoren van hetgeen de Nederlandse majolica
nijverheid heeft nagelaten. Merkwaardig reeds om het feit dat ze aan onze
bevloeringen er twee toevoegen. Nog interessanter omdat ze zich door hun
eigenaardige tegelvorm onderscheiden van alles wat hier tot dusver bekend
was. In dit opzicht leveren ze zelfs een unieke bijdrage tot de kennis van
de oude tegelbakkerskunst in veel breder, Europees verband. Bijzonder
belangwekkend zijn ze ook daar we hier voor twee ensembles staan die met
zeer grote waarschijnlijkheid kunnen worden toegeschreven aan een der
Italiaanse grondleggers van de faience·industrie in de Lage Landen,
Guido di Savino. En de vloer met de oogtegels heeft nog een speciaal belang
op iconografisch terrein, aangezien men er de weerslag in waarneemt van
die merkwaardige wetenschap die de "hieroglyphica" der humanisten was.
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Het ziet er naar uit dat de Bredase vondsten, samen met een ander
hoogtepunt uit de Antwerpse tegelproductie, "Saulus' bekering", en een
aantal losse stukken die rond deze werken te groeperen zijn, aan de activiteit
van Guido en zijn opvolgers duidelijker relief beginnen te verlenen. Het
is mogelijk, aan de hand van beide bevloeringen en hetgeen er mee samen
hangt de geschiedenis van de Antwerpse majolica van haar eerste hoofdstuk
af tot haar epiloog toe te resumeren. De vloerresten zelf brengen hlill maker
naar voren als een meester die, zich zowel inspirerend op Spaanse als waar
schijnlijk Italiaanse formules, deze op gelukkige manier bij actuele eisen
wist aan te passen en op oorspronkelijke wijze verwerkte. Met grote zorg
ontworpen en van toepasselijke versiering voorzien, heeft deze ceramiek
niet weinig bijgedragen tot de opluistering van het weelderige Renaissance
paleis dat door Hendrik III van Nassau werd bewoond.

IJ. VERSPREIDE STUKKEN.

Vergeleken bij de vondsten in het kasteel zinkt het overige wat in Breda
te voorschijn kwam nagenoeg in het niet. Het is dan ook niet nodig, er
een uitvoerige bespreking aan te wijden. De voorwerpen die ter behande
ling resten, zullen in veel beperkter kring belangstelling wekken - wat
toch weer niet wil zeggen dat ze te veronachtzamen zijn. Elk van deze
stukken, hoe fragmentarisch soms ook bewaard, heeft zijn aantrekkelijk
heid.

In het begin van 1959 kwam tijdens de uitbreidingswerkzaamheden aan
het stadhuis een partij aardewerk aan het licht bij het uitbreken van het
pand Grote Markt nr. 40 (Hotel De Poort van Kleef). We zijn hier op dat
gedeelte van de Grote Markt, waar zich vroeger enkele apotheken bevon
den. In De Swaen (thans nr. 40) moet Job Ruth Peterszone in de 16e eeuw
zijn apotheek hebben gehad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, later
door Michiel Peters Weers (tot 1587) en door Gijsbrecht Jans Eeltkens
(tot 1594). Deze laatste kocht van de weduwe van de apotheker Anthonis
Hoze het pand er naast, De Wynthont (thans nr. 44), waar we apothekers
achterhalen tot in de 18e eeuw.u

Onder hetgeen in nr. 40 werd aangetroffen bevonden zich ongeveer
vijftien goed bewaarde Hollandse tegeltjes uit de 17e eeuwen een aantal
brokstukken van hetzelfde soort. Ze zijn polychroom versierd met een in
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een ruit gevatte vaas met bloemen, een type dat bekend genoeg is uit
afbeeldingen in boeken die over oude Nederlandse tegels handelen. 62 Deze
voorwerpen bleven aan de slopersfirma Stolwerk. Het overige ging naar
het Stedelijk Museum: een lichtgrijs apothekerspotje uit de 17e of 18e

eeuwen een aantal scherven. Onder deze laatste zijn vermeldenswaard twee
fragmenten van een fraaie, veelkleurig beschilderde schotel die oorspron
kelijk een diameter heeft gehad van ongeveer 26 cm. Het stuk bestaat uit
hardgebakken, grijsgele aarde en is aan de achterkant met loodglazuur
bedekt. De schotel draagt op witte grond een decor van kobaltblauwe
ranken met blauw omlijnd, groen bladwerk en vruchten, meestal in geel
en oranje, die eveneens met blauwe lijnen zijn afgezet. Drie blauwe ringen
lopen langs de smalle omgebogen rand, die geel is gekleurd en met schuine
oranje streepjes is verlevendigd. Het ornament berust zowel in tekening
als in tinten op formules die tijdens de 16e eeuw gebruikelijk waren in
Antwerpen en de kans dat we voor een product uit de Scheldestad staan
is dan ook zeer groot.

Onder inventarisnummer 1737 bevindt zich in het Stedelijk Museum
een farmaceutische oliekan, die eveneens te Breda is gevonden. Ze werd
in 1936 aan het museum geschonken door de heer A. W. Zijlmans, die
haar in de Bredase kunsthandel had verworven. De pot was omstreeks 1935
opgedolven bij de verbouwing van het pand Lange Brugstraat nr. 47 (NV.
I.evensmiddelenmedrijf Simon de Wit). In dit huis, dat vroeger de naam
De Moriaen droeg, woonde tussen 1647 en 1676 de chirurgijn Gideon de
Wouw; hij kan een der bezitters van de pot zijn geweest.63 Het voorwerp
bereikt een hoogte van 21 cm; de diameter van bodem en bovenrand be
draagt 10,4 cm. De grijsgele klei is ditmaal vrij zacht; d~ binnenkant is
van loodglazuur voorzien. De decoratie is op witte ondergrond verwezen
lijkt in blauw. Het opschrift ,,0 + LAVRINV +" prijkt op een cartouche
in Florisstijl, waar omheen "foglie"-ornament is gepenseeld dat de opper
vlakte nagenoeg bedekt. Langs de voet lopen drie ringen, de kraag ver
toont een nissendecor en de blauwe tuit loopt uit in een rozet. Op enkele
plaatsen is de glazuurlaag losgesprongen en in de kraag moest een klein
stuk opnieuw worden ingezet, maar in zijn geheel genomen is het voor
werp, eigenaardig genoeg, vrij goed bewaard gebleven (afbeelding 10).

Enige jaren geleden heeft D. A. Wittop Koning de oliepot beschreven
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en gerangschikt tussen een aantal andere apothekerspotten met aanverwante
versiering.64 Voor bijzonderheden kan dan ook het best naar zijn studie en
de daar vermelde literatuur worden verwezen. De bevindingen komen in
hoofdzaak op het volgende neer. De herkomst van het nissendecor is in
Italië te zoeken, evenals deze van het "foglie"-motief, dat karaktc:ristiek is
voor de Venetiaanse majolica uit de latere decennia van de 16e eeuw. Zowel
in Nederland als in België zijn nog vrij talrijke apothekerspotten aanwezig
die in decoratie met het Bredase exemplaar sterke gelijkenis vertonen. Ze
zijn steeds blauw beschilderd. Deze stukken zijn inderdaad samen te
brengen in één aanstonds te herkennen categorie. Aan de door D. A. Wittop
Koning genoemde potten kan nog een te Rotterdam opgegraven fragment
worden toegevoegd, dat zich in het Museum Boymans-van Beuningen
bevindt en waarop de heer drs. A. Westers ons opmerkzaam maakte. Hier
is de gelijkenis in vorm en decoratie al zeer opvallend. Het "foglie"-decor
beperkt zich overigens niet tot apothekersgerief; het komt ook voor op
fragmenten van schotels in het Westfries Museum te Hoorn en het Rijks
museum.6S In een der sloten bij de petroleumhaven in de IJpolder te
Amsterdam werden ongeveer 80 schotels en borden opgegraven waarop
deze versiering eveneens is aangebracht; 66 ze keert ook terug op sommige
Hollandse tegeltjes die als centraal motief een cherubkopje dragen.67

Zowel voor de voorwerpen die in Nederland als in België worden be
waard schommelt de datering tussen het laatste kwart van de 16e eeuw
en ca. 1620. Daarmee is ook voor de Bredase pot de tijd van ontstaan min
of meer bepaald. Moeilijker is het uit te maken in welke richting het ont
staan dient te worden gezocht. Op grond van het feit dat Breda sterk op
Antwerpen was georiënteerd is D. A. Wittop Koning enigszins geneigd,
in dit geval Antwerpse makelij aan te nemen. De moeilijkheid schuilt in
het feit dat juist in deze periode het Noordnederlandse majolicabedrijf in
volle opkomst is en nog verschillende kenmerken met het Zuiden gemeen

heeft.68

Ten slotte verdient nog de aandacht een uit verscheidene brokstukken
samengesteld schotelfragment dat in het Stedelijk Museum wordt bewaard
onder inventarisnummer 1710. De scherven werden enige jaren na de
oorlog gevonden onder het pand Tolbrugstraat nr. 8 (Kledingmagazijn
Holland). De grootste diameter van het fragment bedraagt 27 cm.66 De
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grijsgele aarde is niet zeer hard. Ook hier weer twee verglazingstechnieken:
tinglazuur aan de voorkant en loodglazuur aan de achterzijde. Te midden
van bomen is een grote ruiterfiguur op een steigerend paard afgebeeld, die
een tulbandachtig hoofddeksel draagt en in de rechter hand een staf (?)
houdt. Eigenaardig genoeg heeft de schilder de man blootsvoets weer
gegeven. Hetgeen nog zichtbaar is van de boomtakken is in mangaanpaars
uitgevoerd, evenals de tekening van het centrale motief. Dit laatste laat
gedeeltelijk het wit van de ondergrond doorschijnen en is voor het overige
beschilderd met mangaanpaars, helder blauwen geel. Het blauwgroene
gebladerte is in sponstechniek behandeld. De versiering getuigt van een
vlotte hand, maar gaat niet uit boven pretentieloos seriewerk, waarbij het
overigens niet aan charme ontbreekt (afbeelding 11).

Deze schotel behoort tot een later hoofdstuk uit de geschiedenis van de
Nederlandse ceramiek dan de voorwerpen die tot dusver aan de orde zijn
geweest. Het is inhlssen moeilijk, het stuk nauwkeurig te situeren, aan
gezien dit aantrekkelijke soort volksgoed nog niet grondig is bestudeerd.
Wel zijn er in verschillende musea en particuliere verzamelingen exem
plaren voorhanden die in één oogopslag als producten van een en dezelfde
streek of plaats kunnen worden herkend en waarbij ons fragment zich in
alle opzichten aansluit. Zo vernemen wij van de heer dr. A. Wassenbergh
te Leeuwarden dat deze een interessante reeks sterk gelijkende stukken bezit
en dat er in de Jachthaven aldaar een groot aantal scherven van hetzelfde
soort is aangetroffen. Volgens een mededeling van de heer ir. P. J. Tiche
laar te Makkum bevatte de voormalige verzameling C. van Tijen te Amster
dam verscheidene schotels van dit type, die na diens overlijden verspreid
zijn geraakt. Ook onder de Rotterdamse bodemvondsten komen dergelijke
stukken voor (fragment met vrouwenfiguur in het Historisch Museum,
scherf nr. S 417 met ruiter en scherf nr. S 420 met melkmeisje in het
Museum Boymans-van Beuningen). In verband met dit goed wordt wel
eens gesproken van Noordzeecultuur. De heer Wassenbergh neemt aan
dat zowel Friesland als Westfriesland voor de vervaardiging in aanmerking
kan komen en acht datering op het laatste kwart van de 17e eeuw mogelijk.
De heer A. Westers te Rotterdam plaatst deze producten in de 18e eeuw of
zelfs later en zoekt het centrum meer bepaald in Friesland (Makkum?).
Zou dit goed werkelijk na 1800 ontstaan kunnen zijn?
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CONCLUSIE.
Wanneer we het bovenstaande overzien, kunnen we niet beweren dat

Breda tot dusver op het gebied van majolicavondsten in kwantitatief opzicht
bijzonder rijk is gezegend. Dat is trouwens niet zo'n wonder, als men
bedenkt dat er bijvoorbeeld niets bekend is over het bestaan van plaatselijke
ateliers zoals in verscheidene andere Nederlandse steden. Maar er werd met
de resten van de tegelvloeren in het kasteel, althans één ontdekking gedaan
van uitnemend belang. Deze verdient de volle aandacht van alwie zich
bezig houdt met de geschiedenis van het oude majolicabedrijf in de Lage
Landen en zelfs in breder verband.

AANTEKENINGEN
1 De schrijver betuigt zijn oprechte dank aan allen die hem behulpzaam zijn

geweest door het verstrekken van inlichtingen betreffende aan hun zorgen toe
vertrouwde voorwerpen of anderszins. In Nederland: mej. M. A. Heukensfeldt
Jansen, conservatrice aan het Rijksmuseum te Amsterdam; mej. J. c. Gallois,
conservatrice aan het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage; mej. B. R. M. de Neeve
en de heer A. Westers, resp. conservatrice en wetenseh. assistent aan het Museum
Boymans-van Beuningen te Rotterdam; mej. P. Beydals, conservatrice van het
Historisch Museum der Gemeente Rotterdam; de heer A. Wassenbergh, directeur
van het Fries Museum te Leeuwarden; de heer J. Schouten, directeur der Stede
lijke Musea te Gouda; de heer P. J. Tichelaar, directeur van Tichelaars Klei
warenfabriek N.V. te Makkum; en in het bijzonder de heer F. KimmeI, con
servator van het Stedelijk Museum te Breda, op wiens hulpvaardigheid herhaal
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aan de Kon. Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel; de heer F. Smekens
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Het Vleeshuis te Antwerpen; de heer F. Blockmans, stadsarchivaris van Antwerpen;

en de heer R. de Cock de Rameyen te Antwerpen. Een woord van dank ook aan de
redactie van dit Jaarboek, voor het afdrukken van de kleurenplaat. De cliché's
daarvan werden beschikbaar gesteld door de redactie van het in aantekening 2
genoemd blad,

2 In het Mededelingenblad der Vereniging van Vrienden van de Nederlandse Cera·
miek, XVI, september 1959, bI. 1-25, verscheen van onze hand een studie over
deze bevloering, vergezeld van talrijke afbeeldingen. Een paar aanvullingen en
verbeteringen verschijnen in een der volgende afleveringen.

3 Cfr. over de geschiedenis van het kasteel en over Hendrik III van Nassau vooral
T. M. Roest van Limburg, Het kasteel van Breda, Schiedam, 1904, J. Kalf, De
monumenten in de voormalige baronie van Breda (De Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving I-I), Utrecht, 1912,

bI. 27-52, P. Placidus O.M.Cap., Rombout Keldermans en het kasteel van Breda,
in Jaarboek Oranjeboom, I, 1948, bI. 109-131 en E. J. Haslinghuis, Bouwwerken
en bouwkunst in Breda van het midden der XNe tot dat der XVle eeuw, in
Geschiedenis van Breda. De Middeleeuwen, Tilburg, 1952, bI. 260-268.

4 T. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van Breda, 's-Gravenhage,
1744, bI. 61.

5 P. Nuyts, De Bredaasche Klio, Amsterdam, 1697, bI. 29.
G J. Kalf, op. cit., bI. 41.
7 Bij sommige stukken kan de tekening inderdaad even misleiden; ieder exemplaar

varieert.
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8 Afb. bij H. C. Gallois, Aanwinsten van oude kunstnijverheid, in Mededeelingen
van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, II, 1926-31,
bI. 112, fig. 2. - Zie ook aant. 2.

u H. C. G. van Lawick, Geoogde tegels, in Hobby, II, 1947-48, bI. 53-55 en
140-141 en T. Stegenga, De restauratie van het kasteel te Breda, in Technisch
I.G.B., LI, januari 1951, bI. 23-27.

10 Afb. in kleuren van het tweede paneel in het in aant. 2 vermelde artikel. Afbeel
dingen van beide panelen ook bij H. J. Wolf, De bevloering van de open
galerij van het zuidelijk voorgebouw van het kasteel van Breda, in Ons leger,
XLIII-2, februari 1959, afb. 4 en 5. Dit artikel verwerkt de gegevens van
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Blokhuis, waaraan de galerij grenst. Uit deze gravure zou blijken dat alleen
"de lager gelegen vloer" van de galerij met oogtegels was versierd, en niet het
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werkelijkheid te toetsen om te besluiten dat de prent de toestand niet zo getrouw
weergeeft als men heeft beweerd.

12 J. Kalf, loc. cito
13 J. Chompret, Répertoire de la majolique italienne, II, Parijs, 1949, fig. 568.
14 Cfr. P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, I, Utrecht,

1858, bI. 82.
15 NI. op een pentekening van Jeroen Bosch in het Kupferstichkabinett der ehem

Staatl. Museen te Berlijn en op een anonieme houtsnede uit 1546. Cfr. Catalogus
der jubileunltentoonstelling Middeleeuwse kunst der noordelijke Nederlanden,
Rijksmuseum Amsterdam, 1958, nr. 185.

16 D. Erasmlls Roterodamlls, Adagiorum chiliades des, chil. I, cent. II, ad. 2,
Bazelse uitg. van 1551, bI. 60-61. - Cfr. ook P. J. Harrebomée, op. cit.,
I, bI. 295.

17 Cfr. voor het bovenstaande K. Giehlow, Die Hieroglyphenkunde des HlImanismus
in der Allegorie der Renaissance, besonders der Ehrenpforte Kaisers Maximilian I,
in Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses,
XXXII, 1915, bI. 1-232, 1. Volkmann, Bilderschriften der Renaissance, Leipzig,
1923, en E. Mäle, L'art religiem:: de la fin du XVle siècle, du XVIIe siècle
et du XVIIIe siècle, 2e uitg., Parijs, 1951, bI. 383 vvo

18 Indien niet anders vermeld, vindt men de volgende bijzonderheden over het oog
terug bij 1. Volkmann, op. cit., passim.

19 B. van de Walle en J. Vergote, Tradllction des Hieroglyphica d'Horopollon,
in La chronique d'Egypte, XXXV, januari 1943, bI. 66.

20 J. P. Valerianus Bolzanius, Hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarumque
gentium commentarii, Bazel, 1567, fol. 233 voo

21 Ibid., fol. 234.
22 Zelfs het motief van de scepter met het oog komt dan een enkele maal in de

godsdienstige kunst voor, als symbool van Gods alwetendheid (Antoon van Dijck's
Extase van St.-Augustinus, in de Augustijnenkerk te Antwerpen. Cfr. J. B.
Knipping, De iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, I, Hil
versum, 1939, bI. 11 vv).

23 Een ander merkwaardig geval is het marmeren grafmonument van kanunnik
Hubert Mielemans in de H. Kruiskerk te Luik, waar op de tombe twee opschriften
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prijken die resp. door acht en tien hieroglyphen worden gevormd (ca 1558).
We bevinden ons hier - ook in stilistisch opzicht - in de invloedssfeer van
Lambert Lombard, die behalve kunstenaar ook oudheidkundige was en zich
inderdaad voor de "hieroglyphica" interesseerde. De tekens op dit monument
zijn bestudeerd door 1. Deroy (J. Philippe en 1. Deroy, Le monument funéraire
du chanoine Hubert Mielemans à l'église Sainte-Croix, à Liège, in Bulletin
l'Institut Archéologique Liégeois, LXVI, 1946-48, bI. 5-46).

24 R. Forrer, Geschichte der europäischen Fliesen-Keramik vam Mittelalter bis zum
Jahre 1900, Straatsburg, 1901, fig. 146 en pI. IV, 1-7.

25 Cf. E. S. Eames en G. K. Beaulah, The 13th-Century Tile Mosaic Pavements
in the Yorkshire Cistercian Houses, in Cîteaux in de Nederlanden, VII, 1956,
bI. 264-277.

26 Enkele 13e-eeuwse voorbeelden bij A. J. Butler, Islamic Pottery, Londen, 1926.
pI. LVII-LXII en A. Lane, Early Islamie Pottery (The Faber Monographs on
Pottery and Porcelain), Londen, 1947, pI. 67b en 75b. - Zie ook aant. 2.

27 1. Torrés Balbás, Arte almohade, arte nazari, arte mudejar (Ars Hispaniae, IV),
Madrid, 1949, fig. 186-190.

28 M. González Marti, Cerámica del Levante espafioI. Siglos medievales, II, Barce
lona, Madrid enz., 1952, pI. I-IV en fig. 37-48.

29 Ibid., fig. 139-141. - Zie ook aant. 2.

30 G. Ballardini, Le maioliche datate fino al 1530 (Corpus della maiolica italiana, I),
in Bolletino d'Arte, I, 1933, pI. XV-XVII en fig. 122 en G. Liverani, La maiolica
italiana sino alla comparsa della porcelana europea, Milaan, 1958, pI. 42.

31 M. González Marti, op cit., pI. I-IV; voor de roos vooral fig. 553-588.
cement du 16e siècle, Parijs, 1885, pI. lIl, VI, XI, XIX, XXIII en XXIV;
cit., nr. 577.
R. Forrer, op. cit., fig. 68 en 69 en pI. XLI-11 en 13.

33 G. Ballardini, op. cit., pI. 1.
34 E. S. Eames en G. K. Beaulah, art. cit., pI. 1. - Zie ook aant. 2.

35 Cfr. Ch. van Herck, Antwerpsche ornament-tegels der 16e eeuw, in Jaarboek
van Antwerpen's Oudheidkundige Kring, XVII, 1941, afb. 11 en Stad Antwerpen.
Oudheidkundige Musea. Vleeshuis, catalogus, IV, Antwerpen, z.j., nr. 606.
- Zie ook aant. 2.

36 Afbeelding bij B. Rackham, Early Netherlands Maiolica, with Special Reference
to the Tiles at The Vyne in Hampshire, Londen, 1926, pI. 18, 1. J. M. Philippen,
Oud Antwerpsch Plateelwerk, in Gedenkboek Frans Claes. Museum "De Gulden
Spoor" te Antwerpen, Antwerpen, 1932, fig. 99, Musée Frans Claes "De Gulden
Spoor", veilingscatalogus, Antwerpen, 1933, pI. 40. Catalogus Vleeshuis, op.

32 M. Meurer, Carreaux en faience italienne de la fin du 15e siècle et du commen
37 1. J. M. Philippen, art. cit., fig. 99, N. Ottema, Oud Antwerpsch plateelwerk:,

in Jb. Antw. Oudh. Kr., IX, 1933, bI. 46-47, Musée Frans Claes, op. cit.,
pI. 40, Nederlands aardewerk 1500-1800, tentoonstellingscatalogus Gemeente
museum, 's-Gravenhage, 1949, nr. 17. - Zie ook aant. 2.

38 Vermeld en afgebeeld door A. Hoynck van Papendrecht, De Rotterdamsche
plateel en tegel-bakkers en hun product, 1590-1851, Rotterdam, 1920, blz. 70
en fig. 122. - Zie ook aant. 2. - Deze Rotterdamse oogtegel werd evenals het
exemplaar te 's-Gravenhage reeds in verband met de Bredase bevloering vermeld
in de artikelen van H. C. G. van Lawick en H. J. Wolf.

39 M. Laurent, Guido di Savino and the Earthenware of Antwerp, in The Burlington
Magazine, XLI-2, 1922, bI. 294: "All these tiles, as M. Claes himself has assured
me absolutely, came from a house in the rue des Peignes, where most of them
were .found in a heap in the garden. This house was the location of the factory
founded by Guido Andries."
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Afb. 10. üliepot. Stedelijk Museum te Breda.
Foto: A. Groneman.
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Afb. 11. Uit brokstukken samengesteld schotelfragment. Stedelijk Museum te Breda.
Foto: A. Groneman.
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40 Cfr. A. Thys, Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen, 2e uitg.,
Antwerpen, 1893, bI. 341 VVo

41 Ook de heer Smekens, conservator van Het Vleeshuis, was zo vriendelijk een
en ander in het Antwerpse Stadsarchief na te gaan.

42 Cfr. over Guido Andries en zijn opvolgers vooral M. Laurent, art. cit., H. Nicaise,
Les origines italiennes des faïenceries d'Anvers et des Pays-Bas au XVle siècle,
in Bulletin de l'Institut Historique BeIge de Rome, XIV, 1934, bI. 109-127 en
idem, Notes sur les faïenciers italiens établis à Anvers dans Ie premier tiers
du XVle siècle, in Revue BeIge de Philologie et d'Histoire, XVI, 1937, bI. 189-202,

13 M. Laurent, art. cit., bI. 294.
44 Voor de bevloering met de roostegels mogen we dit wel zonder meer aannemen,

daar deze immers naar alle waarschijnlijkheid in de open galerij van het zuidelijk
voorgebouw lag. Maar ook ten aanzien van de andere, die er zo nauw mee
verwant is, ligt het zeker niet voor de hand, juist aan de allerlaatste jaren van
de bouwonderneming te denken, ni. die tussen het overlijden van Guido Andries
en dat van René van Chalon,

45 K. Giehlow, art. cit., bI. 33, 37 en 77.
46 We hebben dit feit en zijn gevolgen uitvoerig besproken in het in aant. 2 ver

melde artikel.
47 J. Douillez, "De bekering van Saulus". Aanvullende gegevens over een befaamd

tegeltableau in Het Vleeshuis, in Antwerpen. Tijdschrift der Stad Antwerpen,
III-2, juli 1957, bI. 45-47.

48 Cfr, M. Laurent, art. cit., pI. III en B. Rackham, op. cit., bI. 80 en pI. 18-a, b.
49 Uitvoerige bespreking van deze bevloering bij B. Rackham, op. cit., bI. 53·71,

met tal van afbeeldingen. Zie ook aant. 2.

50 H. Nicaise, Les carreaux en faïence anversoise de l'ancienne abbaye d'Herckenrode,
in Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 3e reeks, VII, 1935, bI.
92-104 en 117-127. - Afb. eveneens bij L. J. M. Philippen, De oud.Antwerpsche
majolica, Brussel, 1938, pI. 8 vv; zie ook aant. 2.

51 Oud-aardewerk 1250-1650. Catalogus tentoonstelling Museum Boymans, Rotter·
dam, 1940, nr. 166, afb. XXIX en H. E. van Gelder, Glas en ceramiek. De
kunsten van het vuur, Utrecht, 1955, pI. XXXI·1. - De 23 tegels te Rotterdam
zijn, volgens ter plaatse verkregen inlichtingen, destijds door de Kon. Musea
voor Kunst en Geschiedenis te Brussel afgestoten en via de kunsthandel in het
Museum Boymans terecht gekomen.

52 Kleurenplaat naar een schildering door de toenmalige eigenaar in L'Art pour
Tous, XX, 1881, nr. 479, bI. 1987. Cfr. Ch. van Herck, Antwerpsch plateel,
in Jb. Antw. Oudh. Kr., XI, 1935, bI. 187.

53 N. Ottema, De beginperiode van de Friesche majolica, z. pl., 1926, pI. I·l.
54 De tegels uit de verzameling Bodenheim zijn afgebeeld bij B. Rackham, op. cit.,

pI. 17 en N. Ottema, op. cit., pI. 1·2. Kleurenreproductie van de tegels uit d..
collectie Isaac bij C. de Geus, Oud-Nederlandsche tegels. Bijdrage tot de kennis
van de Nederlandsche ceramiek, naar aanleiding van de collectie Arthur Isaac
in het Rijksmuseum te A'dam, Amsterdam, z.j., afb. 2.

55 Cfr. A. Wassenbergh, De tegelvondst van klooster Aengum, in Leeuwarder
Courant, 22 december 1950. 14 tegels worden bewaard in het Fries Museum
te Leeuwarden, een exemplaar bevindt zich in het Museum Boymans·van Beuningen
(inv. nr. A 3391), andere kwamen in privéverzamelingen terecht.

56 Afbeeldingen bij L. J. M. Philippen, op. cit., pI. 6 en 11.
57 J. Chompret, Essai sur Ie pavage de Brou et la céramique flamande du XVle

siècle, in Jb, Antw. Oudh. Kt·., XIII, 1937, bI. 43-71, met afb, - Eveneens afge.
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beeld in Tijdschrift Antw. Oudh. Kr., I, 1930 en bij L J. M. Philippen, op.
cit., pI. 7.
C. H. de Jonge, Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk, Amsterdam,
1947, afb. 85.

58 H. Nicaise, Un pavement en faïence anversoise du XVle siècle, in Oud-Holland,
LVI, 1939, bl. 247-260, met afb. - Afb. van een vloergedeelte ook in Tijdschr.
Antw. Oudh. Kr., I, 1930, bl. 30, fig. 4. - Zie ook aant. 2.

59 "Au revers de quelques carreaux détachés, on relève parfois une marque verte
en forme du chiffre 3; mais il s'agit suivant toute vraisemblance d'un sigle ou
point de repère tracés à l'intention de l'ouvrier chargé du placement de l'ensemble
du pavement" (H. Nicaise, Un pavement...... , art. cit., bl. 256-257). Indiep
er tekens zijn aangebracht om het plaatsen te vergemakkelijken, zouden we die
veeleer zoeken onder de aan de achterkant van bepaalde tegels ingegrifte letters
en cijfers. Voor afb.: zie aant. 2.

60 Majolicahakkers wier voor- of achternaam met een G begint, zijn er uit deze
tijd te Antwerpen niet veel achterhaald. In 1549 is sprake van de gebroeders
Everaert en Henric van Greevenbroeck (J. Strieder, Aus Antwerpener Notariats·
archiven, Berlijn, 1930, bI. 235, vermeld door A. Nicaise, Les origines ...... ,
art. cit., bI. 121). Uit Antwerpen was ook afkomstig Hans Guldens, die in 1557
Joos Wijts opvolgde te Brugge (A. Nicaise, Zuidnederlandsche majolikafabrieken
uit de XVle eeuw, in Oud·Holland, LIII, 1936, bI. 203). De kans dat zij in
aanmerking komen is echter, gezien de data in kwestie, niet zeer groot. Ook
Guido II Andries moet om deze reden buiten beschouwing blijven. Onder de
bekende figuren blijven er drie van de vier Italianen over, die in het eerste
derde gedeelte van de 16e eeuw te Antwerpen worden vernoemd: Janne (Giovanni)
de Capua, Jan Francisco van Brescia en Guido di Savino (cfr. de in aant. 42

vermelde litteratuur). De eerste had de stad evenwel reeds verlaten vóór 1513.
Van dat jaar dagtekent de vermelding van zijn bedrijfsgenoot Jan Francisco
van Brescia, omtrent wie nadere bijzonderheden schijnen te ontbreken. Wat
Guido di Savino betreft, zou het probleem van zijn auteurschap in negatieve zin
zijn te beantwoorden, indien de bevloeringen te Breda inderdaad door hem zijn
geleverd en we zowel daar als in Rameyen werkelijk een meesterteken of een
rest daarvan bezitten. H. Nicaise ziet in de bevloeringen van Rameyen, hoe sterk
ze ook herinneren aan 16e-eeuwse vloeren die werden vervaardigd te Siena,
Deruta, Gubbio en Urbino, toch wel bepaalde afwijkingen van Italiaanse formules,
met name in de kleur en de detaillering van het landschap in de centrale partij.
En uit het opschrift SOLA FIDES SUFICIT zou men wel kunnen afleiden
dat zich onder degenen die de opdracht voor het kasteel uitvoerden aanhangers
van dezelfde hervormde leer bevonden als de opdrachtgeefster. Wil dit echter
zeggen dat de leider van het atelier geen Italiaan was?

61 D. A. Wittop Koning, Breda en de pharmacie, in Pharmaceutisch Weekblad,
LXXXVIII, 1953, bI. 349, G. J. Rehm, De Bredase apothekers van de 15e tot
het begin van de 1ge eeuw, in De Brabantse Leeuw, VIII, 1959, bl. 71, 93, 109
en 116.

62 E. M. Vis en C. de Geus, Altholländische Fliesen, Leipzig, 1926, pI. 38-2 en
63 Belangwekkende aanwinst voor het museum, in de Bredasche Courant, 9 april 1936,
64 D. A. Wittop Koning, Delftse apothekerspotten, Deventer, 1954, bl. 13 vv, met

tal van afbeeldingen, waaronder een van de Bredase pot.
65 Een van de schotels te Hoorn afgebeeld bij C. H. de Jonge, op. cit., afb. 49.
66 F. Bodenheim, Loodglazuur·aardewerk uit het einde van de 16de en het begin

van de 17de eeuw, in Oud-Holland, XLIX, 1932, afb. 5.
67 F. W. Hudig, Delfter Fayence (Bibliothek für Kunst· und Antiquitäten-Sammler,

XXXIV), Berlijn, 1929, afb. 26; C. H. de Jonge, op. cit., afb. 100.
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68 We verwijzen voor aanverwante apothekerspotten eveneens naar D. A. Wittop
Koning, De wordingsgeschiedenis van de delftse apothekerspot, in Mededelingenblad
van de Vereniging van Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, XI, april 1958,
bI. 1-2, met afb.

69 Diameter van de basisrand 12 cm. De standring is 1,9 cm breed.
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