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WOORD VOORAF              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het succes van de tentoonstellingen Vlaanderen en de Zee en De Odyssee van de Dieren 

nodigt het Musée de Flandre u nogmaals uit om u te verdiepen in de wereld van de Vlaamse 
schilderkunst van de 16e eeuw en een groot schilder, Gaspar de Crayer, (opnieuw) te leren kennen. 
 

Met deze eerste solotentoonstelling gewijd aan Gaspar de Crayer richt het Musée de 
Flandre de schijnwerpers op het oeuvre en de stijl van een kunstenaar die door Cornelis de Bie 
(1627-1712) werd beschreven als “de schilderspracht van Rubens en de voornaamheid van Van 
Dyck”. 
 

Gaspar de Crayer, in 1584 in Antwerpen geboren en in 1669 in Gent gestorven, wordt in 
zijn tijd gezien als een vooraanstaand kunstenaar. Hij dankt zijn succes aan zijn vele portretten van 
notabelen en vorsten en aan zijn grote retabels – kunstvorm waarin hij uitblinkt. 
 

Om ook de grote formaten onder de aandacht te brengen, werkt het Musée de Flandre 
samen met het Gentse Museum voor schone kunsten, dat tijdens de zomer de grote werken van 
Gaspar de Crayer uit zijn collectie tentoon zal stellen.  
 

De tentoonstelling illustreert het talent van Gaspar de Crayer aan de hand van een vijftigtal 
schilderijen, tekeningen en gravures afkomstig uit prestigieuze collecties, zoals die van het Prado 
in Madrid en het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Voor het eerst kan het Portret van Filips 
van Spanje uit het Metropolitan Museum in New York bewonderd worden naast dat van het 
Palacio de Viana in Madrid. 
 

De tentoonstelling zal de hele eerste verdieping van het museum innemen en uit vijf delen 
bestaan. Curatoren van de tentoonstelling zijn Alexis Merle du Bourg, kunsthistoricus, en Sandrine 
Vézilier-Dussart, hoofdconservator van het Musée de Flandre. 
  



EEN GROOT VLAAMSE MEESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwerpen, Brussel en Gent 
 

 
Gaspar de Crayer (1584-1669) is al in zijn tijd een vermaard schilder en zijn reputatie houdt 

nog vele jaren na zijn dood stand. Die reputatie wordt verklaard door het feit dat hem zo veel 
projecten worden toevertrouwd en dat het Hof van de Spaanse regenten, heersers over de 
Zuidelijke Nederlanden, hem zo waarderen. Zijn reputatie is zo groot dat zijn doeken samen met 
die van Rubens, van Dyck en Jordaens tijdens de revolutionaire inbeslagnames bij de meest 
gezochte Vlaamse werken behoren. Veel van zijn werken komen overigens terecht in de publieke 
collecties van Franse musea. 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Jacob Neeffs, naar Antoon van Dyck 
Portret van Gaspar de Crayer  
Burijngravure, 116 x 169 mm 
Antwerpen, musée Plantin-Moretus 
               

 
De Crayer is een voorbeeld voor generaties van kunstenaars ... In de 19e eeuw worden zijn 

werken in de artistieke literatuur nog beschreven als uitgesproken representatief voor de Vlaamse 
barokschilderkunst. Maar naarmate de tijd vordert en mensen almaar minder geneigd zijn om de 
Kerk en het geloof te roemen, komt Gaspar de Crayer in de vergeethoek terecht. Hij krijgt zijn glans 
terug dankzij de monografische studie die Hans Vlieghe in 1972 publiceerde en waarin hij zijn rol 
als volgt beschrijft: “Het belang van Gaspar de Crayer in de kunstgeschiedenis blijft onvergankelijk. 
Hij is de eerste schilder die op grote schaal het barokidioom verspreidt dat Rubens in de 
Nederlanden invoerde.” 

 
  



Gaspar de Crayer wordt in november 1584 in Antwerpen geboren in een artistiek milieu: 
zijn vader, Gaspar de Crayer de Oudere, is schoolmeester, verluchter en kalligraaf, en hij is actief 
in de handel van schilderijen. De tijdsgeest is die van de Contrareformatie. De ateliers van Maarten 
de Vos, de familie Francken en Otto van Veen draaien op volle toeren om de vele opdrachten te 
verwerken voor retabels voor kerken en kloosters die tijdens de religieuze onlusten van de jaren 
1566-1585 geschonden worden. Naar alle waarschijnlijkheid gaat Gaspar de Crayer in de leer bij 
Raphaël Coxcie, in Brussel, waarna hij op 3 november 1607 de titel krijgt van vrijmeester van de 
orde van schilders, goudslagers en glasblazers van Brussel. 
 

 

Hofschilder, religieus schilder 
 
 
Dat hij zich in Brussel vestigt – een stad die op artistiek vlak minder actief is dan Antwerpen 

– lijkt gerechtvaardigd te zijn door de buitengewone kansen die deze stad, als verblijfplaats van 
het Hof, de Regering en vele notabelen, een jonge schilder te bieden heeft.  

 
Vanaf het begin van zijn carrière in de jaren 1620-1630 vereeuwigt Gaspar de Crayer de 

machtigsten in een portret: Koning Filips IV van Spanje, de Aartshertogen Albrecht en Isabella, de 
Markies van Leganés, de Brusselse burgemeesters Frederick van Marselaer en Hendrik van 
Dongelberghe. Vanaf 1635 werkt hij voor het Hof van de Spaanse Regenten, eerst als schilder van 
de Kardinaal-Infant Ferdinand, voor wie hij datzelfde jaar de Blijde Intrede in Gent ontwerpt, later 
voor Aartshertog Leopold-Willem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar De Crayer 
Filips IV van Spanje in staatsiewapenrusting 
ca 1627-1630  
Olie op doek 
New-York, The Metropolitan museum of Art, Bequest of Helen Hay 
Whitney, 1944 

 
 

  



Gaspar de Crayer realiseert zijn, voor zover we weten, eerste religieuze werken op het 
einde van de jaren 1620 op verzoek van Brusselse, maar ook Kortrijkse, Brugse en Gentse kerken. 
Het duurt niet lang of de kunstenaar heeft bij zijn Brusselse collega’s al een aardige reputatie 
opgebouwd, want hij munt uit in religieuze schilderijen van groot formaat, die hoogtepunten uit 
het Nieuwe Testament en heiligenlevens voorstellen in een iconografische taal die voldoet aan de 
voorschriften van de Contrareformatie. 

 
Deze vermaardheid reikt echter nog veel verder dan het professionele milieu – zo zetelt hij 

in de jaren 1626-1627 in de Brusselse gemeenteraad – en breidt zich almaar meer uit, tot in de 
Noordelijke Nederlanden, het Heilige Roomse Rijk en Spanje. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De vrouw en vrienden van Job drijven de spot met 
hem 
Gesigneerd en gedateerd rechtbeneden: « GD 
CRAYER 1619 » 
1619 
Olie op doek 
Toulouse, musée des Augustins 

 
 

 
 
In 1664 vestigt hij zich in Gent, waar zijn bekendheid hem vooraf is gegaan en hij eveneens 

tal van opdrachten krijgt van de kerken en kloosters daar. Hij sterft er vijf jaar later. 
 

 
  



Tussen Rubens en van Dyck 
 
   
De eerste werken van Gaspar de Crayer (tussen 1610 en 1618) zijn beïnvloed door de 

schilders die op dat ogenblik actief zijn in Brussel: Hendrik de Clerck, wiens stijl de weerklank is 
van die van Maarten de Vos, en Theodoor van Loon.  
 

We schrijven nog geen 1620 als het werk van Gaspar de Crayer evolueert en de invloed van 
Rubens steeds duidelijker voelbaar wordt: de personages worden nog omvangrijker, de kleuren 
contrasteren nog meer. Tal van motieven en compositieschema’s worden aan de meester 
ontleend. Die invloed wordt ongetwijfeld verklaard door het feit dat in Brussel veel werken van 
Rubens aanwezig zijn en doordat er een zeker contact is met het atelier van Rubens. 

 
 
 

 

♦ Gaspar de Crayer 
Het martelaarschap van de Heilige Catharina 
ca 1622 
Olie op doek 
Grenoble, musée des Beaux-Arts 

 
Hans Vlieghe wijst op de elementen die de 
Crayer voor dit schilderij aan Rubens 
ontleent. De voornaamste inspiratiebron is 
het retabel De Kruisoprichting, dat nu in de 
Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
hangt. De gepantserde ruiter die links op 
het doek de compositie afsluit, vormt een 
soort van replica van de man die de 
tegenhanger speelt op het rechterluik van 
het grote triptiek van Rubens.  

 
De grote appelschimmel, de perfect 
evenwichtige compositie, de sfeer van rust 
en de innemende details maken dat dit 
doek uit Grenoble terecht een plaats 
inneemt bij de meest geslaagde 
altaarstukken van de 17e-eeuwse Vlaamse 
schilderkunst. Het werk doorstaat 
moeiteloos de vergelijking met Het 
martelaarschap van de Heilige Catharina 
zoals Rubens en zijn atelier het omstreeks 
1615 schilderden voor de Rijselse 
Katelijnekerk (nu bewaard in het Palais des 
Beaux-Arts van Rijsel. 

 
 

  



Deze evolutie komt ook tot uiting in de portretten van de kunstenaar, die met name enkele 
Rubensiaanse motieven, zoals de paarden uit de paardenportretten, herinterpreteert. Beetje bij 
beetje wordt ook de invloed van Antoon van Dyck voelbaar, als die in 1627 uit Italië is teruggekeerd 
... Dat wordt perfect geïllustreerd door de twee grote officiële portretten van Filips IV: dat van het 
Palacio de Viano in Madrid en dat van het Metropolitan Museum in New York. Hans Vlieghe merkt 
op: “Je zou kunnen stellen dat de Crayer een van de allereerste Vlaamse schilders was die meteen 
al de buitengewone kwaliteit van de portretten van van Dyck wist te waarderen”. Beide 
kunstenaars kennen elkaar ongetwijfeld, aangezien van Dyck in de periode 1627-1632 twee 
portretten maakt van de Crayer. Het ene wordt bewaard in de collectie van Liechtenstein, in 
Wenen, het andere werd gegraveerd door Paulus Pontius en zit bij zijn illustratiemateriaal.  

 
In het begin van de jaren 1630 evolueert zijn stijl opnieuw en combineert hij de 

barokinvloeden van Rubens met de innemende expressiviteit van van Dyck. Tien jaar later, van 
1638 tot 1648, laat Gaspar de Crayer zich weer meer door Rubens inspireren, vooral dan voor zijn 
religieuze werken. Zo geeft hij de voorkeur aan rustigere en evenwichtigere composities, zoals we 
kunnen zien in De wonderbare visvangst – werk waaruit blijkt dat hij zich via Rubens ook 
interesseert voor het werk van Titiaan en Veronese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
♦ Gaspar de Crayer 
De kroning van de heilige Rosalia 
1644 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

 
 
Het schilderij van het Museum voor schone kunsten van Gent heeft veel weg van de Maria met kind en de 
Heiligen Rosalia, Petrus en Paulus, werk dat van Dyck in 1629 schilderde en nu in het Kunsthistorische 
Museum van Wenen hangt. De manier waarop Maria met Kind en Rosalia zijn voorgesteld – in profiel en 
elkaar aankijkend – doet denken aan het werk van de meester. De Crayer lijkt overigens, op enkele details 
na, een aantal elementen van hem overgenomen te hebben: de attributen van de heilige, waaronder een 
schedel met daarop twee witte lelies en ook twee in elkaar geschoven boeken. Ook de jurk van goudbrokaat 
van Rosalia lijkt door van Dyck geïnspireerd te zijn. Heel waarschijnlijk baseerde de Crayer zich op de gravure 
van Paulus Pontius, die het doek van van Dyck als inspiratiebron had. De Crayer is te herkennen aan een 
aantal details, zoals de rozenkrans of de plantenmotieven die de estrade sieren, maar ook en vooral aan de 
manier waarop hij de ruimte beheert en die sterk verschilt van de manier waarop van Dyck dat doet; bij van 
Dyck krijgt de actie immers gestalte in het midden van doek. Door voor een duidelijk minder compacte 
compositie te kiezen neutraliseert de Crayer het dramatische effect en schept hij tussen de protagonisten 
van het werk en de toeschouwer een rustgevende afstand. 

  



Die belangstelling voor de Venetiaanse kunst komt ook in de werken van de laatste twintig 
jaar van zijn leven tot uiting. Zijn retabels zijn een weerspiegeling van het triomfalisme van de 
Contrareformatie en zijn nog groter en kleurrijker dan vroeger, met nog meer personages in een 
flamboyante barokstijl. Gaspar de Crayer herinterpreteert ook voor deze werken motieven van 
Rubens en latere werken van van Dyck. De Heilige Familie met de kleine Heilige Johannes de Doper 
van de Galleria degli Uffizi in Firenze en De bewening van Christus van het Kunsthistorisches 
Museum in Wenen zijn daarvan twee voorbeelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Familie met de kleine Heilige Johannes de 
Doper 
Waarschijnlijk geschilderd in 1653 
Olie op doek 
Florence, Gallerie degli Uffizi 

 
 
 
 
In de laatste twintig jaren van zijn carrière is Gaspar de Crayer het productiefst, enerzijds 

doordat hij zo vermaard is, maar anderzijds doordat hij nu over een atelier met leerlingen en 
medewerkers beschikt. Daartoe behoren ook Lancelot Volders en Jan van Cleef, die bij hem in de 
leer gaat in Brussel en hem daarna ook volgt naar Gent.  

  
Het atelier is goed georganiseerd; dat blijkt o.a. uit de diversiteit van de tekeningen, 

waarvan slechts een minuscuul klein deel werd teruggevonden. De meesterlijk uitgevoerde 
schetsen, de eerste creatieve daad, de modelli, die vaak van rasters voorzien zijn en voorafgaan 
aan de eigenlijke uitvoering, maar ook de ricordi, die als album kunnen dienen en waaruit 
eventuele opdrachtgevers een model kunnen kiezen voor een replica, maken stuk voor stuk deel 
uit van een proces en illustreren de onafgebroken bedrijvigheid in zijn atelier. 
  



BIOGRAFIE in een paar data   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
♦ 18 november 1584  
Hij is gedoopt in de kathedraal van Antwerpen 
 
♦ 3 november 1607  
Wordt aangenomen als meesterschilder 
in het schildersgilde van Brussel  
 
♦ 17 februari 1613   
Huwt Catharina Janssens in de kathedraal van Antwerpen 
 
♦ 1626-1627  
Is Mets Schepen van de stad Brussel 
 
♦ Vanaf 1634  
Werkt aan het hof van de Spaanse regenten in het paleis Coudenberg in Brussel, eerst als 
hotschilder van de kardinaal-infant Ferdinand, vervolgens van aartshertog Leopold Guillaume 
 
♦ 28 januari 1635  
Is de datum van de “Blijde Intrede” in Gent 
bij de aankomst van de nieuwe gouverneur van de Spaanse Nederlanden de kardinaal-infant 
Ferdinand. De Crayer werkte actief mee aan het decor van deze Blijde intrede 
 
♦ 1664  
Vestigt zich in Gent in de kammerstraat nummer 16. Hij laat zich inschrijven in het register van 
het gilde van deze stad 
 
♦ 27 januari 1669  
Wordt begraven in de Dominikamerkerk Sint-Amandsberg van Gent  



 

REIS IN DE TENTOONSTELLING 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Gaspar de CRAYER 

Gaspar de Crayer wordt in 1584 in Antwerpen geboren in een artistiek milieu. Zijn vader is 
leraar, maar ook verluchter en kalligraaf. Volgens oude bronnen krijgt Gaspar de Crayer zijn 
opleiding in Brussel bij Raphaël Coxcie (omstreeks 1540-1616), geschiedenis- en portretschilder in 
maniëristische stijl. 

Op een niet nader gekende datum verlaat hij zijn geboortestad en trekt hij naar Brussel, 
waar het Hof en de Regering gehuisvest zijn en waar hij bijgevolg zijn adresboekje kan stofferen. 
Hij onderscheidt zich in twee kunstvormen, die hij soms in één en dezelfde creatie verenigt: 
portretkunst en religieuze schilderkunst. De overvloed aan werken die hij creëert, dankt hij mede 
aan het feit dat hem zo’n lang leven beschoren is. Zelfs als hij ruim tachtig is, schildert hij nog 
gigantische retabels. Zijn trekken werden vereeuwigd door een van de grootmeesters van de 17 e 
eeuw, Antoon van Dyck (1599-1641). Het voor zover we weten enige zelfportret maakt deel uit 
van De Aanbidding door de Wijzen, waarop hij te zien als edelman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



► De werken 
 
♦ Jacques Jordaens (1593-1678), toegeschreven aan 
Portret van Gaspar de Crayer  
ca 1640 ? 
Olie op doek 
Privéverzameling 
 

♦ Paul Du Pont gezegd Paul Pontius (1603 -1685) 
Naar Antoine van Dyck (1599-1641)  
Portret van Gaspar de Crayer  
Burijngravure  
Antwerpen, Musée Plantin-Moretus/Collection Prentenkabinet - UNESCO Patrimoine Mondial 
 

♦ Jacob Neeffs (1610-na 1660) 
Naar Antoine van Dyck (1599-1641) 
Portret van Gaspar de Crayer  
Tussen 1641 en 1649 
Burijngravure  
Antwerpen, Musée Plantin-Moretus/Collection Prentenkabinet - UNESCO Patrimoine Mondial 
 

♦ Lucas Faydherbe (1617-1697), toegeschreven aan 
Gaspar de Crayer (1584 - 1669), Schilder 
ca 1640 ? 
Aardewerk 
Amsterdam, Rijksmuseum 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Aanbidding door de Drie Wijzen met zelfportret van Gaspar de Crayer 
1609-1619 
Olie op doek 
Kortrijk, Sint-Maartenskerk 
 

♦ Frans Hogenberg (1535‑1590) 
Gezicht op de stad Antwerpen en de citadel 
1572 
Burijngravure  
Anvers, musée Plantin-Moretus/ Collection Prentenkabinet – UNESCO Patrimoine Mondial 
 

♦ François Jollain (1660‑1735) 
Brusselsgezicht 
1680-1690 
Burijngravure  
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Cartes et Plans 
 

♦ Georg Braun (1541 - 1622) 
Civitates orbis terrarum 
1579, Cologne 
Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération 

 
 



Barok en toch anders 
 

De eerste werken van Gaspar de Crayer ademen duidelijk de invloed van de maniëristische 
beweging, die in het laatste kwart van de 16 e eeuw door een zekere stijfheid wordt gekenmerkt. 

 
 Op het einde van de jaren 1610 ondergaat zijn stijl een eerste gedaanteverandering onder 

impuls van de Antwerpse grootmeester Rubens (1577-1640), die op dat ogenblik de Europese 
artistieke scène domineert. Zijn personages winnen aan monumentaliteit. Zijn composities 
worden voller: de ruimte is verzadigd door het aantal figuren en de weelde aan versieringen. De 
vrouw en vrienden van Job drijven de spot met hem (1619) en Het martelaarschap van de Heilige 
Catharina (omstreeks 1622) vormen de eerste bakens van deze gedaanteverandering naar een 
barokesthetiek. 

 
Ondanks dat vernieuwende elan blijft De Crayer trouw aan zijn oude modellen. Hij slaagt 

er echter ook in om onverwachte oplossingen naar voren te schuiven waarin verschillende 
invloeden met elkaar gecombineerd worden en die het midden houden tussen Vlaamse kunst en 
Italiaanse schilderkunst. De Nood Gods met burgemeester Van Dongelberghe en zijn vrouw 
bewijst hoe goed hij erin slaagt om twee scholen te doen samensmelten: hij verenigt de portretten 
van twee schenkers in de zuiverste Vlaamse stijl met het religieuze onderwerp dat hij heeft 
ontleend aan de Italiaanse schilder Fra Bartolomeo (1472-1517). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
► De werken 
 
♦ Gaspar de Crayer 
De Visitatie 
ca 1617 
Olie op doek 
Kortrijk, Onze lieve Vrouw Kerk 
 
 
 



♦ Gaspar de Crayer 
De Annunciatie 
ca 1617 
Olie op doek 
Kortrijk, Onze lieve Vrouw Kerk 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De vrouw en vrienden van Job drijven de spot met hem 
Gesigneerd en gedateerd rechtbeneden: « GD CRAYER 1619 » 
1619 
Olie op doek 
Toulouse, musée des Augustins 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Het martelaarschap van de Heilige Catharina 
ca 1622 
Olie op doek 
Grenoble, musée des Beaux-Arts 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Nood Gods met de portretten van burgemeester Henric van Dongelberghe en zijn echtgenote Adrienne 
Borluutca  
Gesigneerd rechtbeneden: « d crayer fe » 
1627 
Olie op hout 
Brussel, De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Maagd met Kind Jezus en kanunnik Jan van Calendries 
Gesigneerd en gedateerd rechtbeneden: « I.D. Crayer Fe 1634 » 
1634 
Olie op hout 
Dendermonde, Onze lieve Vrouw Kerk  



Eclectisch portretschilder en hofschilder 
 
 

In de hiërarchie van de kunstvormen wordt de portretkunst gezien als een minderwaardige 
kunsttak, maar voor schilders was dit een niet te verwaarlozen bron van inkomsten. Bovendien 
konden ze dankzij deze kunsttak ook hun sociale netwerk  ntwikkelen en naamsbekendheid 
verwerven. 
 

Na zijn opleiding in Brussel wijdt ook Gaspar de Crayer zich aan deze activiteit, wat zijn 
reputatie al snel een flinke duw in de rug geeft. Zijn klantenkring beperkt zich niet tot de 
bourgeoisie, maar reikt nog veel verder. Hij slaagt erin, in de achting te komen van de machtigen 
in de onmiddellijke omgeving van aartshertogen Albrecht en Isabella, die in zijn talent als 
portretkunstenaar een middel zien om hun macht te verheerlijken. In zijn beginperiode zijn de 
modellen van Rubens (1577-1640) zijn voornaamste bron van inspiratie. Voor zijn portretten ten 
voete uit of tot het middle kiest hij vanaf 1627 voor een compositie in de lijn Antoon van Dyck 
(1599-1641), die op de achtergrond een doorkijk naar het landschap laat. 
 

In 1635 wordt hij hofschilder van de kardinaal-infant, van wie hij in 1639 de laatste 
beeltenis maakt. Eigenaardig genoeg laat hij vanaf dan de portretkunst voor wat hij is, om zich 
volledig aan de religieuze schilderkunst te wijden. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
► De werken 
 
♦ Gaspar de Crayer 
Portret van Frederick van Marselaer 
ca 1617 
Olie op doek 
Privéverzameling  



♦ Gaspar de Crayer 
Nicolas Triest, Graaf van Auweghem 
1620 
Olie op doek 
Cambridge, Harvard Art Museums / Fogg Museum, schenking Samuel Sachs, W. Scott Fitz, Ernest B. Dane, 
Felix M. Warburg  en drie onbekende schenkers 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Portret van een nobelman 
Na 1620 
Olie op doek 
Göteborgs, Konstmuseum 
 

♦ Gaspar de Crayer, toegeschreven aan  
Portret van een man met een hoed en een witte halskraag 
Jaren 1620 -1630 
Olie op hout 
Antwerpen, Fondation Phoebus 
 

♦ Gaspar de Crayer, toegeschreven aan 
Portret van een vrouw met een zwart gewaad en een waaier 
Jaren 1620 -1630 
Olie op doek  
Antwerpen, Fondation Phoebus 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Portret van een vrouw met een kanten kraag 
Einde van de jaren 1620 
Olie op doek 
Wenen, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künsten 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Portret van Filips IV van Spanje met een dwerg en een schildknaap  
ca 1627-1630  
Olie op doek 
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de España 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Filips IV van Spanje in staatsiewapenrusting 
ca 1627-1630  
Olie op doek 
New-York, The Metropolitan museum of Art, schenking Helen Hay Whitney, 1944 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Kardinaal-Infant Ferdinand van Oostenrijk 
1639 
Olie op doek 
Madrid, Museo Nacional del Prado 



Het atelier: vruchtbare en gestructureerde productie 
 

Net zoals de meeste Vlaamse schilders staat Gaspar de Crayer aan het hoofd van een 
atelier, dat tegelijkertijd als boetiek en als productieplaats dienst doet. Zijn atelier is zo bijzonder 
goed georganiseerd dat De Crayer er zeer ambitieuze opdrachten kan verwezenlijken. De realisatie 
van “bijkomende” elementen kan hij overlaten aan zijn assistenten, die hun opdracht uitvoeren 
volgens de instructies van de meester. De leerlingen daarentegen bereiden hoofdzakelijk de 
pigmenten en dragers voor of ze voeren ondergeschikte taken uit, zoals in de kerken de werken 
gaan ophangen. 
 

De tekeningen en studies, die angstvallig in het atelier werden bewaard, geven een beeld 
van de opeenvolgende stappen van het creatieproces. Dat er zo veel verschillende stijlen en 
technieken zijn, mag op het eerste gezicht dan al verrassen, maar wordt verklaard door het feit 
dat ze voor uiteenlopende dingen werden gebruikt. Aan de hand van intentieschetsen, 
rastertekeningen, gedetailleerde schetsen (“modelli”),... verfijnt de kunstenaar compositie en 
beweging. De tekeningen dienden ook om motieven te kopiëren, wat bij De Crayer vrij courant is, 
of om verschillende versies te creëren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

► De werken 
 
De schetsen 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De triomf van Scipio Africanus  
ca 1635 
Olie op hout 
Londen, The Samuel Courtauld Trust. The Courtauld Gallery 

  



♦ Guilielmus Becanus  
Serenissimi principis Ferdinandi [...] trivmphalis introitvs in Flandriæntverpiae (Antwerpen) 
Anvers, ex officina Joannis Meursii 
1636 
Gent, Universiteitsbibliotheek 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Studie van het hoofd van een jonge moor 
1631-1637 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Maagd en het Kind Jezus vereerd door verschillende heiligen 
ca 1646 
Olie op doek 
München, Alte Pinakothek  
 

♦ Gaspar de Crayer 
De marteldood van de Heilige Petrus 
ca 1645 -1650 
Olie op hout 
Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Hemelvaart van de Heilige Catharina van Alexandrië 
1645 -1650 
Olie op doek 
Edinburgh, National Gallery of Scotland. Schenking Alexander Wood Inglis, 1918 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Carolus Borromeus deelt de heilige communie uit aan de pestlijders van Milaan 
ca 1668 
Olie op hout 
Nancy, musée des Beaux-Arts 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Benedictus, de Heilige Bernardus van Clairvaux en de Heilige Robert van Molesme 
ca 1668 
Brussel, De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
 

De tekeningen 
 
♦ Gaspar de Crayer 
Sint Martinus deelt zijn mantel met een bedelaar 
ca 1620 ? 
Gent, Museum voor Schone Kunsten  



♦ Gaspar de Crayer 
Maria-Hemelvaart in aanwezigheid van de gilde van de Kruisboogschutters van Brussel 
Einde jaren 1620 
Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maagd omringd door heiligen 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Het martelaarschap van de Heilige Dorothea 
ca 1640 ? 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De wonderbare visvangst 
ca 1643 
Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maagd en het Kind aanbeden door heiligen 
Einde jaren 1640 ? 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maagd en het Kind aanbeden door heiligen 
ca 1645-1650 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 
♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maagd en het Kind aanbeden door heiligen 
ca 1645 -1650 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 
♦ Gaspar de Crayer 
De aanbidding door de herders 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 
♦ Gaspar de Crayer 
Naar Titien (ca 1488 – 1576) 
Madone Pesaro 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 
♦ Gaspar de Crayer 
Armida en Rinaldo 
ca 1650-1660 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

  



♦ Gaspar de Crayer 
Tancredi doopt Clorinda 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

 

Ten dienste van de Contrareformatie 
 
  

Gaspar de Crayer is al tijdens zijn leven een van de belangrijkste Vlaamse meesters van de 
religieuze schilderkunst. Hij aanvaardt tal van bestellingen van geestelijken uit de voornaamste 
Vlaamse steden, maar ook van ver weg op het platteland. 

 
Die overvloed aan opdrachten wordt verklaard door het politieke en religieuze klimaat. Als 

door de protestantse opstand massaal kerken worden vernield, worden de aartshertogen Albrecht 
en Isabella de speerpunten van het katholicisme. 

 
De werken van De Crayer kaderen dan ook in de Contrareformatiebeweging, die de 

gelovigen weer voor zich wil winnen. Kloosters en kerken worden volgens de baroksmaak 
gerenoveerd om het geloof weer aan te wakkeren. Daarbij geven de kunstenaars de voorkeur aan 
grote retabels, die zich beter lenen voor imposante en theatrale composities. Kunst staat ten 
dienste van de Kerk om bepaalde grondbeginselen – eucharistie, de dominante positie van de 
Maagd Maria en de heiligenverering – weer naar de voorgrond te schuiven. 

 
Gaspar de Crayer dankt zijn succes ongetwijfeld aan het feit dat hij de katholieke regels 

goed kent en ze behendig ensceneert op gigantische doeken, maar ook op devotionele schilderijen 
voor de privésfeer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



► De werken 
 
♦ Gaspar de Crayer 
Christus op het kruis, omringd door priester Jan Mijtens (?) en de rectoren van het begijnhof van Brussel 
1630 -1640 ? 
Olie op hout 
Brussel, Musée du Centre Public d’Action Sociale 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Joachim en Anna met de jeugdige Maagd Maria 
Gesigneerd en gedateerd: « de Crayer fec Ao 1644 » 
Olie op doek 
Recklinghausen, Kunsthalle 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De opvoeding van de Maagd Maria 
ca 1645 
Olie op doek 
Nantes, Musée d’Art 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De jeugdige Heilige Maagd door engelen getooid in het bijzijn van Joachim en de heilige Anna 
Olie op doek 
Brussel, De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Ecce Homo 
Tussen 1640 en 1656 
Olie op doek 
Wenen, Kunsthistorisches Museum 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Familie met de kleine Heilige Johannes de Doper 
Waaschijnlijk geschilderd in 1653 
Olie op doek 
Florence, Gallerie degli Uffizi 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Familie met de kleine Heilige Johannes de Doper (modello)  
ca 1653 
Olie op hout 
Antwerpen, Fondation Phoebus 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Johannes de Evangelist op Patmos 
1649 
Olie op doek 
Leuven, musée M  



♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Johannes de Evangelist op Patmos 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maria Magdalena doet afstand van wereldse ijdelheden 
Olie op doek 
Valenciennes, musée des Beaux-Arts 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maria Magdalena doet afstand van wereldse ijdelheden  
Olie op doek 
Antwerpen, Fondation Phoebus 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Verrijzenis van Christus  
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten  
 

♦ Angelus de Baets (1793-1855) 
Binnengezicht van de Dominicanenkerk  
1833-1845 
Olie op hout 
Privéverzameling  



ONLOSMAKELIJK VERBONDEN.  
GASPAR DE CRAYER EN GENT 
 
Museum voor Schone Kunsten Gent 
 
            
 
 
 
 

Het Museum voor schone kunsten in Gent (MSK Gent) leent dit jaar drie schilderijen en een 
selectie tekeningen van schilder Gaspar de Crayer uit aan het Musée de Flandre. Die maken deel 
uit van een overzichtstentoonstelling Tussen Rubens en van Dyck, Gaspar de Crayer, gewijd aan 
deze onterecht vergeten meester in de barokkunst.  

Het MSK maakt van de gelegenheid gebruik om de schilder op zijn muren te huldigen en 
zijn nauwe band met Gent te beklemtonen. Enkele van zijn werken die te groot zijn om helemaal 
naar Cassel te reizen, worden van eind juni tot november in het Forum van het museum 
tentoongesteld in het kader van de collectiepresentatie Onlosmakelijk verbonden. Gaspar de 
Crayer en gent. De presentatie is tegelijkertijd een uitnodiging om de stad beter te leren kennen, 
want er hangen ook nog werken van Gaspar de Crayer in het stadhuis en enkele Gentse kerken: 
de Sint-Jacobskerk, de Sint-Pieterskerk en de Sint-Baafskathedraal.  

 
De Crayer en Gent in enkele woorden 
 

Vanaf het begin van zijn carrière ontvangt Gaspar de Crayer opdrachten uit Gent. Zijn 
werken krijgen er een plaats in kerken en kloosters en in het stadhuis. Na de Franse Revolutie 
worden verschillende daarvan opgenomen in de collectie die later het MSK zou worden. Zijn meest 
prestigieuze kunstwerk is zonder enige twijfel de Blijde Intrede voor Gent, opdracht die de Crayer 
in 1635 van de Kardinaal-Infant Ferdinand kreeg. 
 

Om een ongekende reden vestigt de Crayer zich in 1664 samen met zijn vrouw in Gent. 
Ondanks zijn hoge leeftijd blijft hij voor zijn Gentse religieuze klanten werken. Hij woont er tot aan 
zijn dood in 1669 en wordt er begraven in de inmiddels verdwenen Dominicanenkerk, met boven 
zijn graf een Verrijzenis van Christus van eigen hand, maar waarschijnlijk met de hulp van zijn 
atelier.  



De Crayer en Gent in enkele werken 

 
De collectiepresentatie Onlosmakelijk verbonden. Gaspar de Crayer en Gent bestaat uit een 

selectie van werken van de Crayer in de grote centrale hal, het Forum van het MSK.  
Tussen de getoonde werken zijn er indrukwekkende monumentale werken, zoals Het oordeel van 
Salomo (ca. 1620-1622, gemaakt voor de gerechtszaal in het Gravensteen), en fijngevoelige 
creaties zoals Maria met Kind aanbeden door verschillende heiligen (gemaakt voor de kerk van het 
Groot Begijnhof Sint-Elisabeth) en De kroning van de heilige Rosalia (gemaakt voor de 
Jezuïetenkerk in Ieper).  

 
De Crayers talent als portrettist komt duidelijk tot uiting in het nobele Portret van bisschop 

Antonius Triest, de grootste kunstmecenas in Gent. Ook de Verrijzenis van Christus, het werk dat 
oorspronkelijk de grafkapel van de Crayer sierde, wordt tentoongesteld; het modello daarentegen 
is te zien in het Musée de Flandre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
♦ Gaspar de Crayer 
Het Oordeel van Salomo 
ca 1620-1622 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

 
 
Het Oordeel van Salomo door Gaspar de Crayer was bedoeld voor “de schoorsteen in de grote zaal” van de 
kasselrij van de Oudburg van het Gentse Gravensteen. De bestelling van het doek dateert van 11 december 
1619. Op 11 januari 1620 wordt de voorbereidende tekening van de Crayer op enkele details na 
goedgekeurd. Het werk wordt in drie termijnen betaald (22 januari 1620, 8 juni 1622 en 12 juni 1622).  
De compositie van ons doek kan in grote lijnen worden vergeleken met Het Oordeel van Salomo dat Rubens 
omstreeks 1615-1617 schilderde (en nu bewaard wordt in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen). 
De positie van de troon van Salomo, in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van de twee vrouwen 
end de beul, is immers nagenoeg identiek. Sommige motieven, zoals de soldaat op de voorgrond, komen 
ook in andere werken van de meester voor. 

 
 
Curatoren: Valentine De Beir en Matthias Depoorter 
Eind juni – begin november 2018 
Valentine De Beir: valentine.debeir@stad.gent 
Communicatie MSK: 09 323 67 80 www.mskgent.be  

mailto:valentine.debeir@stad.gent
http://www.mskgent.be/


  
LIJST VAN WERKEN TENTOONGESTELD  
in MSK 
 
 
 
 
 

Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

Gent, Museum voor Schone Kunsten 

Na 1630 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

ca 1640 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

ca 1641-1645 
Olie op doek 
Gent, Museum voor Schone Kunsten 

Gent, Museum voor Schone Kunsten 

 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Tobias en de engel  

♦ Gaspar de Crayer 
Het Oordeel van Salomo 
ca 1620-1622 
Olie op doek 

♦ Gaspar de Crayer 
Portret van Antoon Triest, Bisschop van Gent 

♦ Gaspar de Crayer 
De marteldood van de heilige Laurentius 

♦ Gaspar de Crayer 
Maria met Kind aanbeden door verschillende heiligen 

♦ Gaspar de Crayer 
De kroning van de heilige Rosalia 
1644 
Olie op doek 



FOTO’S VOOR DE PERS                      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

♦ Jacob Neeffs, naar Antoon van Dyck 
Portret van Gaspar de Crayer  
Burijngravure, 116 x 169 mm 
Antwerpen, musée Plantin-Moretus, inv. PK.OP.09163 
© Musée Plantin-Moretus/Collection Prentenkabinet, Anvers  - UNESCO 
Patrimoine Mondial 

 
 
 

 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De vrouw en vrienden van Job drijven de spot met hem 
Gesigneerd en gedateerd rechtbeneden:  « GD CRAYER 1619 » 
1619 
Olie op doek, 208 x 196 cm 
Toulouse, musée des Augustins, inv. 2004.1.18 
Toulouse, Musée des Augustins / © Daniel Martin 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
♦ Gaspar de Crayer 
Het martelaarschap van de Heilige Catharina 
ca 1622 
Olie op doek, 242 x 188 cm 
Grenoble, musée des Beaux-Arts, inv. MG 67 
© Ville de Grenoble / Musée de Grenoble – J-L. Lacroix 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Portret van Frederick van Marselaer 
ca 1617 
Olie op doek, 103 x 79 cm 
Privéverzameling 
© Collection privée 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Portret van Filips IV van Spanje met een dwerg en een schildknaap  
ca 1627-1628 
Olie op doek, 215 x 163 cm 
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Gobierno de 
España, inv. 154642 
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Gobierno de Espaňa  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Filips IV van Spanje in staatsiewapenrusting 
ca 1628 
Olie op doek, 182,9 x 118,1 cm 
New-York, The Metropolitan museum of Art, Bequest of Helen Hay Whitney, 
1944, inv. 45.128.14 
© New York, The Metropolitan museum of Art  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
Joachim en Anna met de jeugdige Maagd Maria 
Gesigneerd en gedateerd: « de Crayer fec Ao 1644 » 
Olie op doek, 210 x 151 cm  
Recklinghausen, Kunsthalle, inv. II/5 
© Recklinghausen, Kunsthalle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Familie met de kleine Heilige Johannes de Doper (modello)  
ca 1653 
Olie op hout, 31 x 24,5 cm 
Antwerpen, Fondation Phoebus 
© The Phoebus Foundation 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
♦ Gaspar de Crayer 
De Heilige Maria Magdalena doet afstand van wereldse ijdelheden  
Olie op doek, 91,8 x 71,1 cm  
Antwerpen, Fondation Phoebus  
© The Phoebus Foundation 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

♦ Gaspar de Crayer 
Maria-Hemelvaart in aanwezigheid van de gilde van de Kruisboogschutters van 
Brussel 
Einde van de jaren 1620 
Tekeningen, 230 x 240 mm 
Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt, inv. 1993-T.6 
© Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

♦ Gaspar de Crayer 
De wonderbare visvangst 
Tekeningen, 226 x 259 mm 
Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt, inv. 1973-T.69 
© Paris, Fondation Custodia, collection Frits Lugt 
  



HET MUSÉE DE FLANDRE                     

 
 

 
 
 
 
 
 
Het Musée départemental de Flandre in het Franse Cassel, boven op de hoogste berg van 

Vlaanderen, ligt in een opmerkelijke toeristische omgeving met een bijzonder rijk erfgoed. Sinds het 
museum in 2010 opnieuw open is, zijn de collecties ondergebracht in een van de mooiste Vlaamse 
gebouwen van Nord-Pas de Calais: het Hôtel de la Noble Cour. 

 
Het Musée de Flandre wil de kunstcreatie die Vlaanderen zo uniek maakt, onder de aandacht 

brengen. Het volgens thema georganiseerde traject laat oude werken en hedendaagse creaties als 
het ware met elkaar dialogeren; op die manier kunnen de bezoekers de rijkdom en de diversiteit 
van de Vlaamse cultuur van de 15e eeuw tot heden over de grenzen heen beter leren kennen. Het 
feit dat dit permanente traject voortdurend wordt vernieuwd, de tijdelijke tentoonstellingen en een 
gevarieerd cultuuraanbod geven dit museum zijn levendigheid en dynamiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De collecties bestonden oorspronkelijk uit een zesduizendtal werken, maar ze werden 
uitgebreid dankzij een aankoopbeleid dat specifiek is toegespitst op hedendaagse kunst en oude 
kunst uit de 16e en 17e eeuw. Voortaan herbergt het museum werken van Leo Copers, Manuel Ruiz 
Vida, Janusz Stega, Jan Fabre, Thierry de Cordier, Patrick van Caeckenbergh, Koen Vanmechelen; de 
collectie oude kunst werd uitgebreid met werken van de Meester van Frankfurt, Guillaume Kerrickx, 
Roelant Savery, David Teniers, Joachim Patinir, Simon de Vos, Pieter Coecke van Aelst.   



Het Musée de Flandre wil voor iedereen openstaan. Daarom brengt het een zeer rijk 
cultuurprogramma: concerten, interactieve bezoeken, vertellingen, stages artistieke expressie,... 
Het jonge publiek wordt tijdens de vakanties in de watten gelegd met specifieke hulpmiddelen, 
zoals een educatief tapijt, droommachines of workshops. Het museum kreeg overigens ook het label 
"Tourisme et handicap", omdat het een vernieuwend beleid voert inzake toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap en daarbij de klemtoon legt op "autonomie": aanraakmaquettes met 
tekst in braille en grote lettertekens zijn over heel het traject van de permanente tentoonstelling 
verspreid. Het museum beschikt over uitgebreide informatievoorzieningen die aan elke handicap 
zijn aangepast (zo vult de videogids het bezoek aan met gebarentaal of een gesproken beschrijving). 

 
In 2016 mocht het Musée départemental de Flandre ruim 50.000 bezoekers verwelkomen, 

waarvan één derde van Belgische nationaliteit. Sinds het museum zijn deuren opende, streeft het 
ernaar ongewone en originele tentoonstellingen op het getouw te zetten die de vindingrijkheid van 
de Vlaamse kunstenaars belichten. Met zijn programma wil het museum de platgetreden paden 
verlaten; na de tentoonstellingen Schatten van het maniërisme in Vlaanderen in 2013, in de 
voetsporen van Rubens, Erasmus Quellinus in 2014 en Vlaanderen en de zee (uitgeroepen tot 
"tentoonstelling van nationaal belang) in 2015, brengt het de volgende twee tentoonstellingen in 
2016: Cartografie of spiegel van de wereld, van 12 maart tot 12 juni, De odyssee der dieren / De 
Vlaamse dierenschilders van de 17e eeuw, van 8 oktober tot 22 januari 2017, waarvan het nationale 
belang eveneens werd erkend door het Franse Ministerie van cultuur en communicatie.  

 

DEPARTEMENT NORD EN CULTUUR 
 
In het kader van zijn cultuurbevorderende beleid wenst de uitvoerende macht van het 
Departement acties te blijven steunen die zo dicht mogelijk bij de inwoners van Nord staan, ook al 
kampt het Departement Nord momenteel met begrotingsmoeilijkheden. 
 
> CULTUUR OM DE HOEK 
Om en bij de 200 culturele structuren worden door het Departement Nord gesteund in het kader 
van zijn activiteiten ter bevordering van kunst- en cultuurbemiddeling; daarvoor steunt het de 
organisatie van collectieve projecten voor leerlingen met schoolmoeilijkheden, kansarme 
jongeren, scholieren, ouderen en mensen met een handicap, ter ondersteuning van het network 
voor culturele ontwikkeling in een landelijke omgeving en ter bevordering van cultuurspreiding in 
landelijke gemeenten en doelgroepen die het verst van het cultuuraanbod verwijderd zijn. 
 
> NEGEN CULTURELE VOORZIENINGEN IN HET DEPARTEMENT 
Behalve deze specifieke ondersteuning kan Nord ook rekenen op negen culturele infrastructure 
van het Departement* om onder meer de culturele en toeristische ontwikkeling in Nord een 
impuls te geven. 
* De negen culturele infrastructuren van het Departement: Musée départemental Matisse in Le 
Cateau-Cambrésis, Musée départemental de Flandre in Cassel, Forum Antique van Bavay, Musée 
départemental du Verre in Sars-Poteries, Villa départementale Marguerite Yourcenar in Saint-
Jans-Cappel, Le Forum départemental des Sciences in Villeneuve d’Ascq 
Geboortehuis van Charles de Gaulle in Rijsel, Archives départementales van Nord, Médiathèque 
départementale van Nord. 
 
>> Meer informatie op lenord.fr   



16 maart → 14 juli 2019  

TENTOONSTELLING – EVENEMENT 

 

Feesten en kermissen 
in de 16e en 17e eeuw in Vlaanderen 
 

 

Pieter Brueghel de Jonge (entourage van, volgens Baltens) Dorpskermis met toneel en processie  

Collectie Baron de Montfaucon. Aankoop, 1842, Musée Calvet © F. Lepeltier – Fondation Calvet. 

 
 
Ter gelegenheid van de 450e verjaardag van de dood van Pieter Bruegel de Oude  

(1510/1520 – 1569) kiest het Musée de Flandre voor feesten en kermissen, een 

geliefd en emblematisch thema uit zijn oeuvre. De naam Breugel alleen al doet denken 

aan onstuimige kermissen met boeren die drinken, smullen en dansen op de klanken van 

draailier en doedelzak. Door een uitgesproken verleidelijke iconografie en stijl te creëren 

die een hele generatie schilders zou beïnvloeden, werd Bruegel een genie.  

 

Feesten is in Vlaanderen echter meer dan Bruegelkermis vieren, het gaat om 

momenten van samenzijn en levensvreugde. Ten tijde van Bruegel leggen kunstenaars als 

Pieter Aertsen en later Jacob Jordaens een stijl op die anders is, en er duiken nieuwe 

manieren om op een onderwerp weer te geven; hun stijl sluit meer aan bij de hoofse kunst.  

 

De tentoonstelling illustreert deze overvloed en diversiteit van de Vlaamse kunst, 

maar kent een ereplaats toe aan de tutelaire figuur die Bruegel was. Het hele museum 

wordt door deze tentoonstelling – met enkele bij uitzondering uitgeleende werken – 

ingenomen. 
 



PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
 
 
Prijzen 
6€/4€/gratis 
Reductietarief (4€) in het Musée de Flandre voor bezoekers met een MSK Gent ticket (vol tarief). 
 
In juli en in augustus rondleiding elke vrijdag, zaterdag en zondag om 11 uur en 14.15 uur. 
Vanaf september rondleiding elke zondag om 11 uur en 14.15 uur. 
 
ADRES VAN HET MUSEUM 
Grand’Place 26 - BP 38 - 59 670 CASSEL, FRANKRIJK 
Tel: 00 33(0) 3.59.73.45.59 / Fax: 00 33(0)3.59.73.45.71 / 
E-mail: museedeflandre@lenord.fr  
 
OPENINGSTIJDEN 
Van dinsdag t/m vrijdag van 10 u. tot 12.30 u. en van 14 u. tot 18 u.; zaterdag en zondag van 10 
u. tot 18 u. 
Gesloten op maandagen en op feestdagen (1 januari, 1 mei en 25 december) 
 
RESERVERINGEN 
Tél : + 33 (0)3 59 73 45 59 - Fax : + 33 (0)3 59 73 45 71 
reservations.museedeflandre@lenord.fr 
 
WEB SITE http://museedeflandre.lenord.fr 
 
ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET MUSEUM 
Het Musée de Flandre bevindt zich aan de Grand Place in Cassel, op 40 min. van Lille en 35 van 
Dunkerque met de auto, via de A25. 
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