Uit de verzamelingen van het Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen
Tekeningen van oude meesters
Toen Max Rooses (1839 1914), de eerste conservator van het Museum Plantin-Moretus,
kort vóór zijn dood zijn privé verzameling tekeningen van oude en moderne Antwerpse
meesters aan het museum schonk, legde hij hiermee de grondslag voor het latere Prentenkabinet (in 1936 ingericht en in 1939 officieel geopend) én voor de indrukwekkende sectie
‘Oude Tekeningen’, die in 1975 is aangegroeid tot 2.250 stuks. Dank zij de gulheid van het
Antwerpse mecenaat en de vooruitziende blik van het stadsbestuur konden in de loop der
laatste 60 jaar belangrijke en niet zelden waardevolle aanwinsten worden verworven.
Uit het Hermitage-museum te Leningrad, dat in 1931 een deel van zijn tekeningen
veilde, betrok het Prentenkabinet o.a. enkele prachtige tekeningen van Jordaens, waarvan er
één (ironie van het lot !) in 1974 tijdelijk te gast was bij zijn vroegere bezitters in het kader
van een ruiltentoonstelling. Ook. op tal van andere buitenlandse veilingen (Leipzig,
Frankfort, Parijs, Londen) kon, hoofdzakelijk dank zij de steun van verenigingen als het
Bestendig Dotatiefonds en Artibus Patriae, worden overgegaan tot de aankoop van zeer
gezochte Vlaamse tekeningen, vaak pronkstukken die een reële verrijking van het
Antwerpse kunstpatrimonium betekenden. Zo kon in 1936 tijdens de veiling van de
beroemde collectie Henry Oppenheimer in Londen de hand worden gelegd op ‘de Hoeve bij
Luythagen’, de enige originele landschapstekening van Rubens in Belgisch bezit.
Het neusje van de zalm in de twintiger jaren was de aankoop door het Bestendig
Dotatiefonds en Artibus Patriae van de verzameling Cl. van Cauwenberghs, waardoor het
Prentenkabinet in het bezit kwam van een kwantitatief en kwalitatief onschatbare reeks
tekeningen van Antwerpse meesters.
Momenteel bezit het Prentenkabinet, naast een brede waaier van representatief Vlaams
werk (o.a. van Rubens, Jordaens, Van Dyck, Jan en Pieter Brueghel, Maerten de Vos, Paul
de Vos, Lucas van Uden, Paul Bril, Abraham Van Diepenbeeck, Er. en J.-E. Quellin, Frans
Snijders, D. Teniers de Jonge), een vrij groot aantal tekeningen uit de Italiaanse school van
de 16de en 17de eeuw, enkele boeiende werken van hoog gequoteerde Hollandse kunstenaars die in het Zuiden geleefd en gewerkt hebben (Jan Gossaert van Mabuse, Gilles Mostaert, Theodoor van Thulden, Jacob de Wit, e.a.) en honderden beeldhouwers tekeningen
(o.a. van Artus Quellin de Jongere, J.P. Baurscheidt de Jongere, W.I. Kerricx en Hendrik en
Pieter Verbruggen).

In de hier gepresenteerde selectie werd ernaar gestreefd
alle periodes, richtingen en genres zoveel mogelijk aan
bod te laten komen, desnoods met één enkele tekening of
één enkele kunstenaar. Het accent ligt vanzelfsprekend op
het Vlaams Werk, dat de kern uitmaakt van onze verzamelingen. Dat de school van Rubens hierbij bijzonder goed
vertegenwoordigd is kan nauwelijks een toeval heten:
Antwerpens Gouden Eeuw heeft ook in de tekenkunst
voor een rijke erfenis gezorgd.

Voor tekeningen van Rubens en Jordaens, zie: RDB, ‘Die Zeichenkunst von Rubens und Jordaens’

Lit. : A.J.J. Delen, Catalogue des dessins anciens [du Cabinet des
Estampes de la Ville d'Anvers]. Brussel, 1938, 1 (tekst) + II (platen).

Hubertus Quellinus (1619-1687) Kinderhoofd
(277x250 mm)

Anthony van Dyck (1609-1641) Magdalena

David Teniers (1636-1679) De boogschutters ↑ , ↓ De kegelspelers.

Inmiddels verworpen toeschrijving aan Rubens, Hoeve nabij Luithagen (1609) (237x488 mm)

Jan Brueghel (1568-1625) ↑ Landweg met een kar en reizigers (205x321 mm)
↓ Dorpstafereel (188x265 mm)

Maerten de Vos ((1532-1603) Clementia
Allegorie van de barmhartigheid (342x217 mm)

Lucas van Uden
(1595-1672)
Landschap met
rivier en kerkje
(195x317 mm)

Cadmus en Hermione (340x196 mm)

Erasmus-Quellinus (1607-1678}
Allegorische voorstelling
van de stad Antwerpen
(275x428 mm)
De heilige familie
(een engel doet de was)
(197x218 mm)

Abraham van Diepenbeeck
(1596-1675)
De kleine Johanna van Valois
geknield voor haar
koninklijke vader (1648)
(117x90 mm)

Frans-snijders (1579-1657)
Stilleven met drie apen
(170x263 mm)

←
Gillis Mostaert (1528-1598)
Lucas 14:13
‘… wanneer gij
een gastmaal aanricht,
nodig dan bedelaars,
misvormden, lammen en
blinden. (1585)
(155x248 mm)
←
→
Willem Ignatius Kerricx
(1682-1745)
Ontwerp voor
een heiligenbeeld
(181x92 mm)
→

verworpen toeschrijving: Paul Bril (1568 – 1626)
Alpenlandschap met geitenhoeders (262x345 mm)

←
detail Alpenlandschap
linksonder met een
fluitspelende en luierende
herder met hun schapen.

