UIT DE VERZAMELINGEN VAN HET
STEDELIJK PRENTENKABINET ANTWERPEN

De Antwerpse gravure in de 16e eeuw
Toen Max Rooses (1839-1914), de eerste conservator van het Museum
Plantin-Moretus, kort vóór zijn dood zijn privé verzameling prenten en
tekeningen van oude en moderne Antwerpse meesters aan het museum
schonk, legde hij hiermee de grondslag voor het latere Prentenkabinet, dat in
1936 werd ingericht en in 1939 officieel geopend. Uit de door hem verzamelde grafische werken zou mettertijd, door aankopen en schenkingen, een van
de belangrijkste Belgische collecties in openbaar bezit groeien.
Zo werd in de loop der jaren uit de verzamelingen van het Museum van
Gotha een reeks rariora op het gebied van de 16de-eeuwse Antwerpse
houtsnijkunst aangekocht. Dank zij de veiling van de verzamelingen van de
koning van Saksen kwam het Prentenkabinet in het bezit van een indrukwekkend aantal zeer zeldzame, oude Antwerpse prenten en in 1922 kon, door de
bemiddeling en met de steun van het Bestendig Dotatiefonds, de hand worden
gelegd op een niet minder belangrijke partij Antwerpse prenten (o. a. van de
gebroeders Wiericx, Corn. Galle, Dirk Vellert, Corn. Metsys en Crispijn Van
de Passe) uit het bezit van de uitgever Zazzarini.
Momenteel bezit het Prentenkabinet zo wat 20.000 oude prenten uit de
16de, 17de en 18de eeuw. Het grootste deel daarvan bestaat uit werk van
Antwerpse kunstenaars en uit grafische documenten die betrekking hebben op
het historische, sociale en culturele verleden van Antwerpen. In de sectie
‘Iconografie van Antwerpen’ bijvoorbeeld treft men, naast ontelbare Scheldeen stadsgezichten, ook kaarten, plattegronden, openbare en particuliere
gebouwen en folkloristische onderwerpen aan.
In de hier gepresenteerde selectie ligt de nadruk thematisch niet zozeer op
Antwerpen dan wel op de religieuze en profane prent als artistiek product van
de zestiende eeuw.
Lit. : A.J.J. Delen, Histoire de la gravure dans les Anciens Pays-Bas et dans les provinces
belges des origines jusqu’à la fin du XVIIle siècle. Paris, 1924-1935. I - II.

Suzanna en de ouderlingen, kopergravure: (236x186 mm)
Crispijn de Passe (1564-1637)

De bouw van de toren van Babel, houtsnede (57x55 mm)
(1564-1573) toegeschreven: Geoffroy Ballain.

De roeping van Petrus en Andreas, kopergravure (1523)
(152x113 mm) Dirck Vellert (ca.1480-1547)

Johannes de Doper, kopergravure (99x68 mm)
Hieronymus Wierix (1553-1619) naar ontwerp van
Maerten de Vos. Onderschrift:
Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
Judith onthoofdt Holofernes, kopergravure (1616-1617) (552x379 mm)
Cornelis Galle (1576-1650) naar Peter Paul Rubens.

Portret van Justus Lipsius, kopergravure (163x100 mm)
Crispijn de Passe (1564-1637)

De zondvloed, ets, 1544 (afm.?), Dirck Vellert (ca.1480-1547)

