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EDMOND ROOBAERT (*)

LEGPENNINGEN EN TEKENS VIT DE ATELIERS VAN
16de EEUWSE BRUSSELSE GOUDSMEDEN:

HENDRIK BOSCH, NICLAES CROYSAERT, WILLEM DE
PAPE EN AUGUSTIJN DE WINTER (**)

Legpenningen en tekens waren in de 16d e eeuw al lang een ingebur
gerde gewoonte en een gebruikelijk betalingsmiddel in de Brusselse ker
ken en kapellen. In de collegiale van Sint-Goedele bij voorbeeld waren in
die eeuw tientallen verschillende legpenningen en tekens in omloop. De
meest koerante waren ongetwijfeld de quotidianen-legpenningen C) waar
mede de priesters verbonden aan de kerk, hun deelname en aanwezigheid
in de dagelijkse erediensten, konden laten vergoeden. Maar er waren ook
speciale tekens die aan de zangers van de kerk werden uitgedeeld, en die
zij op vaste tijdstippen konden uitwisselen voor baar geld. Zekere carita
tieve en religieuze stichtingen in de kerk hadden eveneens speciale tekens
in omloop gebracht, die bij voorbeeld naar aanleiding van de jaargetijden
van de stichter(s), aan de armen werden uitgedeeld, die de eredienst bij
woonden. Andere legpenningen hielden dan verband met de grote kerke
lijke feestdagen, of waren specifiek voor een bepaalde periode van het
liturgisch jaar (vasten-legpenningen, paastekens). Ook de talrijke broeder
schappen in Sint-Goedele hadden hun eigen legpenningen, die onder meer
naar aanleiding van de lijkdienst van een overleden broeder of zuster
(uitvaarttekens) werden verdeeld. Die verschillende tekens en legpennin
gen waren grosso modo ook in de kleinere kapellen el, en in de enkele
onderschikte parochiekerken van de stad in gebruik.

Al die legpenningen en tekens waren uiteraard van een verschillende
vorm en waarde. De goedkopere versies zullen weI het meest gebruikelijk

(*) Edmond ROOBAERT, Blanchestraat 8, B-1000 Brussel.
(**) Gebruikte a!kortingen: A.R, Algemeen Rijksarchie!, Brussel; A.S.G., Archie!

van de kapittelkerk van Sint-Michel en Sint-Goedele; KA.B., Kerkelijke archieven
van Brabant; RK, Rekenkamer; RB., Raad van Brabant; O.C.M.W., Archie! van
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Brussel; KB.B., Koninklijke Bi
bliotheek van België.

(1) G. CUMONT, Méreaux de l'église Sainie-Gudule à Bruxelles, in RBN, 46, 1890,
p. 553-554; ID., Méreaux de l'éqlise Sainle-Gudule à Bruxelles, in ASAB, 13, 1899,
p. 103-106; H. DE LA TOUR, Catalogue de la Collection Rouyer. I. Jetons et méreaux du
Moyen Âge, Rebecq, 2000 [Parijs, 1899], p. 111; C. DE GEEST, Les dislribulions aux
pauvres assurées par la paroisse Sainle-Gudule à Bruxelles au xv' siécle, in Annales de
la Société Belge d'Histoire des Hôpitaux, 7, 1969, p. 44-45.

(2) A. DE WITTE, Les méreaux de l'éqlise Saint-Jean-au-Marais, à Bruxelles, in RBN,
46, 1890, p. 275-279.
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zijn geweest. Het waren meestal tinnen of loden tekens (« loden ,» die
door een tinnenpotgieter of door een loodgieter mits behulp van een (ste
nen) gietvorm werden gegoten. Uitzonderingen zijn ongetwijfeld de zilve
ren en gouden tekens geweest, die hun ontstaan te danken hadden aan de
bloeiende verering voor het Heilig Sacrament van Mirakelen in Sint-Gee
dele. Maar zelfs bij de alledaagse penningen van kleinere waarde en met
een grote verspreiding werd nog altij d een zekere betekenis gehecht aan
de « artistieke » vormgeving ervan. Een beroep op een beeldend kunste
naar, een schilder, vorm- of beeldensnijder of op een goudsmid, bij de
bestelling van nieuwe legpenningen of tekens behoorde tot de gangbare
gewoonten. Een schilder maakte het ontwerp, het patroon voor de nieu
we matrijs. Een vormsnijder en een goudsmid sneden de matrijs of de
gietvorm waarmede de nieuwe legpenningen werden geslagen of gegoten.

In deze studie zal vooral ingegaan worden op de tekens van het Heilig
Sacrament van Mirakelen in Sint-Goedele, die in de 16d e eeuw weI de
meest verfijnde en artistiek verzorgde legpenningen in de stad zullen zijn
geweest. Meerdere vooraanstaande Brusselse goudsmeden zijn op een of
andere manier betrokken geweest bij de vervaardiging ervan. Aan de te
genzij de staan dan de tinnen legpenningen die in een uitgesproken volkse
kerkgemeenschap, zoals de parochie van Sint-Jans-Molenbeek, in gebruik
waren. Maar ook voor die legpenningen werd de hulp ingeroepen van een
Brussels goudsmid.

Het is in het raam van deze studie uiteraard niet mogelijk in te gaan
op de activiteiten van al de verschillende Brusselse edelsmeden, een 15
tal in het geheel, die in de loop van de 16d e eeuw vermeld worden naar
aanleiding van de aankoop of de vervaardiging van Brusselse kerkelijke
legpenningen en tekens. Het onderzoek blijft dus beperkt tot die goud
smeden, die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de ont
staansgeschiedenis van enkele karakteristieke voorbeelden van Brusselse
kerkelijke legpenningen: de zilveren en gouden tekens van het Heilig Sa
crament van Mirakelen en de processietekens van Sint-Jans-Molenbeek.
Die legpenningen zijn in de gegeven gevallen maar een bijkomstig aspect
geweest in het geheel van de activiteiten van de betrokken goudsmeden.
Maar het zal blijken dat precies die edelsmeden niet zelden tot de meest
vooraanstaande vertegenwoordigers van hun kunstambacht behoorden.

1. De tekens van het Heilig Sacrament van Mirakelen

1.1. Historiek van he! zilveren teken van he! Heilig Sacrement

Onder al de verschillende legpenningen die in het kerkarchief van Sint
Goedele in de 16d e eeuw vermeld worden, verdienen de tekens van het
Heilig Sacrament van Mirakelen weI een bijzondere vermelding. De ver
ering voor het Heilig Sacrament van Mirakelen kende rond 1528, het jaar
vôôr het uitbreken van de zweetziekte te Brussel, en de instelling van een
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speciale processie ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakelen, een
bijzondere opbloei (3). Die omstandigheid was voor het kapittel en de
kerkfabriek van Sint-Goedele de aanleiding om een bijzondere boekhou
ding aan te leggen teneinde het overzicht te kunnen bewaren van de in
komsten en de uitgaven verbonden aan de verering tot het Heilig Sa
crament van Mirakelen. In de oudst bewaard gebleven rekeningen (Kerst
mis 1530-1531) el, wordt reeds een som van ongeveer 4 pond ingeschre
ven, de opbrengst van de verkoop van tekens van het Heilig Sacramento
Die tekens waren ongetwijfeld sedert he el wat jaren in omloop Cl.

De verkoop van de tekens kent een wisselend verloop en de jaarlijkse
opbrengst er van schommelt meestal tussen 2 en 4 pond Brabants. In
vergelijking met de veelvuldige giften aan het Heilig Sacrament van Mi
rakelen, en de opbrengsten voortvloeiende uit de speciale missen ter ere
van het Heilig Sacrament, zijn de tekens maar een bijkomstige bron van
inkomsten voor de kerkfabriek. De rekeningen geven geen uitsluitsel over
het specifiek gebruik van de tekens. Werden zij naar aanleiding van de
grote jaarlijkse Sacraments-processie geschonken aan belangrijke deelne
mers aan die processie? Zij werden wellicht ook het ganse jaar door te
koop aangeboden aan de vele gelovigen, uit Brussel en uit andere Bra
bantse steden, die een bijzondere mis lieten opdragen aan het Heilig Sa
crament van Mirakelen.

De vroegste rekeningen geven evenmin enige aanduiding over het uit
zicht of de vorm van de tekens noch over het materiaal waarin zij ver
vaardigd werden. Ongetwijfeld droegen zij de voorstelling van de drie
miraculeuze hostiën en van hun reliekhouder, zoals die uit andere bron
nen van de tijd bekend zijn ("). Het bestaan van zilveren tekens kan af
geleid worden uit een post uit de rekeningen van 1542-1543. De
kerkfabriek moet een beroep gedaan hebben op de bekende Brusselse
zilversmid Hendrik Bosch om een grote en een kleine matrijs te snijden
waarmede de (nieuwe?) tekens moesten geslagen worden. De goudsmid
heeft al de tekens echter niet tijdig kunnen leveren. Heer Jan Boelaert,
de klerk van de kerkfabriek, zag zich dus genoodzaakt, de matrijzen
«< de stampe ») (') van de nalatige goudsmid over te kopen, en die in

(3) E. ROOBAERT, Michiel van Coxcie, de schildersiamilie van Coninexloo alias Seher
niers en andere Brusselse schilders ais onlwerpers en verlichters van 16de_eeuwse processie
vaantjes voor de broedersehappen van de stad, in Volkskunde, 101, 2000, p. 268-270 (=
ROOBAERT, Michiel van Coxcie, 2000).

(4) A.R., A.S.G., 8.670, r 23.
(5) J. ROUYER, Méreaux du XIVe siëcle et autres concernant la dévotion au Saint-Sacre

menl de Miracle de Bruxelles, in RBN, 44, 1888, p. 246-275.
(6) ROOBAERT, Miehiel Van Coxcie, 2000, p. 271-272.
(7) E. VERWIJS-J. VERDAM, Mlddelnederlandseh Woordenboek, 7, s.d., s.l., kol. 1027

1028, stampe: werktnig om te stempelen, stempel.
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handen te geven van een ander goudsmid, die de tekens weI zou kunnen
leveren e).

Dat het hier om zilveren tekens gaat, blijkt onbetwistbaar uit een post
in het maanboek (1542-1543) van dezelfde klerk van de kerkfabriek ("),
Heer Jan Boelaert heeft aan Hendrik Bosch 61 mark 4,5 engels (ongeveer
15 kg) zilver gegeven en hem voor het aanmaken van de zilveren tekens
(« het fatsoen ,» een voorschot betaald van 232 R(ijnsgulden) lOY. st(ui
ver). Bosch heeft een hoeveelheid tekens, voor een totaal gewicht van 34
mark 4 ons 19 engels, aangemaakt. Zijn maakloon werd berekend op
basis van 6 rijnsgulden de mark. AIs de fabrieksklerk de afrekening
maakt van de ontvangen tekens, blijkt dat de kerkfabriek een som van
24 rijnsgulden (het verschil tussen voorschot en maakloon) en een hoe
veelheid niet verwerkt zilver (26 mark 3 ons) op Hendrik Bosch moet
recupereren.

Wie de andere Brusselse zilversmid is geweest, die met behulp van de
(, stampe » van Hendrik Bosch, de resterende hoeveelheid zilver verwerkt
heeft tot tekens van het Heilig Sacrament, wordt jammer genoeg in de
rekeningen niet vermeld. In vele Brusselse kerken werden de tinnen of
loden tekens door een tingieter of een ketelaar (koperslager) gegoten of
geslagen. Het aanmaken van zilveren tekens zal, in overeenstemming
met de statuten van het Brussels goudsmedenambacht, weI het werk zijn
geweest van een vrijmeester-goudsmid.

De zilveren tekens van het Heilig Sacrament werden dus rond 1542 in
twee verschillende formaten, grote en kleine, verkocht ('0). Het is eerst

(8) A.R., A.S.G., 8.674, t 344 v": "Item want men van henrieke boseh goutsmit eg
heen teekenen vanden heyligen sacramente ghecrigen en conste ten behoirlycken tyde
soe heeft de fabryekclerek geeoeht tegen den selven henrieke de groote ende cleyn
stampe om by eenen anderen teekenen te doen maken ende daervoere betaelt... XX
sc gr. » Vermeld bij J. Th. DE RAADT, Notes sur quelques anciens artistes bruxellois, in
ASAB, 6, 1892, p.359 (= DE RAADT, Notes, 1892); ID., Vateur de diverses monnaies
reçues ou vendues par la chapelle du Saint Sacrement de Miracle, en l'éqlise Sainle-Gudule
à Bruxelles, in Messager des Sciences Historiques, 1892, p. 460 (= DE RAADT, Valeur,
1892).

(9) A.R., A.S.G., 9.358, t 53 v": " Henrick Bosch goutsmet heeft ontfangen in zilver
LXI merek IV Y, ingels. De selve heeft opt fatsoen ontfaen ais blyekt by quytaneie II c

XXXII gulden X Y, stuver. Hierop heeft deselve Henriek verwracht ende gelevert
dwelck onder den fabryekclerek berustende es alles in zilver XXXIIII merek IV onehen
XIX ingels. Item resteert den voirsereven Henrieh in zilver XXVI merek III onehen V
y, ingels. Item tfatsoen vanden voirsereven XXXIIII merek IV onehen XIX ingels
dmerek VI gulden bedraeght II e VII gulden XV stuver. Aldus resteert de selve Henriek
de voirsereven XXVI merek III onehen V Y, ingels zilvers. Ende in gelde XXIIII gul
den XVY, stuver. Belopende al tsamen elcke onehe tot XXX stuver ... III c XLI gul
den XIII stuver 1 blaneke ».

(10) ln de inventaris (1571) van het sterfhuis van kanunnik en kapittelheer Laureins
Sterek worden " grote tekens " van het Heilig Saerament van Mirakelen vermeld (A.R.,
A.S.G., 271, r 279 v"). De priesters van Sint-Goedele zullen wei de eerste verzamelaars
zijn geweest van de tekens van het Heilig Sacrament van Mirakelen. Die tekens worden
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heel wat later dat gegevens voorhanden zijn wat de (verkoop)waarde en
de voorstelling op de tekens betreft. In 1559-1560 wordt, om voldoening
te geven aan een milde schenkster, die een angelot had geofferd aan het
Heilig Sacrament van Mirakelen, een verguld tekeu vau het Heilig Sacra
ment van Mirakelen ter waarde vau drie stuiver geschonkeu ("). Vergulde
tekens worden nog eens vermeld in 1574-1575. De kerkfabriek heeft Juf
frouw Coccie, zuster van de secretaris van Keizer Maximiliaan, gebeden 6
vergulde tekens te laten geworden aan haar broeder, die van de keizer
een toelage bekomen had voor zijn glasraam in het Sacramentskoor (12).

De moeilijke jaren van de Calvinistische Republiek (1577-1585), het
verbod op de uitoefening van de roomse erediensten en de sluiting van
zekere Brusselse kerken, zetten uiteraard een domper op de verering van
het Heilig Sacrament van Mirakelen en de verspreiding van de tekens
verbonden aan die devotie. Het is eerst verschillende jaren na de recon
ciliatie van de stad Brussel, en het herstel van de katholieke erediensten,
dat die tekens terug in gebruik komen. Van 1585 tot 1589 werden mede
omwille van de duurte van het zilver, geen tekens gemaakt noch ver
kocht (13). Het groot plat teken waarop het Heilig Sacrament van Mira
kelen (' geprint » (geslagen) is, dat in 1586 aan het Heilig Sacrament
geofferd werd, is waarschijnlijk nog een exemplaar van een vroegere uit
gifte. Dit teken droeg nog altijd de gekende voorstelling en wordt in de
ontvangsten geboekt voor een waarde van 8 stuiver (14).

In de rekeningen van die jaren is nog geen spoor te vinden van de
aankoop en de levering van Sacramentstekens die in serie door een goud
smid aangemaakt werden. Wanneer in oktober 1589 één zilveren Sacra
mentsteken vermeld wordt, dan is het een enig exemplaar dat speciaal
door de goudsmid Nicolas Croysaerl in opdracht van de kerkfabriek werd
gemaakt. Met dit - duur - teken dat 16 stuiver heeft gekost, wilden de
kerkmeesters hun dankbaarheid betuigen aan een milde schenkster, die
50 Rijnsgulden had geschonken aan de kerk (15).

Het is eerst in 1590 dat terug melding wordt gemaakt van een ont
vangst van 4 Rijnsgulden 5 stuiver voortkomende uit de verkoop van
Sacramentstekens. Gaat het hier om een nieuwe reeks van tekens die spe-

veelvuldig vermeld in de boedelstateu van kapelanen van Sint-Goedele (bij voorbeeld,
de inventaris van het sterfhuis van heer Jan metten Gelde (1557), waarin onder het
zilverwerk, vermeld worden het signet, de zegelring van de priester en een teken van
bet H. Sacrament (A.R., A.S.G., 277, r 363 v"),

(Il) A.R., A.S.G., 8.682, r 5.
(12) Ibid., 9.394, r 90.
(13) Ibid., 8.694, r 19 v",
(14) Ibid., 8.694, r 19.
(15) Ibid., 9.406, r Ill: e Item betaelt aen Nicolas Croysaert goutsmet voer een zil

veren teecken de figuere vanden heylighen Sacramente van miraculen dwelck gegege
ven es aen Jasperyne Moyns die de fabrycke gegeven heeft vyfftich rinsgulden eens,
daer voere XVI stuvers ».



170 EDMOND ROOBAERT

ciaal voor de verkoop ervan aan de gelovigen werden aangemaakt? Wie
ze gemaakt heeft wordt jammer genoeg niet vermeld. De opbrengst van
de verkoop van de tekens gaat van dan af ieder jaar stijgen om bij voor
beeld in 1599 reeds 35 Rijnsgulden 9 stuiver te bereiken (16). In feite zorg-

. den de tekens voor meer inkomsten voor de kerkfabriek dan uit de netto
ontvangsten van de verkoop (verschil tussen de aankoop- en de verkoop
prijs) blijkt. De gelovigen die een mis lieten opdragen voor het Heilig
Sacrament van Mirakelen, op bedevaart kwamen om een of andere gunst
af te smeken of om hun dank te betuigen voor een bekomen genezing,
meegingen in de processie of op een andere manier hun devotie betuigden,
konden altijd in de kleine verkoopsstand in de Heilige Sacramentskapel,
een zilveren teken kopen. Meestal zullen de gelovigen en bedevaarders,
het teken weI mee naar huis hebben genomen aIs aandenken aan hun de
votiebetuiging. Maar het is evenmin uitzonderlijk dat de tekens werden
aangekocht met de duidelijke bedoeling ze in de kerk, na de gedane devo
tie, aIs offergift en ter versiering van het altaar van het Heilig Sacrament
van Mirakelen, achter te laten. Die tekens, sarnen met de andere offergif
ten in zilver (zilveren ringetjes, ex-voto's, votiefbeeldjes, handjes, oogjes,
armpjes en beentjes), werden echter zonder veel schroom en op geregelde
tijdstippen verkocht door de kerkfabriek. Zo wordt in maart 1593 een zil
veren teken met de (' figuur ,) van het Heilig Sacrament van Mirakelen,
een testamentair legaat, aan een niet in Brussel wonende vrouw verkocht
voor 36 stuiver (17).

Meestal is het echter de goudsmid in dienst van de kerk die de koper is
van die zilveren offergiften. Die goudsmid zal wellicht nog minder respect
aan de dag hebben gelegd voor de artistieke en de religieuze betekenis
van de Sacramentstekens, die sarnen met de andere zilveren voorwerpen,
onherroepelijk naar de smeltkroes werden verwezen. Die omstandigheid
kan trouwens helpen verklaren waarom er zo weinig oude zilveren tekens
bewaard zijn gebleven.

Die regelmatig terugkerende verkopen van oud zilver, meestal offerga
ven, aan de (' kercken goutsmet » zorgen voor niet onbelangrijke inkom
sten voor de regeerders van het Heilig Sacrament van Mirakelen. In 1587
neemt de hier reeds geciteerde Nicolaas Croysaerl, op dat ogenblik de
goudsrnid in dienst van de kerkfabriek, 5 zilveren ringen uit de zilver
schat van het Heilig Sacrament van Mirakelen, over voor een bedrag
van 88 Rijnsgulden 16 stuiver. In hetzelfde jaar werden hem eveneens
zilveren penningen en kleine zilveren tekens van het Heilig Sacrament,
voor een waarde van 38 stuiver verkocht (18). Ook in mei 1594 heeft de
zelfde kerkengoudsmid een niet onbelangrijk bedrag van 129 Rijnsgulden
19 stuiver betaald voor de aankoop van oud zilver, dat terug door de

(16) Ibid., 8.700, r 5; 8.714, r 4.
(17) Ibid., 8.706, r 36.
(18) Ibid., 8.694, r 22, 22 v",
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regeerders van het Heilig Sacrament van Mirakelen te koop werd ge
ste!d (19). In november 1596 neemt Nicolaas Croysaert opnieuw 21 ons
10 engels oud zilver ovcr, kruisjes, ex-voto's, en tekens van het Heilig
Sacrament van Mirakelen, dat hem door de kerkfabriek, tegen 47 stuiver
het ons, voor 50 Rijnsgulden 1OY. stuiver werd verkocht ('0).

Rond de eeuwwisseling moet de verering tot het Heilig Sacrament van
Mirakelen terug een hoogtepunt hebben bereikt. Het centrale bestuur, de
stadsmagistraat en de kerkelijke overheid ondersteunen de herleving van
de roomse erediensten met aile middelen. Het is de triomf van de Con
trareformatie, en dat is ook aan de godsvrucht tot het Heilig Sacrament
van Mirakelen, en de verkoop van zilveren tekens ter ere van het Heilig
Sacrament, duidelijk te merken. De kerkmeesters willen de toenemende
opbrengst van de verkoop van die tekens nauwer in het oog hou den. Zij
gaan er in 1600 toe over de klerk van de kerkfabriek te verplichten
voortaan ook de uitgaven verbonden aan de aankoop van het zilver en
het maakloon van de goudsmid in de boekhouding op te nemen. Op die
manier verkrijgen zij ook een duidelijker beeld van de netto-opbrengsten
van de zilveren tekens (21).

Wellicht was die boekhoudkundige maatregel ook noodzakelijk omdat,
zoals uit de rekening van 1603 blijkt, de tekens niet alleen meer ver
kocht, maar ook geschonken worden. Zilveren tekens krijgen de « heren
die ten apporte zitten » (de priesters die op speciale feestdagen de offer
giften in ontvangst nemen) en de kerkmeesters, aIs dank voor hun mede
werking ('2). Het blijkt te Brussel trouwens een ingeburgerde gewoonte te
zijn geweest dat belangrijke personaliteiten, die bij voorbeeld aan de pro
cessie of aan een andere bijzondere eredienst hadden deelgenomen, met
een mooi verguld processievaantje (23), of wat het Heilig Sacrament van
Mirakelen aangaat, met een zilveren teken werden bedacht.

Dank zij de voorzorg van de kerkmeesters: naast de inkomsten ook de
uitgaven verbonden aan de Sacramentstekens, in de rekeningen op te te
kenen, leren wij de namen kennen van enkele Brusselse goudsmeden die

(19) Ibid., 8.708, f" 4 v'. Waar de 24 gouden ringetjes ongeveer 82 Rijnsgulden kost
ten, en de votiefbeeldjes 41 Rijnsgulden 12 stuiver, betaalde de goudsmid sleehts 6
Rijnsgulden VOOT de zilveren Sacramentstekens. Uiteraard moet hier rekening gehouden
worden met een mogelijk verschil in gewicht in zilver. Maar anderzijds werden die te
kens oak aangemaakt met de bedoeling ze te verkopen, zodat de verkoopprijs er van
binnen een bepaalde prijsvork moest blijven. Bij meerdere, hier reeds aangehaalde, ver
meldingen van de tekens, blijkt weI clat hun waarde, behoudens een speciale uitzonde
ring, tussen de zes en acht stuiver per stuk zai geschommeld hebben; wat meteen be
tekent clat ze moeilijk kunnen beschouwd worden als een goedkoop product van de
volksdevotie, zoals de tinnen Iegpenningen en de papieren bedevaartvaantjes dat wel
zijn geweest.

(20) A.R., A.S.G., 8.712, r 5 v'-6.
(21) Ibid., 716, r 3 v'.
(22) Ibid., 8.719, r 3 v'.
(23) ROOBAERT, Miehiel van Coxeie, 2000, p. 283-284.
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in het eerste decennium van de 17d e eeuw, zilveren tekens van het Heilig
Sacrament van Mirakelen hebben gemaakt. In 1603 werd ais ontvangst
van de verkoop van zilveren tekens een som van 942 Rijnsgulden (onge
twijfeld een ontvangst gespreid over meerdere jaren) ingeschreven. Aan de
uitgavenzijde staat daar 733 Rijnsgulden tegenover, een post die overeen
stemt met de betaling aan drie Brusselse goudsmeden, de reeds vermelde
N. Croysaert, Willem de Pape en Jehan Taverne die de zilveren tekens heb
ben geleverd e4

) .

Het zal vooral WiIlem de Pape zijn die in de volgende jaren aIs stem
pelsnijder en aIs leverancier de kerkfabriek van zilveren tekens van het
Heilig Sacrament van Mirakelen heeft voorzien. In 1604 leverde hij te
kens ter waarde van ongeveer 164 Rijnsgulden. In dat jaar ontving hij
ook een vergoeding van 20 Rijnsgulden voor het snijden van vier « ij
zers ,} en vier « vormen » voor de tekens van het Heilig Sacrament (25).
Betreft het hier evenveel stempels en matrijzen waarmede vier zilveren
tekens van een verschiIlende diameter werden geslagen (")?

Het is uiteraard niet de bedoeling van deze studie een volledige histo
riek te maken van het (zilveren) teken van het Heilig Sacrament van Mi
rakelen. AIleen voor wat betreft de eerste jaren van de 17d e eeuw worden
hier nog enkele bijzonderheden vermeld, precies omdat zij verband hou
den met de roI van de Brusselse goudsmeden bij het maken van die te
kens. In 1605 bedroeg de verkoop van die tekens, blijkens het manuaal
van de klerk van de kerkfabriek, 342 Rijnsgulden. Hij had aan de goud
smid Willem de Pape ongeveer 259 Rijnsgulden betaald voor de levering
van 61 ons 13 engels (± 1,850 kg) zilveren tekens, die tegen de prijs van 4
Rijnsgulden het ons werden aangekocht e'). Het volgende jaar is er terug
een nieuwigheid te melden wat de tekens van het Heilig Sacrament van
Mirakelen betreft. Nu worden ook zeven gouden tekens, die 2 Rijnsgul-

(24) A.R., A.S.G., 8.719, r 16.
(25) Ibid., 8.720, r 20, 26.
(26) Het mag hier vermeld worden dat sedert het einde van de 16de eeuw, naast de

zilveren tekens, oak tinnen en loden lekens van het Heilig Sacrament van Mirakelen in
omloop zijn geweest. Op 15 december 1599 werd de Brusselse tinnenpotgieter Hans de
Kempeneere vergoed VOOT het maken van een vorm waarmede de (tinnen) tekens van
het Heilig Sacrament en van Sint-Goedele werden gegoten (ID., 9.412, r 140: e Item
den XVen decembris [1599] betaelt aen hans de kempeneere voer een vorme om te
gieten de teeckenen vanden heyligen sacramente van miraculen ende van sint-goede
le »). Dezelfde Hans de Kempeneere maakte in 1603 een andere « vonn » waarin de
tlnnen tekens werden gegoten (ID., 8.719, r 21). In mei 1604 werden 132 dozijn tinnen
tekens, die slechts 9 Rijnsgulden 18 stuiver hadden gekost, aangekocht met het oog op
de verkoop ervan op de feestdagen van het Heilig Sacrament van Mirakelen (ID., 8.720,
f 22). De tinnen en loden tekens die sarnen met processie- en bedevaartboekjes en
-vaantjes, devotieprentjes en andere devotionalia werden verkocht (ID., 9.415, r 61 v"),
zijn in tegenstelling tot de zilveren tekens, duidelijk besternd voor een groter en volks
publiek. De opbrengst van de verkoop ervan bedraagt dan ook siechts enkele rijnsgul
den (ROOBAERT, M iehiel van Coxeie, 2000, p. 275, noot 70).

(27) A.R., A.S.G., 8.721, I" 4, 16.
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den 10 stuiver het stuk kostten, alsmede 52 ons 5 engels zilveren tekens
bij dezelfde goudsmid Willem de Pape besteld eS). Voor de zilveren te
kens (' van verschillende soorten » wordt in 1607 ± 290 Rijnsgulden be
taald ("). In 1608 worden 12 gouden tekens en ± 65 ons zilveren tekens
besteld ('0). Ongetwijfeld waren de gouden en vrij dure tekens eerder be
doeld ais een bijzondere attentie voor belangrijke personaliteiten tegen
over wie de kerkfabriek zich om een of andere redenen verplicht voelde.

1.2. De goudsmeden: Hendrik Bosch, Nicolas Croysaert en Willem de Pape

Het is wei typerend voor de tijd dat de 16d e eeuwse bestellers, in casu
de geestelijke en de wereldlijke kerkmeesters van Sint-Goedele, van de
zilveren tekens van het Heilig Sacrament van Mirakelen, toch een zeker
belang hechtten aan het artistieke uitzicht van de tekens die zij in om
loop brachten. Ook al waren die tekens in een edel metaal geslagen, zij
behoorden in de 16d e eeuw zeker niet tot de meest prestigieuze uitdruk
kingsvormen van de edelsmeed-kunst of van de munstslag. Het beroep op
goudsmeden is dan een ander voorbeeld van de artistieke bezorgdheid die
de kerkfabriek aan de dag legde wat de vormgeving betreft van al de
religieuze voorwerpen die zij voor de eredienst en de verering tot het Hei
lig Sacrament van Mirakelen noodzakelijk achtte.

Een goed jaar vôor de goudsmid Hendrik Bosch aangesproken werd
om zilveren tekens te slaan, hadden de kerkmeesters een beroep gedaan
op een ander vooraanstaand Brussels kunstenaar, de schilder Michiel van
Coxcie, die een ontwerp, een patroon had gemaakt van de houten druk
vorm voor een processievaantje (31). Ook de verschillende goudsmeden die
de tekens van het Heilig Sacrament hebben geleverd, behoorden tot de
meest vooraanstaande kunstambachtslieden van hun tijd te Brussel.
Hun betekenis zal hierna aan de hand van meestal nog onbekende bio
grafische gegevens,' in afdoende mate in het licht worden gesteld.

Hendrik Bosch

Hendrik Bosch is de zoon van Peter, de miniaturist, die in Brussel
vooral geciteerd wordt ais Peter de verlichter. Die verwantschap wordt
vermeld bij de bestelling in 1542 van de zilveren tekens van het Heilig
Sacrament van Mirakelen. Hendrik Bosch heeft bij de ontvangst van de

(28) Ibid., 8.722, r 24 v",
(29) Ibid., r 8.723, r 4.
(30) Ibid., 8.724, f" 55. Tussen 1609 en 1613 besteedde de kerkfabriek meer dan

1.436 Rijnsgulden aan de aankoop van zilveren Sacramentstekens. Willem de Pape
heeft in november 1614 VOOT 43 ons 3 Y2 engels zilveren tekens geleverd voor een totaal
bedrag van 182 Rijnsgulden 8 stuiver. Voigens J. Th. DE RAADT (Notes, 1892, p. 363)
worden die leveringen van zilveren legpenningen in de daaropvolgende jaren verder ge
zet.

(31) ROOBAERT, Mlehlel van Coxcie, 2000, p. 276.
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hoeveelheid zilver waaruit hij tekens moest slaan, zekere waarborgen
moeten stellen aan heer Jan Boelaert, klerk van de kerkfabriek. Hij heeft
een reeks erfrenten waarvan hij de bezitter was, in pand moeten geven.
Een van die renten, van 6 Rijnsgulden erfeIijk, was geassigneerd op een
huis in de Stormstraat, dat toebehoorde aan de echtgenote van Peter de
verlichter, de moeder van de goudsmid (32). Peter Bosch was een bekend
en welvarend schilder, die heeft gewerkt zowel va or de Brusselse magi
straat, de Rekenkamer te Brussel, aIs in hofdienst van de Aartshertogen
Filips de Schone en de latere Karel V, en van de jonge Eleonora van
Oostenrijk. Voor de welstand van de familie pleit het feit dat de uitvaart
dienst van Margriete Bocx, de weduwe van Peter Bosch, geheten de ver
lichter in de Stormstraat, en moeder van de goudsmid Hendrik, op 3
septernber 1540, met 12 priesters werd gecelebreerd in Sint-Goedele (").

Hendrik Bosch de goudsmid stamt dus uit een goede familie met artis
tieke tradities. Gegevens over zijn geboortejaar, zijn leermeesters en de
verwerving van zijn vrijmeesterschap in het Brusselse goudsmedenam
bacht ontbreken. In december 1529 moet hij reeds aIs een ervaren goud
smid bekend hebben gestaan. Zijn eerste, uit de archieven bekende,
opdracht is immers van die aard da t niet de eerste de beste goudsmid
daarvoor in aanmerking kan komen. Op 29 december 1529 hebben ka
nunnik Merten Cools, deken van Sint-Goedele, aIs geestelijk kerkmeester,
en Meester Adolf vander Noot, raadsheer bij de Raad van Brabant en
jonker Bernard Estor, heer van Bijgaarden, aIs wereldIijke kerkmeesters
van Sint-Goedele, een nieuw reliekschrijn van Sint-Goedele in aanbeste
ding gegeven aan Hendrik Bosch, goudsmid, zoon van wijlen Peter. Die
overeenkomst wordt vastgelegd in een acte, op 29 januari 1530 opge
maakt va or de Brusselse schepenbank. Het akkoord tussen de kerkmees
ters en de goudsmid is reeds gepubliceerd geworden (34), zodat hier alleen
ingegaan wordt op enkele karakteristieke bepalingen van het aanbeste
dingscontract. Hendrik Bosch zal bij de vervaardiging van het reliek
schrijn een geschilderd patroon moeten volgen dat de kerkmeesters
hebben doen maken. Bosch beroept er zich op, zelf te hebben medege
werkt aan dit geschilderd project, en aanwezig te zijn geweest, wanneer
het door de schilder werd gemaakt. Die schilder wordt niet bij naam ver
meld, maar het is misschien niet zonder belang er aan te herinneren dat in
die jaren een schilder, Philip Bosch, te Brussel werkzaam is geweest (35).

(32) A.R., A.S.G., 9.358, Ï 53 yO-54.
(33) Ibid., 4.838, Ï 178 v"; 9.373, Ï 103 v", Een lijkdienst met 12 priesters was al

voorbehouden aan kapitaalkrachtige parochianen (Pl. LEFEYRE, Obsèques et sépultures
d'artistes à Bruxelles au xvt' siècle, in Pictura, 2, 1945, p. 40).

(34) Pl. LEFEYRE, La châsse de Sainte-Guâule à Bruxelles au xvr siècle, in RBAHA,
3, 1933, p. 230-236.

(35) E. ROOBAERT, De kunstenaarsfamilie De Mol. Een onderzoek naaT de sociale ach
lergrond van de Brusselse kunsienaars en legwerkers in de te" eeuw, in Eigen Schoon en de
Brabander, 85, 2002, p. 211-219.
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Bovendien verbindt de goudsmid er zich toe de 24 « punten » uit de le
gende van Sint-Goedele die op het dak van het reliekschrijn moeten uitge
beeld worden, nog nauwgezetter en op een meer gedetailleerde manier uit
te voeren dan dat de schilder dat in zijn patroon heeft gedaan. De kerkfa
briek zal het zilver leveren va or het schrijn dat niet zwaarder mag zijn dan
200 mark (± 49 kg). Het maakloon zal op basis van 6 Rijnsgulden de mark
berekend worden. Het uiteindelijk ereloon zal echter eerst, zoals gebruike
lijk was in die tijd, na de oplevering en de « visitatie » (controle van de uit
voering door bevoegde en door de kerkfabriek aangestelde experten
goudsmeden) uitbetaald worden. Eventuele gebreken zal de goudsmid op
eigen kosten en binnen de zes maand moeten verbeteren. De moeder van
de goudsmid, van wie de naam hier gespeld wordt ais Margriete Booz, stelt
zich va or haar zoon borg wat de goede uitvoering van het contract betreft.

Jammer va or Hendrik Bosch is het contract echter vaor een niet be
kende reden niet verwezenlijkt geworden. Meer dan eens hebben de kerk
meesters van Sint-Goedele plannen gekoesterd wat de uitvoering van
kunstwerken aangaat, die de financiële middelen van de kerkfabriek ver
te boven gingen. Wanneer dan niet genoeg milde schenkers konden ge
vonden worden die effectief bereid waren een in het vooruitzicht gestelde,
en essentiële bijdrage tot de financiering van het kunstwerk te leveren,
dan moesten die plannen voor een tijd- of voor altijd- in de schuif opge
borgen worden. Zo is het verlopen met het reliekschrijn van Sint-Goedele.
Het is eerst in 1555 en in 1558 dat de kerkmeesters hun project va or een
nieuw reliekschrijn opnieuw gaan onderhandelen met een ander Brussels
goudsmid.

Hoe dan oak, Hendrik Bosch is op een goed blaadje blijven staan bij
de kerkmeesters van Sint-Goedele, al is de volgende opdracht heel wat
bescheidener. In januari 1532 (n.s.) heeft hij het gouden kruisje hersteld
waarin de drie miraculeuze hostiën bewaard worden, en dat door een
« ziek geworden .) priester gebroken was (36). Enkele jaren later wordt H.
Bosch, altijd door dezelfde kerkmeesters, belast met een routine-kIus: het
jaarlijks schoonmaken, v66r de grote liturgische feestdagen, van de wie
rookvaten van de kerk, en die waar nodig oak te herstellen (37). Dat de
zelfde goudsmid dan later zal aangesproken worden voor het leveren van
de zilveren tekens van het heilig Sacrament van Mirakelen, valt dan oak
gemakkelijker te verklaren.

De Brusselse beeldende kunstenaars en kunstambachtslieden waren
dikwijls lid van een Brusselse rederijkerskamer of van een van de stede
lijke schuttersgilden, Oak Hendrik Bosch heeft dat gebruik gerespecteerd.
In 1536 wordt hij vermeld ais koning van de gilde van de haakbusschie-

(36) A.R., A.S.G., 8.671, r 24: " Item henricke bosch goutsmet vaudeu cruyskeu te
makeueu metteu goude daertoe gelevert daert theylich sacrameut iuue staet dwelck
doer tmishandelen der voirsreven heer jans van sotteghem al gebroken was...V sc gr. ».

(37) Ibid., 9.371, r 58 v'.
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ters, de gilde van Sint-Christoffel, ook bekend aIs de gilde van de Kolve
niers te Brussel. In maart 1536 (n.s.) is hij naar Gent gereisd om de land
voogdes Maria van Hongarije te melden dat het hem gelukt was met zijn
haakbus twee kwaadaardige raven te doden, die de reigers in het reigers
park te Bosvoorde dreigden te verjagen (38). De koning van de kolveniers
moet weI geweten hebben dat zijn exploot welgevallig zou zijn aan de
regentes. De belangstelling die Maria van Hongarije aan de dag legde
voor het reigerspark te Bosvoorde was in de stad een publiek geheim.
Hendrik Bosch is dan ook niet met lege handen naar Brussel moeten te
rugkeren. Jan de Ghyn, rentmeester van de landvoogdes beloonde, op
haar bevel, de goede schutter op 29 maart met 14 pond vlaams voor zijn
« wijn » (drinkgeld) en zijn moeite.

Heeft Hendrik Bosch in 1536 meer dan ééns roos geschoten en zich in
de belangstelling van de landvoogdes kunnen werken? In ieder geval
wordt hij, zoals nog verder zal vermeld worden, in 1547 geciteerd aIs
boogschutter van de koningin, aIs lid van het corps van de persoonlijke
boogschutters van Maria van Hongarije. De regentes onderhield een
groep persoonlijke lijfwachten-boogschutters die haar bij officiële mani
festaties begeleidden en omringden. Deel uitmaken van dit corps hield,
naast de wedde, ook een reeks voordelen en voorrechten in. Of het ook
voor Hendrik Bosch bevorderlijk was voor de uitoefening van zijn am
bacht van goudsmid is een andere vraag. In de loop van de jaren had
de regentes een zeer rijke verzameling zilverwerk bijeengebracht. Meer
dere stukken zilverwerk, schotels, schalen, tafelzilver en bekers werden
besteld bij Brusselse goudsmeden, hetzij om de eigen verzameling van
de regentes aan te vullen, hetzij om door haar geschonken te worden
aan een buitenlands ambassadeur of aan een of andere personaliteit, die
zich in de ogen van de regentes verdienstelijk had gemaakt ("), De reke
ningen van haar hofhouding zijn echter slechts onvolledig bewaard, maar
het is niet uit te sluiten dat de haakbusschutter en lijfwacht bij gelegen
heid ook weI eens een bestelling van een stuk zilverwerk zal hebben mo
gen uitvoeren.

De biografische schets van Hendrik Bosch kan nog afgerond worden met
enkele typische bijzonderheden over zijn dagelijkse handel en wandel en
over de uitoefening van zijn ambacht van goudsrnid. Bosch moet een strijd
lustig man zijn geweest, die niet alleen de haakbus wist te hanteren, maar
bij wijlen ook het mes nogal licht in de hand nam. In de tweede helft van

(38) Rijsel, Archives Départementales du Nord [A.D.N.], Chambre des Comples,
B. 3.358, f" 259: « ... à henry bosch orfèvre demourant à bruxelles roy des hacquebu
siers pour son vin davoir venu de bruxelles a gand annunchier la royne de l'oecision
quil avait faicte de son hacquebuse des deux grans corbeaux quy tuyaient et enchas
saient les herrons de boicheforl ... »,

(39) E. ROOBAERT, Goudsmeden le Brussel in de 16d
' eeuw en hun opdrachlgevers, in hel

bijzonder de clerus van de slad, in Bijdragen 101 de Geschiedenis, 85, 2002, p. 35-101
(= ROOBAERT, Goudsmeden le Brussel, 2002).
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het jaar 1530 is de goudsmid Hendrik Bosch door de Brusselse amman ver
oordeeld tot een boete van 4 Rijnsgulden omdat hij zijn mes getrokken had
op meester Augustijn [de Winter], een ander vooraanstaand Brussels goud
smid, die hier nog aan bod zal komen naar aanleiding van de legpenningen
van de kerk van Sint-Jan-Baptist te Sint-Jans-Molenbeek (40).

Dat een kunstenaar of een kunstambachtsman te Brussel in de 16d e

eeuw met de arm van het gerecht in aanraking kwam, was nu precies
niet zo uitzonderlijk ('1). Schilders, beeldhouwers, edelsmeden en tapijt
wevers gingen geregeld met elkaar op de vuist. Een beroepsaangelegen
heid gaf dikwijls genoeg aanleiding tot een twist en vechtpartij. Het ligt
dus in de lijn van de toenmalige gewoonten dat de goudsmid Hendrik
Bosch aan de slag is geraakt met een collega en concurrent.

Nog een andere maal heeft Hendrik Bosch zich voor een gerechtelijke
instantie moeten veràntwoorden. Dank zij zijn bevoorrechte positie van
persoonlijke lijfwacht van de landvoogdes heeft de goudsmid zijn geschil
niet voor een gewone rechtbank, maar voor de Geheime Raad kunnen
brengen. Deze instelling velde op 3 januari 1547 een vonnis in de betwis
ting tussen Hendrik Bosch, goudsmid en «archier van de koningin » en de
koster van Leefdaal, die het geschil aanhangig had gemaakt. De aankla
ger had een vergulde kelk in handen van de vrouw van de goudsmid ge
geven om de voet ervan te doen herstellen. Bosch blijkt dus ook in de
omgeving van Brussel klanten te hebben gehad. De vrouw van Bosch
verklaarde dat zij de kelk teruggegeven had aan de dienaar van Karel
van Assche alias Thoison d'Or, een bekend kanunnik van Sint-Goedele.
De raadsheren van de Geheime Raad hebben niet veel geloof gehecht
aan die verklaring. Zij beslisten dat Bosch de kelk moest teruggeven, of
met akkoord van de kerkmeesters van Leefdaal en van de goudsmid die
de kelk had gemaakt, door een gelijkwaardige kelk moest vervangen ("2).

Ook over de famille en de maatschappelijke positie van de goudsmid
valt nog een en ander te vermelden. De uittreksels die stadssecretaris
Houwaert vôôr de vernieling van de Brusselse stadsarchieven uit de sche
penregisters heeft gemaakt, leren ons dat de goudsmid Hendrik Bosch,
zoon van Peter, en zijn echtgenote, Kathelijne Was, in 1533 en 1534
meerdere malen voor de schepenen van Brussel zijn verschenen. Waar
schijnlijk werden bij die gelegenheid de aankoop van onroerende goeden
of van renten door het echtpaar geregeld (43). Onbemiddeld is de goud-

(40) A.R., R.K., 12.707, r 135 v",
(41) Een bekend voorbeeld is de patroonschilder Lenaert Knoest, die op het nipper

tje de doodstraf ontsprong (E. ROOBA"RT, De Brusselse tapijtindustrie rond 1520.
T'apijthandelaars, grotere en kleinere wee{ateliers, legwerkers in loondiensl en karlonschil
ders, in RBAHA, 71, 2002, p. 27).

(42) A.R., Geheime Raad, 670, I" 145 v".
(43) K.B.B., Handschriftenkabinet, Fonds Hotunaert, II, 6.494, f" 232 (schepenakte

dd. 6 september 1533); II, 6.502, r 236 (schepenakte dd. 2 december 1533); II, 6.494,
f" 234 (schepenakte dd. 14 januari 1534).
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smid dus niet geweest. In 1560 kocht het echtpaar ten behoeve van zijn
kinderen, renten die de stad Brussel uitgegeven had met het oog op de
financiering van het nieuwe kanaal Brussel-Willebroek (44). De vier kinde
ren van het echtpaar, twee zonen en twee dochters, worden nog eens ver
meld in een schepenakte van 23 september 1564. Peter II Bosch, een van
de zonen, verblijft op dat ogenblik in Augsburg, een zeer belangrijk cen
trum van de goudsmeedkunst. De andere zoon, Merten, leeft ook in het
buitenland (45). Was de vader Hendrik Bosch dan nog in leven? Een ver
melding na 1564 van zijn naam in de archieven staat niet bekend.

Tenslotte blijkt dat Hendrik Bosch het ouderlijk huis in de Storm
straat niet heeft overgenomen. Hij moet eigenaar zijn geweest van een
huis in de drukke Steenstraat. Dat huis was belast met een jaarlijkse ren
te van 8 Rijnsgulden, te betalen in mei en in november aan de kerkfa
briek van Sint-Goedele. In tegenstelling tot vele zijn tijdgenoten betaalde
de goudsmid de rente met een behoorlijke regelmaat (46).

N icolaas Croysaert

Ook Nicolaas Croysaert die onder meer in 1588-1589 en vooral in het
begin van de 17d e eeuw, zilveren tekens van het Heilig Sacrament heeft
gemaakt, stamt uit een kunstenaarsfamilie. Zijn vader Jan Croysaert is te
Brussels aIs goudsmid bedrijvig geweest tussen 1540 en 1562. Jan heeft
drie zonen gehad; twee ervan, Nicolaas en Hubrecht, hebben het am
bacht van hun vader verder gezet (47). Beiden worden in 1606 vermeld
aIs ouderman van het Brusselse goudsmedenambacht (48).

Nicolaas Croysaert blijkt nog een belangrijker goudsmid te zijn ge
weest dan zijn va der, die onder meer voor leden van de Brusselse adel,
de Rekenkamer, en voor heel wat Brusselse priesters heeft gewerkt. Het
is niet bekend wanneer hij vrijmeester is geworden, noch bij wie hij zijn
leertijd heeft doorgemaakt. Het is eerst na de reconciliatie van de stad in
maart 1585 dat een eerste spoor te vinden is over zijn activiteiten. Hij
blijkt vooral voor de regeerders van het Heilig Sacrament van Mirakelen
en voor de kerkmeesters van Sint-Goedele te hebben gewerkt. In augus
tus 1585 wordt hij vermeld aIs de « kercken goutsmet », de edelsmid in

(44) Ibid., II, 6.491, r 154.
(45) Ibid., II, 6.491, r 219.
(46) De rente wordt vermeld in het manuaal van de kerkfabriek vanaf 1529-1530

(A.R., A.S.G., 9.351, f" 9). De betaling ervan wordt ook geboekt in de rekeningen van
de klerk van de kerkfabriek (Ibid., 9.384, A" 1558-59, r 18, 65). Aileen in de jaren
1543-1545 noteert de klerk een vertraging in de betaling van de rente.

(47) Nicolaas, Hubrecht en Jan worden vermeld in een Iater uittreksel van een Brus
selse schepenakte, verleden op 17 september 1590, als zonen van Jan Croysaert, goud
smid en van Margriete Roberts, wellicht naar aanleiding van de verdeling van de
ouderlijke erfenis. Jan 1 was dan wellicht al lang overleden (K.B.B., Handschriftenka
binet, II, 6.491, r 348).

(48) Stadsarchief Brussel, Liasse 764.
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dienst van de kerkfabriek van Sint-Goedele. Het kerkbestuur had een
reeks kunstenaars en kunstambachtslieden: een schilder, een glasschilder,
een borduurwerker, een geelgieter, een goudsmid, in een min of meer per
manent dienstverband. Zij moesten allerlei opdrachten uitvoeren die ver
band hielden met de dagelijkse erediensten en de liturgische kalender en
tevens, ieder in zijn branche, instaan voor het onderhoud van de kunst
werken in de collegiale. Ais goudsmid van de kerk had Nicolaas Croysaert
heel wat te doen in de jaren na 1585. Het tijdens de Calvinistische repu
bliek gestolen, vernielde of gebroken zilverwerk diende hersteld of ver
vangen te worden. De eerste opdracht vanwege de regeerders van het
Heilig Sacrament van Mirakelen bestond er precies in dat Croysaert een
gebroken monstrans van het Heilig Sacrament moest herstellen en tevens
het goud leverde voor het vergulden van dit cultusvoorwerp (49).

Die opdracht is het begin geweest van een ononderbroken reeks van
bestellingen die verder gaat tot in het eerste decennium van de 17d e

eeuw. In 1587 maakte Nicolaas Croysaert een zilveren vergulde kelk van
27 ons 5 engels, tegen 3 Rijnsgulden 7Y2 stuiver het ons, voor 91 Rijns
gulden 19 stuiver, die bestemd was voor het hoofdaltaar in de kapel van
het Heilig Sacrament van Mirakelen ('0).

Het is hier reeds vermeld geworden dat Croysaert bij meerdere gele
genheden oud zilver, waaronder zilveren tekens van het Heilig Sacra
ment, gekocht heeft van de kerkfabriek. De overname van afgedankt
zilver was maar één aspect van de activiteiten die Brusselse goudsmeden
in opdracht van de kerkfabrieken in de stad uitoefenden. Belangrijker
waren uiteraard de vele bestellingen van kerkelijk en profaan zilverwerk
die de seculaire geestelijkheid in de Brusselse parochies aan goudsmeden
van de stad heeft gegeven. Die bestellingen zijn soms, wanneer de goud
smid niet volledig was betaald geworden voor zijn werk, nog terug te
vinden in de rekeningen van testamentuitvoerders, die de schulden van
het sterfhuis en van de geestelijke, onder meer tegenover de goudsmid,
hebben aangezuiverd. Meermalen wordt een goudsmid ook ter hulp geroe
pen wanneer de testamentuitvoerders, vôor de verkoop van de inboedel,
het zilverwerk in het sterfhuis willen doen schaUen. Nog in andere geval
len zijn het dezelfde Brusselse goudsmeden aan wie stukken zilverwerk
uit de nalatenschap van Brusselse priesters verkocht worden ("). Zo heeft
Jan Croysaert, de vader van Nicolaas, zilverwerk, onder meer twee zilve
ren schalen en hekers, voor een bedrag van 206 ponden artois gekocht in
het sterfhuis van heer Jan vander Tommen (t 1553), kanunnik te Ander
lecht. Dezelfde goudsmid heeft ook de waarde van een koperen vergulde

(49) A.R., A.S.G., 8.694, f' 54. De goudsmid wordt op 8 juli 1585 21 Rijnsgulden
betaald voor zijn arbeid en geleverd goud.

(50) Ibid., 8.694, r 57 v': vermeld bij DE RAADT, Valeur, 1892, p. 462.
(51) E. ROOBAERT, Goudsmeden te Brussel, 2002, p. 57-70.
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kelk met een verguld kelkvat in het sterfhuis van de kanunnik geschat op
10 ponden artois ('2).

Ook Nicolaas Croysaert is bij meer dan één gelegenheid opgetreden aIs
expert-schatter, wanneer de regeerders van het Heilig Sacrament van Mi
rakelen geschonken zilverwerk willen verkopen. Op 15 en 16 juli 1589
schat hij een gouden kruisje van « slecht 1) (goedkoop) goud, een gouden
ring, een gouden draad, die geschonken waren door een onbekende per
soon (53). Een gouden ring, een offergave van de weduwe van Peter van
Waelhem, raadsheer bij de Raad van Brabant, wordt door Croysaert ge
schat op 25 Rijnsgulden, terwijl twee andere ringen in 1595, na schatting
door Croysaert, verkocht worden voor 6 Rijnsgulden 6 stuiver (54).

AIs goudsmid van de kerk moest Nicolaas Croysaert instaan voor de
herstellingen en het onderhoud van het zilverwerk dat behoorde tot de
zilverschat van het Heilig Sacrament van Mirakelen. In 1593 herstelde
hij de kelk van het Heilig Sacramentskoor en leverde het daartoe nodige
zilver. lu juni 1598 heeft hij zilveren kandelaars gerepareerd, en in 1603
gaf hij een poetsbeurt aan het zilverwerk (55). Een belangrijker bestelling
volgde nog in juli 1594. In dat jaar maakte hij een zilveren bekken met
zilveren deksel en dito ketting die in het hoogkoor voor de armaris (berg
kast voor de juwelen en de ornamenten) van de Heilige Sacramentskapel
werd opgehangen. Dit belangrijk stuk zilverwerk, met een gewicht van 14
mark 10 ingels, kostte voor het zilver alleen, berekend tegen 20 Rijnsgul
den de mark, meer dan 283 Rijnsgulden; terwijl voor het « fatsoen 1) 35
Rijnsgulden werden betaald (56).

Ook de kerkfabriek van Sint-Goedele heeft heel wat zilverwerk laten
maken in het atelier van haar goudsmid in dienst. Niet alleen het miszil
ver maar ook heel wat liturgische boeken moesten nog in 1586 vervangen
worden. Voor een nieuw evangelieboek dat door de Brusselse boekbinder
Creupele Peter ingebonden werd (57), leverde Nicolaas Croysaert een zilve
ren en vergulde dekplaat, waarop hij de voorstelling vau Onze-Lieve-

(52) A.R., K.A.B., 381 A, n' 977 (12), r 2 v': «lerst vercocht Jannen croysardt
goudtsmet twee zilveren schaelkens sonder veel, een sylveren kanneken ende twee zyl
veren lepels wegende blyckende by des voirscreven jans attestatie drye marken een on:"
che negen ingelschen geestimeert tot XXXI stuvers elcke anche valent XXXIX lb VIII
sc. VI den. Item een half douzaine sylveren croessen wegende zesse marcken vyff ou
chen een ingelsche tot XXXI Y, stuver dance valent XXXIII lb XI sc. Item vercocht
noch een half douzaine zylveren croessen weghende zesse marcken vyff onchen drye
ingelschen voir XXXI y, stuvers donche valent LXXXXIII lb. XVI sc. Somme van
II c VI lb XIII sc VI den e; Ibid., l' 6 v'.

(53) A.R., A.S.G., 8.698, r 7, 7 v'. De gouddraad werd door Croysaert gesmolten.
(54) Ibid., 8.706, r 8; 8.710, r 4 v'.
(55) Ibid., 8.706, r 22; 8.714, r 20 v'; 8.719, r 19.
(56) Ibid., 8.708, r 16 v'; vermeld bij DE RAADT, Noies, 1892, p. 363.
(57) Over deze boekbinder E. ROOBAERT, De zestiende-eeuwse Brusselse boekhandelaars

en han klanlen bij de Brusselse clerus in Liber Amicorum Raphael de Smedi, deel IV,
Litterarum Historia, Leuven, 2001, p. 59.
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Heer op het Kruis, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Johannes had gegraveerd.
Na verrekening van het oud zilver dat hij van de kerkfabriek voor ver
werking in de dekplaat had ontvangen, kreeg de goudsmid nog 10 Rijns
gulden 5 stuiver voor zijn maakloon en geleverd zilver (58).

Een paar jaar later (1589-1590) had de kerkfabriek een ander evange
lieboek en een epistelboek laten herbinden door de boekbinder « Robert
[Phalesius] onder het stadhuis ,). Nicolaas Croysaert leverde terug twee
zilveren dekplaten met de gegraveerde voorstelling van de kruisiging
met Maria en Sint-Jan op het evangelieboek, en van Sint-Pieter en Sint
Paulus op het epistelboek. In die zilveren platen werd 5 mark 4 ons zilver
verwerkt, dat 2 Rijnsgulden 10 stuiver het ons kostte. Voor het vergul
den van de gegraveerde dekplaten kreeg de goudsmid 14 Rijnsgulden;
zijn maakloon werd berekend op basis van 2 Rijnsgulden het ons. Ook
hier had de kerkfabriek de goudsmid verplicht oud zilver over te ne
men (''').

Uiteraard heeft Nicolaas Croysaert ook meer gebruikelijk kerkzilver
geleverd aan de kerkfabriek van Sint-Goedele. In 1586 belastten de kerk
meesters er hem mee een door Nicolaas van Arckele, een Brusselse goud
smid (60), gemaakte zilveren vergulde kelk, zwaarder te maken en op een
hogere voet te zetten (61). Op 22 mei 1587 wordt de goudsmid vergoed
voor de herstelling van een kleine monstraus die in de speciale processie
ter ere van het Heilig Sacrameut van Mirakeleu wordt rondgedragen (62).
De eer om de reliekhouder van de miraculeuze hostiën te dragen was
voorbehouden aan de deken van het kapittel, die met het Heilig Sacra
ment op de borst, onder een baldakijn, gedragen door vier priesters, mee
ging in de processie. Nicolaas Croysaert heeft in 1593 een speciale haak

(58) A.R., A.s.G., 9.403, r 217: (, Item Nicolaes croysaert goutsmet heeft den voir
screven Evangelienboeck beleyt met een zilveren plaet daer op drye figuren ons heere
aent cruys onse Iieve vrouwe ende sint jans evangelist, daertoe ghelevert zesse onssen
VlfI ingelschen elek onche tot fi rinsgulden X stnvers valent XVI rinsgulden ende voer
tvergulden der drye figuren twee rinsgulden X stuyvers ende voer syn moeyte ende
aerbeyt vyff ringsgulden valent tsamen XXlfI rinsgulden X stuyvers. Hier op heeft
de fabrycke den voerscreven niclaes ghegeven in betalinghe vyff onsen VI ingelschen
zilvere eick onsse fi rinsgulden X stuyvers valent XIII rinsgulden vyff stuyvers; compt
den zelven noch X rinsgulden V stuyvers 1).

(59) Ibid., 9.407, r III v",
(60) Goudsmeden met die naam worden reeds aan het begin van de 16d

' eeuw te
Brussel vermeld.

(61) A.R., A.S.G., 9.403, f" 218 v": (, Item XVIIIa octobris [1586] ghecocht tegen ni
claes van erckele goutsmet eenen zilveren vergulden kelck voer den hooghen outaer
inden hooghen choor weghende XVI onssen vyff inghelsche donche tot fil rinsgulden
valent XLVlfI rinsgulden XV stuyvers. Item betaelt aaen Niclaes croysart der kercken
goutsmet vanden voerseyden kelck te hooghen daertoe ghedaen XVfI inghelsche zylver
donche tot fi rinsgulden X stuyvers valent fi rinsgulden fi \l, stuyvers. Item voer het
voerseyde werck te vergulden I rinsgulden. Item voer tvoerseyde werck te maecken II
rinsgulden X stuyvers, valent tsamen daer voere VI rinsgulden XII ~ stuyvers e.

(62) Ibid., 9.403, f 233.
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gemaakt om het dragen van de reliekhouder tijdens de processie te ver
gemakkelijken (63).

De kerkfabriek van Sint-Goedele begint rond die tij d over meer geld
middelen te beschikken om het kerkzilver aan te vullen en te vernieuwen.
Dat blijkt onder meer uit het feit dat de goudsmid van de kerk in 1593
meerdere opdrachten heeft uitgevoerd. In oktober 1593 wordt Croysaert
door de klerk van de kerkfabriek betaald voor het leveren van twee nieu
we wierookvaten, die 81 ons 16 engels wegen en tegen de gebruikelijke
prijs van 2 Rijnsgulden 10 stuiver aangekocht werden. Het maakloon,
ditmaal berekend op basis van 20 stuiver het ons, bedroeg 81 Rijnsgulden
15 stuiver (64). Een andere en belangrijker bestelling betrof een schoon
verguld zilveren kruisbeeld, met een grote gedreven voet. De zilversmid
bracht 354 Rijnsgulden in rekening voor het gebruikte zilver, het vergul
den en zijn maakloon. Na verrekening van het oud zilver dat hij had
moeten overnemen, moest de kerkfabriek hem nog 218 Rijnsgulden 7Y.
stuiver ais supplement betalen (").

Veel minder lonend voor de goudsmid waren meestal het onderhoud en
de herstelling van het kerkzilver. Op de vooravond van de belangrijke
kerkelijke feestdagen en in het bijzonder van de Sacramentsdagen en
-processie moest het zilver schoon gemaakt worden. Ook de wierookvaten
en het vat waarin de Heilige Olie bewaard werd, dienden geregeld gerei
nigd te worden (66). Meerdere zilveren kandelaars, die op de armen enge
lenbeeldjes dragen, een gebroken kelk en ampullen werden door de
kerkengoudsmid, wanneer nodig, hersteld (67). Een uitzonderlijke keer
verdient Croysaert iets meer aan een herstelling, ais hij in 1603 de mon
strans van het Heilig Sacrament bijwerkt zodat die gemakkelijker in de
processie kan gedragen worden (68).

Dank zij zijn positie ais goudsmid in dienst van de kerkfabriek heeft
Nicolaas Croysaert ook gemakkelijker dan een ander Brussels goudsmid,
opdrachten kunnen uitvoeren voor geestelijken verbonden aan de collegi
ale of voor broederschappen die hun zetel in Sint-Goedele hadden. In

(63) Ibid., 9.408, r 146: « Item III a ju1y XCIII [1593] betaelt niclaes croysaert voer
dmaeken van eenen silveren haeck daermen theylich sacrament mede draeght inde pro
cessie geuerael tsamen aen silver ende faetsoen III rinsgulden VIII stuyver IX myten ».

(64) Ibid., 9.408, r 156. Op 6 december 1596 bestelt de kerkfabriek bij Croysaert een
nienw wierookvat en bijhorend lepeltje (Ibid., 9.410, f" 131: « Item den VIen decembris
heeft niclaes crusart goutsmet gelevert een wieroeck scip met een zilveren lepelken weg
hende tsamen XXII onchen VII y, ingelschen te Il rinsgulden X stuyver elek onche
valent LV rinsgulden XVIII stuyver. Item betaelt denselven voer tfaetsoen XIII rins
gulden VIII Y, stuyvers ».

(65) Ibid., 9.408, r 156 v'.
(66) Ibid., 9.413, f" 120 v'; 9.415, f" 133.
(67) Ibid., 9.408, A' 1593, r 156 v'; 9.409, A' 1597, r 128 v'; 9.413, A' 1599-1600,

r 120 v'; 9.415, A' 1603, r 148 v'.
(68) Voor die reparatie ontving hij op 29 november 1603 meer dan 140 Rijnsgnlden

(Ibid., 9.415, r 156 v').
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1601 heeft hij in opdracht van de proosten van de broederschap van Onze
Lieve-Vrouw in Sint-Goedele een kelk hersteld (69). Dit de testamenten en
de rekeningen van de testamentuitvoerders van Brusselse priesters verbon
den aan Sint-Goedele, blijkt dat Croysaert geen onbekende was voor de
Brusselse clerus. Heer Bartholomeeus van Linthout, onderpastoor van
Sint-Goedele, had in augustus 1581 een kelk verkocht, toebehorend aan de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, om te vermijden dat die in handen zou
vallen van de Geuzen. Hij heeft Nicolaas Croysaert belast een zilveren
vergulde kelk en pateen, op een vergulde koperen voet, te maken. In zijn
testament van 16 november 1600 bepaalt de geestelijke dat die kelk van
8 ons 7 engels, die 37 Rijnsgulden 10 Y2 stuiver had gekost, zal geschon
ken worden aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, ter vervanging van de door
hem verkochte kelk ('0). De testamentuitvoerders van heer Peter Lijsen,
klein-kanunnik van Sint-Goedele, moeten ook wei geweten hebben dat zij
konden vertrouwen op de deskundigheid van Nicolaas Croysaert die het
zilverwerk en de juwelen in het sterfhuis heeft geschat (71).

Met die laatste vermelding kan hier een voorlopig punt gezet achter
het overzicht van de activiteiten van Nicolaas Croysaert (72) op het einde
van de 16d e en in het eerste decennium van de 17d e eeuw. Zijn bestellin
gen van zilverwerk heeft hij gerealiseerd in zijn atelier in de Forchier
straat (73), naast het Rode Schild, dat hij van zijn vader moet hebben
overgenomen. Op dit erf, huis en atelier, betaalde hij een cijns aan het
kapittel van Sint-Goedele (").

Willem de Pape

De activiteiten van Willem de Pape, die met Nicolaas Croysaert in
1603 een grote hoeveelheid zilveren tekens van het heilig Sacrament van
Mirakelen aanmaakt, situeren zich vooral in de eerste helft van de 17d e

eeuw. Hier zullen alleen enkele gegevens vermeld worden die betrekking
hebben op de laatste jaren van de 16d e en het begin van de 17d e eeuw.

(69) Ibid., 9.096, f" 26. Dezelfde proosten hadden hem in 1593-94 een gonden ringetje
verkocht, dat zij in het offerblok in het Onze-Lieve-Vrouwkoor hadden gevonden (Ibid.,
9.093, r 8).

(70) Ibid., 280, f" 373.
(71) Ibid., 274, f" 382 v', 391; 284, r 358 v'. De goudsmid waarvan de naam hier

verbasterd wordt tot Nicolaes Croiset, krijgt de gebruikeIijke vergoeding van 10 stuiver
voor zijn expertise.

(72) J. VAN WITTENBERGH, De Brusselse edelsmeden en hun werken lijdens de periode
1566-1610, in Tijdschri(1 voor Brusselse geschiedenis, 1, 1984, p. 156 (= VAN WITTEN
BERGH, De Brusselse edelsmeden, 1984), vermeldt kerkelijk zilver dat door deze goud
smid nog tussen 1632-35 zou gemaakt zijn. Zou het niet eerder gaan Dm het werk van
een latere naamgenoot?

(73) R. LAURENT, Les limites des paroisses à Bruxelles aux XIVe et xv" siècles, in Ca
hiers Bruxellois, 8, 1963, p. 174 (Sint-Goedele-parochie) (= LAURENT, Les limiles des pa
roisses, 1963).

(74) A.R., A.S.G., 1.436, r 9.
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Over de leertijd, het vrijmeester- en het poorterschap van Willem de
Pape staat niets bekend. In 1591 oefent hij een activiteit uit, waarin heel
wat Brusselse goudsmeden een aanvullend inkomen hebben gezocht. De
testamentuitvoerders van heer Hendrik vanden Broecke, kanunnik en de
ken van Sint-Goedele, hebben zijn hulp ingeroepen om het zilverwerk (en
een gouden medaille van Viglius) in het sterfhuis te schatten. Hij heeft
ook een zilveren schaal en ander zilverwerk uit die nalatenschap aange
kocht voor een bedrag van 85 Rijnsgulden 5 stuiver (75).

Nicolaas Croysaert heeft aIs goudsmid van Sint-Goedele niet de exclu
siviteit gehad van de bestellingen van de kerkfabriek. De kerkmeesters
hebben Willem de Pape in 1602 belast met de herstelling van de kelk
geschonken door wijlen aartshertog Ernest, en van twee andere kelken
die voor de eredienst op het altaar van de Aartshertog gebruikt wer
den ("). Andere reparaties van stukken zilverwerk, toebehorend aan de
kerkfabriek of aan het Heilig Sacrament van Mirakelen worden gemeld
in 1603, 1604, 1606 en 1608 C). In een enkel geval gaat het meer om
een grondige aanpassing van een stuk zilverwerk dan om een lopende re
paratie. Voor het maken van het ( nieuw werk » aan de grote monstrans
die de gelovigen tijdens de Sacramentsmis kunnen kussen, leverde Willem
de Pape 5 ons 8 engels nieuw zilver, en met inbegrip van zijn maakloon
(10 Rijnsgulden) kostte dit nieuw werk meer dan 63 Rijnsgulden (78).

Heeft Willem de Pape na 1605 Nicolaas Croysaert opgevolgd als goud
smid in dienst van Sint-Goedele? Hij staat in ieder geval van dan af in
voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt en reiniging, vôôr Pasen, het Sacra
mentsfeest en de processie, van de zilveren lampen, wierookvaten en an
der kerkelijk zilverwerk ('9).

De zilveren dekplaten van de liturgische boeken die door Nicolaas
Croysaert geleverd werden, bewijzen al dat aan een goudsmid dikwijls
genoeg zilverwerk, versierd met gegraveerde, gesneden of geëtste figura
tieve of decoratieve voorstellingen, werd gevraagd. Willem de Pape heeft

(75) Ibid., 269. f' 12. 12 v'; 335, f' 6 v'. Ook in 1606 (Ibid., 8.722, r 5) en in 1607
(Ibid., 8.723, I" 5) wordt hij vermeld aIs koper van oud zilverwerk dat door de regeer
ders van het Heilig Sacrament te koop werd gesteld. Soms betref!en die aankopen vrij
belangrijke bedragen, zodat mag verondersteld worden dat deze goudsmid behoorlijk
bij kas was.

(76) Ibid., 9.415. De herstelling, met inbegrip van het geleverd zilver, maakt de
goudsmid slechts 8 Rijnsgulden 10 stuiver rijker.

(77) Ibid., 8.719. A' 1603, f' 19 (herstelling van een zilveren kandelaar versierd met
engelenbeeldjes). Op 5 december 1603 wordt hij betaald voor de herstellingen van twee
kelken en van een vergulde pateen van het Heilig Sacrament van Mirakelen (Ibid.,
8.719, 153, 156 v'). Na de feestdag van het Heilig Sacrament heeft hij in 1604 een
zilveren lamp schoongemaakt en een wierookvat hersteld (Ibid., 8.720, f" 20, 23 v').
De zilveren wierookvaten en kandelaars blijken weI erg breekbaar te zijn en moeten
met korte tussenpozen hersteld worden (Ibid., 8.721, f" 21; 8.722,18 v'; 8.724, f" 62).

(78) Ibid., 9.415, f' 153. De betaling aan de goudsmid werd geboekt op 30 juni 1603.
(79) Ibid., 8.721, r 21,24; 8.722. r 18; 8.723, r 19 v'; 8.724, r 62 v'.
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ook op dat terrein zijn proeven geleverd. In september 1607 « steekt » hij
de wapens van drie milde schenkers op de drie geelkoperen pilaren die zij
tot verrijking van de bronzen koorafsluiting van het Heilig Sacraments
koor geschonken hadden. Het jaar nadien « snijdt : hij de wapens van
Juffrouw de la Verderue, de nicht van een gewezen kanunnik van Sint
Goedele, op de door haar betaalde geelkoperen pilaar van de koorafslui
ting (80).

Willem de Pape moet zijn atelier gehad hebben in de Bergstraat (81).
De proviseurs van de broederschap van Sint-Elooi hadden op 4 maart
1598 dat huis met smidse in de Bergstraat, eigendom van de broeder
schap, te huur gesteld. Willem de Pape had het beste bod gedaan, maar
heeft da t, amper twee weken later, al betreurd. Hij beklaagt er zich bij de
proviseurs over dat de overeengekomen huur zo zwaar is dat hij het ge
vaar loopt in de schulden te geraken en voortvluchtig te moeten worden.
Er wordt een nieuw akkoord afgesloten volgens hetwelk Willem de Pape
het huis en de smidse in huur zal nemen voor een termijn van 12 jaar en
tegen een jaarlijkse huur van 9 Rijnsgulden (82). Bij de latere betalingen
van de huishuur blijkt echter dat de goudsmid ontlast werd van de ver
plichting een waarborg te stellen ("). Wellicht had Willem de Pape het ais
jonge vrijmeester in die jaren, financieel gezien, nog niet zo breed ('4).

2. De ({ loden» en legpenningen van de Sint-Jans-Baptistkerk te
Sint-Jans-Molenbeek

2.1. Hisioriek

Behoorden de parochianen van Sint-Goedele tot de goede en zelfs tot
de rijke burgerij van Brussel, in de parochie van Sint-Jans-Molenbeek
woonden meestal kleine ambachtslieden en arbeiders, die niet uitzonder
lijk, op de grens van de armoede leefden. Dit maatschappelijk verschil zal
zich ook weerspiegelen in de aard van de legpenningen en tekens die in
de parochiekerk van Sint-Jan-Baptist in omloop werden gebracht.

Reeds aan het einde van de 15d e eeuw worden te Sint-Jans-Molenbeek,
zoals trouwens in de andere Brusselse parochies, « parochiaantekens » (te
kens voorbehouden aan de pastoor), priesterloden, quotidianenloden en
zelfs kosterloden aIs loden legpenningen vermeld. Een kapelaan was be-

(80) Ibid., 8.723, r 19; 8.724, r 62; zie ook DE RAADT, Noies, 1892, p. 363.
(81) De Bergstraat lag in de parochie van Sint-Goedele (LAURENT, Les limiles des

paroisses, 1963, p. 178).
(82) O.C.M.W., B 1.339, r 72, 72 v".
(83) Ibid., B 1340, f 65; zie ook E. FRANKIGNOULLE-P. BONENFANT, Noies pour ser

oir à lhisioire de l'art en Brabanl, in ASAB, 39, 1935, n" 754, p. 160.
(84) DE RAADT (Valeur, 1892, p. 463) en VAN WITTENBERGH (De Brusselse edelsme

den, 1984, p. 159) vermelden nog een reeks opdrachten die de goudsmid voor Brusselse
kerken heeft uitgevoerd, rnaar die buiten het tijdsbestek van deze studie vallen.



186 EDMOND ROOBAERT

last met de verdeling van de penningen aan de geestelijken van de kerk,
die de (dagelijkse) erediensten bijwoonden, en die de ontvangen tekens op
geregelde tijdstippen, bij de klerk van de kerkfabriek, konden uitwisselen
voor baar geld. De loden penningen die in een daartoe gesneden vorm,
soms door een kerkdienaar, of door een loodgieter, werden gegoten, had
den een beperkte geldwaarde: 9 mijten voor een kapelaan, 18 mijten voor
de pastoor (85).

Een voor de parochie van Sint-Baptist wei specifieke legpenning was
het Sint-Jansteken, dat nauw verbonden is met de Sint-Jansprocessie,
lang een van de bekendste en populairste processies van de stad Brus
sel (86). Reeds in de laatste decennia van de 15de eeuw dankt de kerkfa
briek van Sint-Jans-Molenbeek een niet onbelangrijk gedeelte van haar
inkomsten aan de giften in natura en in geld die de gelovigen en de pel
grims achterlieten op een van de feestdagen van de patroonheilige van de
parochie.

In de kerkrekening van 1496-1497 wordt een betaling vermeld aan de
hier reeds geciteerde Peter de vormsnijder, die blijkbaar ook de vormen
gesneden heeft van het Sint-Jansteken, en die bovendien een dozijn te
kens gegoten heeft (87). Jammer genoeg wordt niet vermeld in welk mate
riaal deze kunstenaar de vormen heeft gesneden. In andere gelijktijdige

(85) Zonder enige aanspraak op volledigheid worden hier enkele karakteristieke uit
treksels nit de kerkrekeningen vermeld aangaande de verschillende loden tekens die in
de parochiekerk van Sint-Jans-Molenbeek in omloop waren. In de kerkrekeningen van
1470 komt een uitgave VOOT betreffende het maken van een vorm waarin de loden (1 pa
riochiaantekens» moeten gegoten worden (A.R., K.A.B., 25.375, r 816). In 1471 levert
de stadsloodgieter nieuwe loden tekens aan de kerkfahriek, en neemt de oude over
(Ibid., f" 862). De tinnenpotgieter Gielis vanden Bossche levert in 1490-91 een vorm
om de priestertekens in te gieten (Ibid., 25.376, r 225: « Item betaelt gielise vanden
bossche voer een vorme Dm die priesters loot inne te ghietene ende om een quantiteyt
van loode dat hy gheghoten heeft tsamen XXV sc gr ». Een alleen bij zijn voornaam
genoemde Peter de vormsnijder wordt in 1497 betaald voor het gieten van twee dozij
nen tekens, en in 1498 voor het maken van terug twee dozijnen tekens (Ibid., 25.377,
r 169, 219). Die (priester)tekens kostten slechts 6 den. gr. De bekende loodgieter mees
ter Aerde van Oncle heeft, in 1503, 8 dozijnen tekens gegoten, die hem tegen een stui
ver het dozijn betaa1d worden (Ibid., r 403). In 1523 had de loodgieter « tegenover de
Roeland wonend » een vorm gemaakt, die moet dienen bij het gieten van de tekens van
de quotidiane distributie (Ibid., 25.378, AO 1522-23, r 21: " Item betaelt eenen lootgie
ter tegen de rolant over van eender vormen te maken Dm de teecken me de te ghieten
aengaende de Iooten der distribucien vanden cotidianen II sc VI den gr l). Een andere
lood- en tinnenpotgieter, Hubrecht Gielemans, zai in 1558 de gietvormen van de loden
van de quotidianen repareren (Ibid., 25.381, AO 1557-58, I" 31 v").

(86) E. ROOBAERT, De parochie van Sini-Jons-Molenbeek en de Brusselse rederijkers, in
Eigen Schoon en de Brabander, 84, 2001, p. 423-425.

(87) A.R., K.A.B., 25.377, I" 169: "Item betaelt Peteren de vormsnyder vanden vor
men te steken ende te snyden van sinte jans teeken ende voer een dozyne teeken te
maken... IV sc VI den. Item den selven noch aen II dozynen teekenen te ghieten VI
den gr ». In deze en andere posten van de kerkrekeningen wordt een duidelijk onder
scheid gemaakt tussen de (kerk)tekens en het Sint-Jansteken.
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bronnen wordt dikwijls verwezen naar een stenen of een metalen giet
vorm (88). Ret geringe ereloon voor het gieten, de vergelijking met de an
dere kerkelijke legpenningen in de parochie, en latere, hieronder nog te
vermelden gegevens, weUigen het vermoeden dat ook de Sint-Janstekens
in lood waren gegoten.

Een belangrijke aanwijzing over het Sint-Jansteken komt voor in de
kerkrekening van 1505-1506. Een terug zonder familienaam gebleven
kunstenaar, Jan de vormsnijder (89), heeft twee dozijn Sint-Janstekens ge
goten die aan de pelgrims worden « gegeven » (90). Die tekst moet niet al
te letterlijk geïnterpreteerd worden. Met het teken van Sint-Jan werden
ongetwijfeld alleen die pelgrims beloond die zich erg vrijgevig hadden be
toond bij hun pelgrimage (bij voorbeeld door een gift van een hoeveel
heid koren, overeenstemmend met hun eigen gewicht).

Wanneer in 1525-1526 de kerkmeesters van Sint-Jan-Baptist de ont
vangst boeken van verkochte zilveren tekens en andere « pluys
merct » (91), dan moet niet onmiddellijk gedacht worden aan zilveren
tekens van Sint-Jan. Zoals het in andere Brusselse kerken gebeurde, zul
len de kerkmeesters van Sint-Jan de door pelgrims en gelovigen geschon
ken zilveren voorwerpen (ex-voto's) bij tijd en stond wei verkocht hebben
aan een goudsmid ten einde andere uitgaven te kunnen financieren.

Trouwens, in 1542 en de daarop volgende jaren (1545-1546, 1547-1548)
is er terug uitdrukkelijk sprake van het gieten van tinnen tekens van
Sint-Jan. Twee bekende Brusselse tinnenpot- en loodgieters Thomas Gal-

(88) De beeldensnijder Jan de Bruyne wordt door de klerk van bet kapittel 2 sc 6
den gr. betaald voor het snijden van een stenen vorm voor de nieuwe vastentekens in
Sint-Goedele. Die tekens waren waarschijnlijk in lijn tin gegoten (A.R., A.S.G., 7.219,
AO 1500-01, r 13). De gezworenen van het timmerliedenambacht deden in 1519-20 een
kleine stenen vorm snijden Dm daarin de tekens te gieten die aan de leden van het
ambacht werden gegeven wanneer zij een lijkdienst voor een overleden ambachtslid
gingen bijwonen (A.R., Gilden en ambachten, 474, r 63). De regeerders van de stichting
Offhuys-Calmeyer in de Sint-Niklaaskerk geven in 1567-68 de opdracht aan de beelden
snijder Jan van Wavere Dm de stenen gietvorm te snijden voor de mistekens van deze
londatie (A.R., K.A.B., 21.563, AO 1567-68, r 6 v": « ltem jan van wavere beldesnyder
van eenen steenen vorme Dm nus [nieuwe] teeckenen te ghieten ende de missen van
dese fundateuren daermede tonthouden betaelt met een pont tin ende van tgieten van
dyen, tsamen.. XIV st », De gietvorm kan echter ook in metaa! vervaardigd zijn. De
« vilicus » (klerk) van het kapittel, ook belast met de verdeling en inzameling van de
zangersloden in Sint-Goedele, vermeldt in zijn rekening van 1524-25 een uitgave van 8
sc 9 den gr. voor het aanmaken van een vorm in (c metaa1 », waarin in clat boekjaar de
nieuwe « plombeti » (van de zangers) gegoten zijn (A.R., A.S.G., 1.400, f" 35 v"),

(89) 18 Jan de vormsnijder misschien te vereenzelvigen met de hier reeds geciteerde
beeldensnijder Jan de Bruyne?

(90) A.R., K.A.B., 25.377, r 568: « Item janne de vormsnijder van II dozijnen tee
kenen te ghieten van sinte janne am te ghevene den pelgrims sinte janne visiterende ...
B den ». In die tekst is het woord « vorm ) doorgehaald en vervangen door (c teekenen ».
De kostprijs van de Sint-Janstekens blijkt vrij stabiel, en aan de lage kant, te blijven.

(91) Ibid., 25.359, AO 1525-26, r 15.
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lant en Peter de Clerck gieten respeetievelijk 270, 210 en 108 tekens van
Sint-Jan ("2). Opmerkelijk is enerzijds de lage kostprijs van de tekens, die
wei bedoeld waren ais een goedkoop product voor een grotere versprei
ding onder de gelovigen en bedevaarders. Hier zou men de vergelijking
kunnen maken met andere uitdrukkingsvormen van de volksdevotie,
zoals de papieren bedevaartvaantjes, die verkocht werden met eenzelfde
bestemming, en aan vergelijkbare prijzen, die nog altijd binnen het be
reik van de volksmens bleven ("'). Anderzijds is er ook het sterk gestegen
aantal tekens dat van een of twee dozijnen gebracht werd op een oplage
tussen de 2 à 300. Die toename hangt ongetwijfeld sarnen met de leven
dige verering tot Sint-Jan en met de bijzondere belangstelling, van pel
grims en zieken, voor de processie ter ere van de patroonheilige van de
parochie.

Tot hiertoe zijn het alleen Brusselse tinnenpotgieters die met de Sint
Janstekens in verband kunnen gebracht worden. Blijkbaar werd van hen
niet meer verwacht dan dat zij een aantal tekens mits gebruik van een
bestaande vorm zouden gieten. Wanneer het er echter op aan komt die
vorm aan te passen, dan wordt een beroep gedaan op een goudsmid- en
niet de eerste, de beste van de stad. Augustijn de Winter, die in 1542
1543 ("4) 12 stuiver ontvangt voor het « uitdiepen » van de vorm waarin
de tekens van Sint-Jan werden gegoten, was, zoals in de hiernavolgende
biografische schets afdoende zal blijken, een van de vooraanstaande
goudsmeden van de stad. De rekeningen geven niet aan in welk materiaal
de vorm gemaakt was, die de goudsmid onder handen heeft genomen.
Stenen vormen kwamen wellicht eerder uit het atelier van een beelden
snijder, en in de loop van deze studie zijn al enkele Brusselse beeldhou
wers vermeld, die een dergelijke gietvorm hebben aangemaakt. Voor het
bewerken van een metalen vorm komt dan eerder een goudsmid, zoals
Augustijn de Winter, in aanmerking.

Rond het midden van de 16de eeuw moet de vraag naar Sint-Janste
kens nog veel sterker zijn toegenomen. De kerkfabriek gaat de tekens nu
in grote hoeveelheden bestellen bij gespecialiseerde « cremers », han
delaars die van de levering van deuotionalia, zoals tinnen of loden leg
penningen en papieren bedevaartvaantjes, hun broodwinning hebben
gemaakt. Jan Noël van Halle, een van die kramers, heeft meerdere Brus
selse kerkfabrieken van legpenningen voorzien. Hij blijkt zijn bevoorrech-

(92) Ibid., 25.380, A" 1542-43, l' 34 y"; A" 1545-46, 1'32 y": « Item betaeit peteren de
clerck tynnenpotgieter van hondert ende VIII teekenen van sint-jan van tynne te gie
ten wegende in tynne III pond en daer al betaelt 2sc 6 den »; Ibid., A" 1547-48, l' 17.

(93) J. VAN DER STOCK, Priniinq Images in Antwerp. The Introduction o{ Printtna
king in a City. Fi{teenth Century titl 1585, Rotterdam, 1998, p. 234; E. ROOBAERT, Mi
chiel van Coxcie, 2000, p. 265.

(94) A.R., K.A.B., 25.380, l' 34: « Item betaeit angustijn de wintere goutsmet yan
sint jans vorme daer men teekenen mede giet te diepen ... III sc gr. »; Ibid., 25.359,
A" 1542-43, r 42.
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te positie enigszins te hebben uitgebuit. De kerkmeesters van Sint-Jan
Baptist vonden zijn prijzen voor honderd dozijn kleine loden tekens van
Sint-Jan (1 blancke of 2Y. denier per dozijn) nogaI aan de hoge kant, en
bedingen in 1552 ietwat betere voorwaarden (95). In 1554 levert Jan Noël
niet minder dan 132 dozijn Sint-Janstekens (96), maar dat zijn dan ook de
beste jaren geweest voor de verspreiding van die tekens. In juni 1560 Ie
verde de kramer uit Halle slechts 20 dozijn tekens ("), en in 1562 nog
slechts 16 dozijn, wat wei wijst op een verminderende beIangsteIling van
wege gelovigen en pelgrims ("). In 1577 moet er terug een nieuwe giet
vorm in gebruik zijn genomen, dank zij deweIke, de tekens nog
goedkoper, tegen 8 stuiver het grootje (twaalf dozijn) kunnen geIeverd
worden door Isaak Masteyn, een Brussels tinnenpotgieter ("). Dat is dan
ook de laatste vermelding van hel Sint-Jansteken. De brand en de af
braak van de Sint-Jans-Baptistkerk betekenden het voorIopig einde van
de processie en de volkse devotie in de parochie. Zo kan ook een punt
gezet worden achter de 16d e eeuwse historiek van dit typisch voorbeeld
van een goedkopere, tinnen of loden, Iegpenning, die nauw verband houdt
met een pIaatseIijke voIksdevotie. De Sint-Janstekens zijn maaksels ge
weest van lood- of tinnenpotgieters of van handeIaars in devolianalia.
Toch blijkt er aIvast bij één geIegenheid, een goudsmid ter hulp te zijn
geroepen om de gietvorm ervan aan te passen. Dit werkje is ongetwijfeId
slechts een volledig bijkomstig aspect geweest van de activiteiten van die
Brusselse goudsmid, die hierna in hun grote lijnen zullen worden samen
gevat.

2.2. Auguslijn de Winler, Brussels goudsmid (vermeld van ± 1515 101 ±
1550)

Het is terug dank zij een uittreksel uit de Brusselse schepenregisters
dat het jaar bekend is waarin Augustijn de Winter het poorterschap te
Brussel verworven heeft. Op 9 juni 1515 heeft Augustijn de Winter, au
riîaber, zoon van Jan, zich effectief ais nieuwe poorter te Brussel geves
tigd ('00). Hij is weIIicht een buitenpoorter, en niet een te Brussel geboren
poorterszoon geweest. Dat poorterschap zaI trouwens nog heeI wat voeten
in de aarde hebben.

(95) Ibid., 25.380, A' 1551-52, r 36; 25.360, r 227.
(96) Ibid., 25.360, r 329; 25.380, A' 1553-54, r 33 v'.
(97) Ibid., 25.360, A' 1559-60, f" 82. In 1561 werd terug een nieuwe vorm aange

maakt voor het gieten van de Sint-Janstekens (Ibid., A' 1560-61, r 116). Wie dit
werkje uitgevoerd heeft, wordt echter niet in de rekeningen vermeld.

(98) Ibiâ., A' 1562-63, r 181. De leveringen gebeuren in juni, wat het verband tussen
de tekens en de Sint-Jansprocessie in die maand duidelijk aantoont.

(99) Ibid., A' 1576-77, r 313.
(100) K.B.B., Handschriftenkabinet, II 6.500, r 58.
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Om het enigszins overzichtelijk te houden, worden hier de aetiviteiten
van A. de Winter aIs goudsmid gegroepeerd rond de verschillende Brus
selse, kerkelijke en burgerlijke, opdrachtgevers die hem aan het werk
hebben gezet. Het duurt enkele jaren vooraleer een belangrijke bestelling
aan de goudsmid kan gesignaleerd worden.

De abdis van de abdij Kortenberg bestelde op 10 februari 1518 ('0') het
maken van een monstrans van Sint-Jan-Baptist en van de zilveren vaat
jes voor het bewaren van de olie van Sinte-Kathelijne, aan Meester Au
gustijn, de goudsmid bij de Vismarkt. In de loop van het jaar heeft de
goudsrnid een oude monstrans waarop eveneens Sint-Jan-Baptist was uit
gebeeld, en nog ander oud zilver, zoals schalen en kroezen van de oude
keur, voor een totaal gewicht van 2 mark 4 ons 19 engels, moeten over
nemen. A. De Winter leverde zelf 2 mark 3 ons 5 engels zilver van de
nieuwe keur. Het nieuwe zilver werd aan de goudsmid betaald tegen 7
sc 6 den het ons (7 lb 13 sc 1 den), die zelf voor zijn maakloon, berekend
op basis van 30 sc gr de mark, iets meer dan 7 lb 10 sc kreeg. De mon
strans moet een belangrijk stuk zilverwerk zijn geweest, van 5 mark 4
ons, die de abdij 15 lb 3 sc 1 den heeft gekost. De goudsmid werd in
schijven betaald: in december 1518, april en juni 1519, en in maart en
juni 1520 volgen dan de betalingen van het restbedrag ('02).

Is het ook Meester Augustijn de Winter die op 16 januari 1519 werd
vergoed voor de reparatie van zilveren lepels ('03)? In ieder geval, in au
gustus 1528, heeft de goudsrnid opnieuw gewerkt voor de abdij, en in
opdracht van de abdis een wierookvat hersteld ('04).

Augustijn de Winter is een algemeen bekend en gewaardeerd expert
schatter geweest, en er is weI geen Brussels goudsmid die zo dikwijls door
testamentuitvoerders en door andere personen of instellingen ter hulp
werd geroepen om zilverwerk in inboedels te schatten. Het begint al
met de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Goedele voor wie
hij in 1518 een aan Onze-Lieve-Vrouw geschonken riem met zilveren be
slag schat ('05). Op vraag van de proosten van dezelfde broederschap
schat hij in 1520 een andere zilveren riem die geschonken was om aan
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw gehangen te worden (106). In 1523 weegt

(101) Het is uiteraard zeer goed mogelijk dat A. de Winter vôôr die datum reeds
edelsmeedwerk zou hebben gemaakt voor een kerkelijke of wereldlijke opdrachtgever.
De 16dc-eeuwse archieven van de kerkelijke en civiele instellingen te Brussel zijn te sterk
gehavend Dm op basis daarvan een volledig beeld te kunnen reconstrueren van de aIgeme
ne kunstbedrijvigheid en van de activiteiten van één kunstenaar in het bijzonder.

(102) A.H., K.A.B., 5.929; Ibid., 5. 960.
(103) Ibid., 5.960. Het ereloon van de goudsmid bedroeg 14 sc gr.
(104) Ibid., 5.969. De goudsmid verwerkte Y, ons, door hem geleverd zilver, en ont

ving voor de herstelling 13 sc 6 den gr.
(105) A.H., A.S.G., 9.004, r 6: « Ontfanghen van wylen jouffrouw Kathelynen mos

selmans weduwe wylen gheerts vanden troncke een zilveren riemken dwelck geschat es
by meester augustijn de winter goutsmet waard 3 rijnsgulden l),

(106) Ibid., 9.008, r 8.
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hij het zilverwerk in het sterfhuis van heer Jan Vaerwel, kapelaan van Sint
Goedele e07). Meester Augustijn kreeg in 1526 6Y. den aIs vergoeding voor
het schatten van de zilveren kroezen en bekers in het sterfhuis van heer
Peter de Buyre, klein-kanunnik van Sint-Goedele, De zes kroezen van het
oud fatsoen, wegende 2 mark 2 ons 5 engels, die hij in dat sterfhuis tegen de
eenheidsprijs van 13Y. Rijnsgulden de mark gekocht heeft, zullen weI voor
de smeltkroes bestemd zijn geweest e08

) . Meester Augustijn woog in 1529,
véôr de verkoop van de inboedel, 6 zilveren kroezen in de nalatenschap van
heer Joos van de Weerde, pastoor te Anderlecht, en kocht zelf een gouden
ring van 8Y. engels voor 6 Rijnsgulden 3 stuiver e09).

Veel geld zal meester Augustijn de Winter met al die schattingen, die
maar een bijkomstig aspect zijn geweest van zijn activiteiten, weI niet
verdiend hebben. De testamentuitvoerders van heer Hendrik Oskens,
kantor en kanunnik te Anderlecht bedenken Meester Augustijn de goud
smid, wonend onder de Spiegel, in 1535, voor het wegen en het schatten
van het zilverwerk in het sterfhuis, met 5 stuiver, voor « zijn gelte wijn »
(Brusselse inhoudsmaat) (':"). Dergelijke vergoedingen doen eerder denken
aan een beloning voor een vriendendienst. Nog in 1539 schat Augustijn
de goudsmid de gouden munten en penningen in het sterfhuis van heer
Jan Beeckman, kapelaan te Anderlecht en koopt voor zich zelf een gou
den gulden, geslagen te Kampen, voor 25 stuiver ('!'). AIs afsluiting van
de kerkelijke opdrachten die de goudsmid heeft uitgevoerd, kan hier nog
verwezen worden naar de bestelling vanwege de kerkmeesters van Sint
Jans-Molenbeek voor wie hij in 1543 de gietvorm van de Sint-Janstekens
heeft aangepast ("2).

Meester Augustijn de Winter had in 1518-19 al een gevestigde naam
verworven aIs zegelsteker. In opdracht van de audiëncier van de zegel
rechten in Brabant heeft hij het groot zegel van Brabant gesneden, dat
met inbegrip van zijn custode 7 mark Ions 15 engels woog. Voor die
belangrijke opdracht ontving hij 52 lb 14 sc gr aIs betaling (113). Hij zal
in zijn loopbaan nog herhaaldelijk zegels mogen aanmaken voor officiële

(107) Ibid., 281, r 121.
(108) Ibid., 273, I" 331: « Item gegeven meester Augustijnen de goudtsmet vanden

voirscreven croeskens den voirscreven testateur toebehoirende te pryseren... 6 Y2 den 6
myten e, Ibid., 273, f" 320 v'.

(109) A.R., K.A.B., 262, r 2 v'.
(110) Ibid., 37/B, n' 976 /13, f" 28 v': « Item noch hetaelt meesteren Augustijnen de

Wintere goudtsmet onder den spiegele vanden selver int sterfhuys bevonden te weghen
ende te apprecieren voir een gelte wyns 5 stuiver valent 15 den gr ».

(111) Anderlecht, Erasmushuis, Archieven van de Sint-Pieterskerk, Testamenten, 160,
n' 40.

(112) ln 1543 wordt meester Augustijn (de goudsmid wordt in de hronnen meestal
alleen met zijn voornaam aangeduid) nog vermeld als koper van hout in het sterfhuis
van een kapelaan van de Kapellekerk (A.R., A.S.G., 282, r 78 v').

(113) A.R., R.K., 20.786, A' 1518-19, f" 20; zie ROOBAERT, Gvudsmeden te Brussel,
2002, p. 45.
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instanties. Laurent du Blioul, audiëncier ('14), belast hem in 1530 met het
snijden van het groot zilveren zegel met de wapens van Artesië, het te
genzegel en het klein zegel, waarmede de officiële stukken in de nieuw
opgerichte Raad van Artesië werden bezegeld. Zijn ereloon, ten bedrage
van 54 lb voor het snijden van die zegels, werd hem op 30 juni 1530
uitbetaald ('15).

Een derde officieel zegel werd door Augustijn de Winter, terug in op
dracht van dezelfde audiëncier, gesneden in 1531. Ditmaal gaat het om
het grote zegel, tegenzegel en klein zegel voor de expedities van de offi
ciële stukken afgeleverd door de Raad van Luxemburg. Voor het gele
verd zilver werd hem 22 lb 3 sc 3 den betaald; zijn, bij een beslissing
van de Raad van Financiën, vastgelegd ereloon voor het snijden van de
zegels bedroeg 54 lb (116).

Nog in hetzelfde [aar 1531 heeft de Brusselse goudsmid een voor de
tijd zeer typisch stuk edelsmeedwerk: een cocosnootbeker, mogen leveren
voor de hofhouding van keizer KareI. De bestelling is uitgegaan van Hen
drik Stercke, meester van de geldkamer (117) en beheerder van de Iinan
ciën van de hofbouding, die de goudsmid 20 lb heeft betaald voor de
zilveren garnituur van een « noix d'yndes ') ('18).

In feite had Augustijn de Winter reeds vroeger de weg gevonden naar
het Hof en de gunst verworven van belangrijke hofambtenaren. In de
rekeningen van J. Micault, ontvanger-generaal van koning Karel, werd
in december 1516 een uitgave ingeschreven ten bedrage van 419 lb 8 sc.
Daarmede werden 2 mark 7 ons 18 engels goud betaald die verwerkt wa
ren in een nieuwe halsketting van het Gulden VIies, die Karel ten ge
schenke wilde geven aan de koning van Frankrijk (li'). In oktober 1517

(114) Over die functie: E. AERTS, Geschiedenis en archie{ van de Rekenkamers (A.R.,
Overzicht en gidsen, n" 27), Brussel, 1996, p. 378 (= AERTS, Geschiedenis en archie], 1996).

(115) A.R., R.K., 20.423, f" 63: (, A maistre Augustin de Winter orfèvre LIIII lb que
Iuy a este ordonné pour un grant seel dargent armoyé des armes d'actais, ung contresel
et encoires ung petit seel quil a fait et gravé pour en sceller les expédicions qui se fe
ront en conseil ordonné en actais apparant par ordonnance des messieurs de finances et
quittance dudit maistre augustin ... LIUI lb ». Het kwijtschrift dd. 20 juli 1530 van
meester Augustijn VOOT de betaling van deze som werd gepubliceerd door A. PINCHART,

Recherches sur la vie et les travaux des graveurs de médailles, de sceaux et de monnaies des
Pays-Bas, Brussel, 1858, p. 97. De goudsmid heeft waarschijnlijk dit kwijtschrift onder
tekend met het merkteken dat door A. PINCHART (Archives des Arts, Sciences et Lettres,
deel II, Gent, 1860 [1994], p. 8, n" 42) werd gepubliceerd.

(116) A.R., R.K., 20.424, r 22 v"; zie ROOBAERT, Goudsmeden te Brusset, 2002, p. 45.
(117) E. AERTS, Geschiedenis en archie], 1996, p. 180.
(118) A.R., R.K., 1.834, r 121 v": « 15.09 [1531]: au maistre es mains maitre Augus

tin orfèvre, XX lb pour la fachon et argent de la garniture d'une noix d'ynde ».
(119) Rijsel, A.D.N., Chambre des Comptes, B. 2.251, f" 474 v"-475: « Augustin de

Wintre orfèvre demourant à bruxelles la somme de quatre cens dix neufs livres huyt
solz dudit pris que deue Iuy estait pour deux marcs sept onces dixhuit estrelins dor
descu que par ordonnance dudit seigneur fOY il avait mis et employé en la fachon dung
nouveau collier de son ordre qui! avait fait faire pour envoyer au roy de France qui au



LEGPENNINGEN EN TEKENS VAN 16"' EEUWSE BRUSSELSE GOUDSMEDEN 193

betaalt dezelfde ontvanger-generaal 2.152 lb (waarvan 160 lb of 20 lb per
ketting, ais maakloon) aan de goudsmid, die in opdracht van de koning
acht halskettingen van de Orde van het Gulden Vlies, had moeten ma
ken. Hij heeft ook vijf kistjes geleverd voor de vijf halskettingen die be
stemd waren voor prinsen en heren van het land ('20).

Heel wat beeldende kunstenaars en vertegenwoordigers van het kunst
ambacht, zoals edelsmeden, hebben van de hofhouding belangrijke op
drachten gekregen in het kader van het grote feestvertoon waartoe de
kroning tot keizer te Aken van Karel V in 1520 ('2') heeft aanleiding ge
geven. De nieuwe keizer wilde met de praal van zijn kleurrijke en lange
stoet, de rijkelijk met goud en borduursel versierde praalgewaden van
hemzelf, zijn gevolg en militaire begeleiding, de rijk vergulde harnassen
en opgesmukt paardentuig, en met de vele, met de keizerlijke wapens
beschilderde vaandels en blazoenen, een overweldigende indruk maken
op zijn tijdgenoten.

Ook Augustijn de Winter heeft kunnen delen in de vele opdrachten die
in 1520 met het oog op de opluistering van de keizerskroning aan kunste
naars werden gegeven. Meester Augustijn [de Winter] van Brussel heeft
meer dan zeven mark zilver verwerkt in de aartshertogelijke hoed
(kroon?) en in de keizerstaf die hij op bevel van Karel V had gemaakt.
De hoed was met goud verguld. Ook de gouden wapentekens die de kei
zerlijke herauten op de borst droegen in de optocht kwamen uit zijn ate
lier.

Meester Augustijn de Winter moet bij de leden van de hofhouding, in
het bijzonder dan de wapenherauten, die een belangrijke roi speelden bij

pris de seize solz dudite monnoye lestrelin valent III'. IIII= II [382] lb. VIII sc. Item
pour la fachon dudit collier par marchie a Iuy fait pour ce quil estait de seizes paires de
pieces plus long que les autres colliers XXXVI lb. Et pour une custode pour mectre
ledit collier dedans XXV sc. Font les trois parties ensemble ladite somme de IIII'
XIX lb VIn sc avec certifficacion dudit messire louys quarre sur ce servant cy rendue
ladite somme ... ».

(120) Ibid., B. 2.267, r 388: <' A augustin de winter orfèvre demourant a bruxelles la
somme de deux mil cent cinquante deux livres de XL sols dudit pris que deue lui estait
pour seize marcs quatorze esterlins dor de fillet que par ordonnance du TOY il a mis en
oeuvre et fait huyt caliers de lordre de la thoison dor au pris de quinze livres dix sols
lonce qui est six vins quatre [124] livres le marc, reviennent pour lesdits XVI marcs
XIIII esterlins a la somme de XIX' IIII= VII [1.987] lb dudit pris de quarante gros.
Item pour la fachon dudit huyt coliers a vint livres piece par marchie fait avec lui
valent VIII= [1601 lb. Item pour cinq custodes pour cinq desdits coliers quil fault por
ter a princes et seigneurs des pays de par deça V s. Sont lesdits parties ensemble ladite
somme de IIm CLII [2.152] lb II s dudit pris ce icy par sa quictance avec certifficacion
de messire louys quarre chevalier seigneur de la Haye conseiller et tresorier de lordre de
la thoison dor sur ce servant cy rendue... ».

(121) L. GACHARD, Description de t'entrée et du couronnement de Charles Quint à Aix
la-Chapelle, 22-23 octobre 1520, in Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 2" reeks,
Il, 1858, p. 218.
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de voorbereiding en het ceremonieel verloop van gewichtige dynastieke
gebeurtenissen, wei goed bekend zijn geweest. Dat is al af te leiden uit
de herhaalde bestellingen aan de goudsmid en uit het feit dat een tweede
Brusselse goudsmid, bij wie het snijden van een tinnen zegel met de wa
pens van aartshertog Ferdinand werd besteld, niet eens bij naam vermeld
wordt door de ontvanger-generaal ('22).

Meester Augustijn de Winter kreeg eveneens bestellingen vanwege op
drachtgevers van buiten het hof. De Brusselse adel die dikwijls interes
sante verzamelingen zilverwerk had bijeengebracht, was een belangrijke
opdrachtgever voor de stedelijke goudsmeden. Zoals andere Brusselse
goudsmeden (Jau Croysaert bij voorbeeld) moet ook Augustijn de Wiuter
zilverwerk hebben geleverd aan Margriete de Baeust, edelvrouwe van
Groot-Bijgaarden, en aan haar zoon, dat hem met volledig betaald was
geworden. Het zullen de vereffenaars van de geconfisqueerde goeden en
bezittingen van de ter dood veroordeelde kasteelvrouw zijn welke die
schuld zullen betalen. Jacomyne vander Biest, weduwe van meester Au
gustijn de Winter, deed op 15 oktober 1550, een ontvangstbewijs in haar
naam ondertekenen voor een bedrag van 5 lb 12 sc die wijlen haar man
nog tegoed had ('23).

(122) Rijsel, A.D.N., B. 2.301, r 413: « [Thomas Ysaac, eerste wapenheraut van de
keizer, of nog Thoison d'or, heraut van de orde van het Gulden Vlies, wordt terugbe
taald voor de door hem voorgeschoten betalingen ]... et premier a ung orfevre nomme
maistre augustin demourant en la ville de bruxelles pour sept marcs deux onces quatre
estrelins dargeut quil avait livre et employe a la fachon dun chappeau archiducal et
ung baston dargent de lempire que par ordonnance dudit seigneur empereur il avait fait
pour sen servir a ladicte entree claix qui au pris de douze livres dudict pris le marck par
marchie et apppoinctement fait avec luy valent IIII= VII lb. VI s. Item pour lor dont a
este dorre ledict chappeau qui estait fin or ducat croysade aussi par appoinctement fait
avec luy XXVIII lb. Item pour la fachou desdits chappeau et baston par marchie fait
avec luy XXX lb. Item audit maistre augustin pour or et fachon de deux esmailles de
heraux lune a toute la couronne irnperiale et lautre a tout lordre pesans ensemble une
once treize esterlins ung Herlin deux grains en or par marchie fait avec luy pour la
somme de XXXIX lb XV s.. Et a uug autre orfevre dudict bruxelles pour la fachon
dun sceau aux armes de mondit seigneur fernande daustrice destain que par le corn
mandement et ordonnance que dessus il avoit fait a diligence par appoinctement fait
avec luy pour la somme de XII lb X S".

(123) A.R., R.K., Kwij/schriflen, 3.888: « Wy Jacomyne vander biest weduwe en der
ffgeuamen wylen meester augustyn de winter goutsmet keuueu midst desen ontfanghen
te hebben van meesteren adam boudewyns gecomnritteerde vanden ontfange vanden
exploiten in brabant de somme van vyff ponden XII sc artois ter causen van seker
werck byden den voirscreven wylen meester augustyn voer wylen der vrouwe ende
heere van bygaerden gemaeckt; scheidende onsen heere den keyser, synen voirscreven
ontfanger eude allen andere daeraff quyte. Ende want wy nyet weI lesen scryven noch
teekenen en kunnen sne hebben wy begheert aen gheert schotelmans dese quitancie te
willen voer ons teekenen, dwelck ick ten versuecke aIs voer hebbe gedaen deses XVen
octobris auno XV' ende vyfftich. [Getekend: Schotelmans, alleeu handtekening eigen
handig] ».
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Dit overzicht van de activiteiten van de goudsmid meester Augustijn
de Winter, hoe onvolledig het ook moge zijn ('24), toont al aan dat hij
door de voornaamste opdrachtgevers van zijn omgeving aan het werk
werd gesteld. Er is wei geen ander goudsmid die ook zo systematisch
met zijn titel van « meester I) in de gelijktijdige bronnen vermeld wordt,
wat wei wijst op het aanzien dat hij bij zijn opdrachtgevers had verwor
ven. Een niet onbelangrijk detail is nog dat hij, althans in 1539, de func
tie uitoefende van stadswisselaar. In de rekeningen van de testament
uitvoerders van heer Jan Beeckman wordt hij ais goudsmid en ais wis
selaar vermeld ('25). Dit gegeven wordt ook nog in een andere bron heves
tigd. De « generale caritaetmeesters I) (afgevaardigden van de stad die de
stedelijke armenzorg beheerden) doen in juni 1539 vreemde zilveren mun
ten, die zij van hun voorgangers hadden overgenomen, naar de « smidse I)

van meester Augustijn de Winter dragen om ze om te wisselen ('26).
De goudsmid moet ook buiten de grenzen van de stad Brussel aanzien

en bekendheid hebben verworven, en dat kan blijken uit de hiernavol
gende omstandigheid. De jonge koning Karel had zijn Geheime Raad en
de Raad van Financiën in 1518 de opdracht gegeven, in aansluiting op de
ordonnantie van mei 1515 op het stuk van de fabricatie en de verkoop
van zilverwerk, nieuwe maatregelen uit te werken inzake de regeling
van de muntcirculatie. Dertien edelsmeden en handelaars uit verschil
lende ste den van de zuidelijke Nederlanden werden aangezocht om op
15 januari 1518 naar Mechelen te komen voor overleg met het centrale
bestuur. Dit Brussel werd Augustijn de Winter ('27) ontboden: hij was
op dat ogenblik geen onbekende meer voor de hofhouding en administra
tie van de koning. Meester Augustijn werd voor zijn 10 dagen tijdverlet 8
lb artois betaald. Hij kreeg een dagvergoeding van 16 stuiver daags, daar
waar zijn Mechelse collega, Rombout vanden Dorpe, die niet had moeten
reizen, 8 stuiver per dag ontving.

Het ziet er ook naar uit dat Augustijn de Winter een belangrijk vrij
meester moet zijn geweest in het Brussels goudsmedenambacht. Dat hij
een verantwoordelijke positie, van deken of gezworene zou hebben be-

(124) Het is vrijwel zeker dat deze goudsmid voor heel wat meer burgerlijke en ker
kelijke opdrachtgevers moet hebben gewerkt, dan degene die in dit overzicht vermeld
worden, Enerzijds zijn belangrijke bronnen, zoals de Brusselse stadsrekeningen niet
meer bewaard gebleven, zodat niet meer kan nagegaan worden of de goudsmid oak niet
voor de magistraat zou hebben gewerkt. Zoals nog zal blijken had hij, omwille van zijn
uitgeoefende functies, onder meer in de schoot van de broederschap van Sint-Elooi en
van het ambacht van de goudsmeden, zeker contact met leden van het stadsbestuur.
Anderzijds zou een systematisch onderzoek in de ornvangrijke archieven van de Reken
kamer te Rijsel nog kunnen leiden tot de ontdekking van meer opdrachten voor het hof
en de hofhouding te Brussel.

(125) Zie noot Ill.
(126) a.C.M.W., Generale Cariiaie, 39, r 3.
(127) Rijsel, A.D.N., Chambre des Comptes, B. 2.277, r 205. Zie ook G. VAN DOOR

SLAER. La corporation et les ouvrages des orfèvres malinois, Antwerpen, 1935, p. 19.
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kleed, wordt niet uitdrukkelijk vermeld. Maar zoals bekend vaardigde het
goudsmedenambacht een van haar bestuursleden af om gedurende drie
jaar het ambt van proviseur van de broederschap van Sint-Elooi waar
te nemen. Naast de goudsmid maakten ook een schilder, in afwisseling
met een zadelmaker, en een grofsmid, deel uit van het college van drie
provisoren, dat onder toezicht van de door de stad aangestelde mombo
ren, het dagelijks bestuur van de broederschap uitoefende. In juni 1541 is
Augnstijn de Winter, in rangorde van anciënniteit, de derde proviseur ge
worden van Sint-Elooi, aIs opvolger van de goudsmid Jan Druwet (128). In
juni 1543 was hij de eerste proviseur geworden, met naast hem Cornelis
van Conincxloo, een lid van de bekende Brusselse schildersfamilie van
Conincxloo. In juni 1544 werd hij afgelost door zijn beroepsgenoot Jooris
de Roovere.

Aan het ambt van proviseur van Sint-Elooi was geen bezoldiging ver
bonden. De proviseurs konden hun gedane onkosten terugbetaald krijgen
en genoten van enkele voordelen in natura. Sommige proviseurs hebben
van hun positie weI eens gebruik gemaakt, om een opdracht in hun dis
cipline uit te voeren voor de broederschap, trouwens een van de belang
rijke opdrachtgevers voor kunstenaars in de stad. Het ambt van
proviseur verleende ook een zeker aanzien, maar was globaal gezien, voor
de actieve kunstenaar, dikwijls meer een last dan een voordeel. De titu
laris van het ambt moest immers heel wat tijd besteden aan de admini
stratieve taken verbonden aan het dagelijks beheer van de broederschap;
een tijd die hij moeilijk in zijn atelier of werkplaats kon doorbrengen.
Tot de administratieve taken van een proviseur behoorden het beheer
van de eigendommen, huizen en landerijen, de verhuring en verpachting
ervan, de aanbestedingen in verband met herstellingen en bouwwerken
aan de eigen kapel en het onroerend patrimonium, de aankoop en ver
koop van renten, de behartiging van de financiële belangen van de ge
nootschap tegenover wanbetalers.

De proviseur Augustijn de Winter wordt herhaaldelijk in de archieven
vermeld in verband met een of ander aspect van het dagelijks beheer van
de broederschap. Op 9 april 1542 namen de goudsmid en zijn collega een
rente op van twee karolusgulden, en op 13 januari 1543 een andere rente
van 4 rijnsgulden. Met de klerk van de broederschap legt hij een lijst aan
van al de renten waarmede de broederschap is belast (129). Augustijn de
Winter en de schilder Cornelis van Conincxloo aanvaardden op 10 okto
ber 1543 de overdracht, door het vleeshouwersambacht, van een erfelijke
rente aan de broederschap van Sint-Elooi. De proviseurs verbonden er

(128) De jaarrekening 1539-40 van de broederschap werd door de oude, Jan Druwet,
en de nieuwe proviseur, Augustijn de Winter, goedgekeurd (O.C.M.W., B. 1.330,
r 74 v"). De ambtswisse!ing gebeurde op Sint-Jansdag, 24 juni.

(129) O.C.M.W., B. 1.287, r 83-84; B. 1.289, r 217-219 v"; B. 1.231, AO 1542-43,
f" 61 v".
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zich toe een jaargetijde te doen celebreren, en bij die gelegenheid een be
deling van aalmoezen, middels armentekens, aan de behoeftige leden van
het ambacht te organiseren (130).

De broederschap van Sint-Elooi bezat onder meer boerderijen en bos
sen te Linkebeek. Augustijn de Winter controleerde de aanplanting van
jonge bomen, de herstelling aan schuren en andere gebouwen, de verkoop
van het hout. Met de gezworen landmeter Claude Meys gaat hij een boer
derij opmeten te Schaarbeek vôor die verpacht wordt (131). Op 23 decem
ber 1542 hebben de momboren en Augustijn de Winter ais proviseur, een
hofstede en twee huizen, « de Wildeman » geheten, verhuurd aan de brou
wer Joos Houwaert ('32).

De broederschap van Sint-Elooi speelde tenslotte nog een belangrijke
roi in de stedelijke armenzorg, zoals die in uitvoering van het keizerlijk
edict van 1531 georganiseerd was geworden. De stad Brussel had in 1538
een ordonnantie uitgevaardigd waarbij de toepassing van de keizerlijke
ordonnantie geregeld werd. De parochiale armendiensten (de huisarm
meesters) en de proviseurs van Sint-Elooi moesten er zich toe verbinden
die ordonnantie toe te passen ('''). Ais een van de proviseurs heeft Augus
tij n de Winter voor de amman van de stad bij eed moeten bevestigen die
ordonnantie stipt te onderhouden ('34).

De sociale bijstand zoals die door de broederschap uitgeoefend werd,
bracht er de proviseurs toe meerdere malen per jaar in de stad de armen
te bezoeken en de armentekens uit te delen die recht gaven op bedelingen
van levensmiddelen, kledij of op onderdak ('35). In januari 1544 moesten,
wegens de strenge winter, de proviseuren speciale armentekens gaan uit
delen teneinde de grote armoede enigszins te lenigen ('36).

Augustijn de Winter heeft drie jaar lang het ambacht van de goudsme
den vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de broederschap van
Sint-Elooi. Nochtans had hij in de aanvangsjaren van zijn loopbaan heel
wat moeilijkheden gehad met de gezworenen van dat ambacht, met wie
hij een reeks geschillen heeft uitgevochten voor de Raad van Brabant.
Die geschillen betroffen zijn persoon en de uitoefening van het ambacht
van goudsmid. In een ander, jaren aanslepend proces, is hij solidair met
andere Brusselse goudsmeden ten strijde getrokken tegen de toenmalige
gezworenen van het ambacht. Beide processen zijn met elkander ver
bonden geraakt, zodat aile verwikkelingen niet altijd even duidelijk te
situeren vallen.

(130) A.R., K.A.B., 12.029 bis, r 385.
(131) a.C.M.W., B. 1.331, A' 1543-44, r 57, 58 y', 59 y', r 65.
(132) A.R., Fiscaal Office van de Raad van Brabant, 74 (546).
(133) A.R., K.A.B., 25.481.
(134) a.C.M.W., B. 1.330, A' 1541-42, r 67.
(135) Ibid., B. 1.331, A' 1542-43, F' 60, 61 y'.
(136) Ibid., B. 1.331, A' 1543-44, l' 57 y'.
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In 1521 reeds was Augustijn de Winter voor de wethouders van Brus
sel gedaagd door de gezworenen van het goudsmedenambacht, die be
weerden dat hij poorter noch vrijmeester was. Bij vonnis van 24
december 1521 hadden de wethouders de klacht van de aanleggers afge
wezen; zij moeten weI geweten hebben dat de goudsmid inderdaad in
1515 poorter van de stad was geworden. De gezworenen van het arnbacht
hebben echter die uitspraak aangevochten voor de Raad van Brabant,
die, twee jaar later, bij vonnis van 3 december 1523, de beslissing van
de Brusselse wethouders bekrachtigde en de gezworenen in de kosten
van het geding veroordeelde (137).

In 1524 lag Augustijn de Winter opnieuw overhoop met de toenmalige
gezworenen, de goudsmeden Peter van Arckel en Jan Joris. Zij eisen dat
hij de hoeveelheid zilver zou overmaken aan het ambacht, die gebruike
lijk was bij het verwerven van het vrijmeesterschap. Hij had immers een
van zijn zonen in het ambacht « gezet ». Was een van de zonen van de
goudsmid aIs meesterszoon opgenomen aIs vrijmeester in het ambacht en
had vader de Winter gepoogd zich aan de daarmee gepaard gaande ver
plichtingen te onttrekken? In ieder geval, de Brusselse wethouders had
den op 10 juni 1525 de goudsmid in het ongelijk gesteld. Vader de
Winter legt zich niet neer bij die uitspraak en vraagt, in augustus 1525,
de reformatie ervan door de Raad van Brabant ('38). Hij doet daarbij gel
den dat de wethouders van Brussel hun beslissing hadden genomen zon
der een ganse reeks goudsmeden te horen, die de Winter aIs getuigen had
willen voorbrengen. De raadsheren van het hoger college beslisten dan op
1 september 1526, dat de wethouders die getuigenissen bij de proceshun
deI moesten voegen, en legde de kosten van deze instantie ook ten laste
van de stad (139).

In reaetie op dat vonnis trachtten de Brusselse wethouders de uitvoe
ring ervan uit te stellen. Zij voeren aan dat zij in een proces gewikkeld
zijn met hun stadssecretaris meester Pauwel Mechelman, die precies het
getuigenverhoor afgenomen had, en die getuigenissen nog in zijn bezit
had. In augustus 1526 dient Augustijn de Winter opnieuw een klacht in
bij de Raad van Brabant tegen de stad en tegen de twee gezworenen van
het goudsmedenambacht. In een tussentijds vonnis van 5 april 1527 be
velen de raadsheren dat de stad en de gezworenen een antwoord zullen
moeten geven op een reeks vragen die door de commissaris van de Raad

(137) Het over vele folio's uitgesponnen vonnis van de raadsheren en zijn voorge
schiedenis worden hier in enkele lijnen samengevat (A.R., RB., Gri{{ie, 570, r 111
v" 113). De gezworenen hadden eveneens een boete te betalen van 30 rijnsgulden, het
gebruikelijke tarief voor een " qualijcke reformatie e, een ongegrond appèl (A.R., R.K.,
21.719, A" 1523-24, r 1 v'). Augustijn de Winter heeft op 16 februari 1524 de zegel
rechten betaald voor een expeditie van het vonnis (Ibid., 20.786, A' 1523-24, r 13).

(138) A.R., R.B., Gri{{ie, 573, f" 201.
(139) Ibid., r 28 en volgende.
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van Brabant werden gesteld in verband met de omstreden getuigenis
sen (140).

Een uiteindelijke (141) beslissing in die zaak valt eerst in maart 153l.
De stad en de twee gezworenen worden terug in het ongelijk gesteld en
dienen op te draaien voor de gerechtskosten. Augustijn de Winter mag
van zijn kant een eis tot schadevergoeding aanhangig maken (142).

De goudsmid waarvan het vrijmeesterschap voor de stedelijke recht
bank en voor het hoger rechtscollege werd aangevochten, was waarschijn
lijk Hendrik de Winter. Hij wordt op 9 september 1521 vermeld op de
lijsten van de nieuwe poorters, ais zoon van Augustijn en ais goud
smid (143). Met zijn vader had hij (in 1530?) de gezworenen van het Brus
sels goudsmedenambacht doen dagen voor de Raad van Brabant. Maar
ditmaal krijgen ze ongelijk. De raadsheren wijzen in hun vonnis van 19
december 1530 de eis van va der en zoon af en veroordelen hen in de kos
ten. Het vonnis laat de deur open voor een minnelijke schikking. Voor
zover Hendrik de anderhalve mark zilver (vergoeding voor het vrijmees
terschap?) en de twee « torren J} (een in onbruik geraakte munt, waar
schijnlijk een verwijzing naar een bepaling in oudere ambachtstatuten),
die het voorwerp zijn van de betwisting, in handen van de gezworenen
wil namptiseren (wil waarborgen), dan zullen deze hun geding voor de
wethouders van Brussel stopzetten (144).

Ondertussen blijkt Augustijn de Winter nog de tijd te hebben gevon
den, om ditmaal solidair met vijf andere Brusselse goudsmeden: Jan van
den Hove, Adriaen van Hoelaer, Jan Horrion, Joos vanden Hove en
Clement Alio, een ander proces te voeren tegen de gezworenen van het
goudsmedenambacht. Jan Horrion had voor de wethouders van Brussel
een beslissing aangevochten van de gezworenen, Peter van Arcle en Claes
van Ysenbroeck (nieuwe gezworenen op Sint-Jansdag 1517). Deze laatste
hadden zilverwerk van Jan Horrion, twee zilveren schalen, afgekeurd en
in stukken doen snijden, Jan Horrion vraagt aan de wethouders van de
stad dat zij de beslissing van de gezworenen zouden verbreken en eist

(140) Ibid., !" 20l.
(141) Hier dient er aan herinnerd te worden dat niet aile vonnisboeken van de Raad

van Brabant bewaard zijn gebleven, zodat weinig processen in hun volledig verloop
kunnen gevolgd worden (Zie E. PUT, Inventaris van het archie{ van de Raad van Bra
bant, deel I, Archie{ van de gri{{ie, Brussel, 1995, p. 77-78).

(142) A.H., R.B., Gri{{ie, 577, r 236 v' -239. Het zegelrecht op de expeditie van dit
vonnis werd door Augustijn de Winter betaald op 23 maart 1532 (A.H., R.K., 20.787,
A' 1532-33, r 4). De betwisting van het vonnis van de wethouders van 24 december
1521 is daarmee nog niet beslechl. Ais gevolg van een klacht van Augustijn de Winter
tegen Peter van Arcle en de weduwe van Jan Joris (sic) veit de Raad van Brabant op
13 december 1532 een vonnis waarbij het de goudsmid toegestaan wordt zijn «geal
lieerden e (bevriende getuigenissen) te produceren (A.H., R.B., Gri{{ie, 579, r 486).

(143) A.H., R.K., 12.706, 194 v'. Zie ook K.B.B., Handschriftenkabinet, Il 6.488,
r 267.

(144) A.H., RB., Gr;{{ie, 577, r 288.
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schadevergoeding. De gezworenen beschuldigen Jan Horrion van « inobe
diencie » en van « injuriën » en eisen dat hij zou beboet worden. De wet
houders (die de schalen deden onderzoeken) stelden op 13 november 1518
Jan Horrion in het gelijk en veroordeelden de gezworenen tot een boete
van 55 Rijnsgulden. Zich verongelijkt voelend, gaan de gezworenen in
beroep bij de Raad van Brabant, die in zijn vonnis van 20 mei 1522, de
uitspraak van de Brusselse wethouders bekrachtigt en uitvoerbaar ver
klaart en de kosten van het proces ten laste legt van de gezworenen ( 45

) .

Er wordt hier niet verder ingegaan op al de verdere verwikkelingen
van dat proces dat aanleiding heeft gegeven tot opeenvolgende vonnissen
van de Raad van Brabant in 1528, 1530 en 1532. Het geschil tussen ge
zworenen en een aantal leden van het goudsmedenambacht bevestigt de
bekende strijdlustigheid van de stedelijke ambachten, die nogal gemakke
lijk een proces aanspanden, en het meestal hardnekkig vervolgden. Het
toont ook aan dat het bestuur van het ambacht en de leden dikwijls op
voet van oorlog leefden. Tussen de regels in kan men lezen dat de gezwo
renen misschien iets te lichtvaardig zij n overgegaan tot de afkeuring van
een stuk zilverwerk uit het atelier van een lid en het niet altijd erg nauw
namen met de waarheid. Bij nazicht door onafhankelijke, niet-Brusselse
goudsmeden, is immers gebleken dat er niets af te keuren was aan de
zilveren schalen van Jan Horrion. Evidente redenen om het poorterschap
van Augustijn en Hendrik de Winter in twijfel te trekken, hadden de ge
zworenen ook niet. Anderzijds is het niet uit te sluiten dat vader en zoon
de Winter zich minder gebonden voelden door bepaalde statutaire bepa
lingen inzake de verwerving van het vrijmeesterschap.

Wat valt er verder nog over Augustijn de Winter en zijn sociale posi
tie, zijn familie, zijn dagelijkse handei en wandel aIs Brussels burger te
vertellen? Zoals ieder begoede Brusselse poorter is de goudsmid met zijn
(eerste) echtgenote, Lysbeth Hendricx, dochter van Jacop, herhaalde ma
len voor de Brusselse schepenen verschenen om de aankoop of verkoop
van een rente, de verwerving of verpanding van een onroerend goed in
een schepenakte te laten bekrachtigen. Reeds in 1515, op 3 juli en 31
december komen de echtgenoten voor de Brusselse schepenen (146). Op 3
juni 1518 doen de goudsmid en zijn echtgenote een verkoop registre
ren (147). In 1538 hebben zij een transactie afgesloten met een ander Brus
sels goudsmid, Jan Marchant en diens echtgenote Anna van Benthem,
dochter van een goudsmid C·18

) . Jan Nooseman, echtgenoot van Lysbeth
de Winter, dochter van Meester Augustijn de Winter laat op 23 december
1545 een verbintenis bekrachtigen door de schepenen en in september

(145) Ibid., Griffie, 569, r 10, 10 v", 39-40 v",
(146) K.B.B., Handschriftenkahinet, Fonds Houwaert, II 6.488, r 230, 239.
(147) Ibid., II 6.488, r 325.
(148) Ibid., II 6.500, r 538.
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van dat jaar wordt vader Augustijn nog eens vermeld in de Brusselse
schepenakten ('49).

Zoals nagenoeg aile Brusselse kunstenaars en ambachtsleden was de
goudsmid ook lid van een van de Brusselse broederschappen of gilden.
In 1532 zijn Augustijn de Winter en zijn echtgenote ingeschreven gewor
den op de ledenlijst van de minder bekende broederschap van Sint-Bar
bara in Sint-Goedele ('50). De lijkdienst van Elisabeth Hendricx, uxore
Augusli aurifabri onder de SpiegeI, werd op 16 oktober 1538 met acht
priesters, dus met een behoorlijk decorum, in Sint-Goedele geceIe
breerd ('51).

Is het tengevoige van het overlijden van zijn echtgenote dat Augustijn
de Winter in aprii 1540 een overeenkomst met twee van zijn kinderen,
Jan en Elisabeth, liet bekrachtigen door de Brusselse schepenen? Die
overeenkomst moet betwist zijn geworden voor de stedeIijke rechtbank,
en daarna voor de Raad van Brabant zijn gebracht. Bij vonnis van 15
juni 1553 hebben de raadsheren de uitspraak van de wethouders van
Brussel verbroken, en, overeenkomstig het akkoord van 1540 tussen va
der en kinderen, Elisabeth veroordeeld om haar broer Jan verder te blij
ven onderhouden en alimenteren ('52). Het blijkt dus dat Augustijn de
Winter twee zonen had, Jan en de goudsmid Hendrik, en een dochter
Elisabeth, nog in 1545 vermeld als echtgenote van Jan Noosemans.

Augustijn de Winter was eigenaar van een huis in het Wermoesbroeck,
nabij de Orssendaelpoel, tegenover de poort van het klooster van Sint
Elisabeth, en geiegen in de parochie van Sint-Goedele. Die erve wordt
vermeld zowei in het cijnsboek van de rentmeester van de domeinen in
het kwartier Brussel ('53), aIs in het manuaaiboek van de klerk van de
kerkfabriek van Sint-Goedele ('54). Zou de goudsmid ook een eigendom
hebben gehad op de Vismarkt, in de parochie van Sint-Niklaas ('55)?

(149) Ibid., II 6.491, f" 32; II 6.500, r 409.
(150) A.R., A.S.G., 8.901, f' 10. Zie ook J. Th. DE RAADT, Mengelingen over Heral

diek en Konst, Antwerpen, 1894, p. 67; Pl. LEFEVRE, Archives des Arts, in Archives,
Bibliothèques et Musées de Be/gique, 21, 1950, p. 128 (= LEFEVRE, Archives des Arls,
1950).

(151) A.R., A.S.G., 4.838, r 105 v'. Het eerste jaargetijde werd herdacht op 7 okto
ber 1539. De overledene liet een vrij onbelangrijk testamentair legaat na aan de kerk
fabriek van Sint-Goedele (Ibid., 9.371, A' 1537-38, r 33).

(152) A.R., R.B., Griffie, 600, r 131.
(153) A.R., R.K., 44.832, f" 93 v'.
(154) A.R., A.S.G., 9.346, A' 1521-22, r 12; 9.370, A' 1531-32, r 8 v'; cfr LEFEVRE,

Archives des Arts, 1950, p. 128. Op dat huis betaaide de gondsmid een eijns van 2 pond
payment aan de kerkfabriek van Sint-Goedele. Al de plaatsnamen verwijzen naar de
parochie van Sint-Goedele (LAURENT, Les limites des paroisses, 1963, p. 181).

(155) Zie noot 102. A.R., A.S.G., 9.348, A' 1533-34, r 10 v'. De goudsmid blijft twee
pond payment betalen op zijn erf in het Wermoesbroeck, maar wordt in het manuaal
vermeid aIs gevestigd op de Vismarkt; Ibid., 9.356, A' 1539-40, f" 10 v'. De Vismarkt
Iag in de parochie van Sint-Niklaas (LAURENT, Les limites des paroisses, 1963, p. 206).
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Van 1541-1542 af blijkt hij gehuisvest te zijn in de Kapelleparochie, en
meer precies op de Hoogstraat te wonen ('56). Zijn erf in het Wermoes
broeck was ook belast met 2Y. cijnsgulden te betalen aan de Infirmerie
van het Begijnhof. Die cijnsplicht wordt in 1542-1543 overgenomen door
zijn schoonzoon (157).

Het overlijden van Augustijn de Winter is niet met zekerheid vast te
stellen, maar moet waarschijnlijk tussen mei en augustus 1550 gesitueerd
worden e58

) .

*********

Dit de levenschets van Hendrik Bosch, Nicolaas Croysaert, Willem de
Pape en Augustijn de Winter blijkt weI dat hun medewerking bij de ver
vaardiging van kerkelijke legpenningen en tekens slechts een zeer bijkom
stig facet is geweest van hun bezigheden en een minder belangrijk
element is geweest van de bestellingen die zij voor religieuze en civiele
opdrachtgevers hebben uitgevoerd. Maar het is weI tekenend voor de tijd
dat kerkfabrieken en broederschappen, de gebruikelijke bestellers van
kerkelijke legpenningen en tekens, zowel voor de zilveren tekens van het
Heilig Sacrament van Mirakelen, aIs voor de loden of tinnen tekens van
Sint-Jan-Baptist, het noodzakelijk hebben geacht, een kunstenaar ter
hulp te roepen. Beeldende kunstenaars, zoals een schilder, maar zeker
beeldhouwers en vormsnijders, zoals er enkele in de loop van deze studie
werden geciteerd, hebben vorm gegeven aan en het uitzicht bepaald van
die legpenningen, die toch maar voorwerpen van alledaags gebruik waren.
Omwille van hun dagelijkse omgang met edele metalen en van hun erva
ring inzake het graveren op metaal en het snijden van matrijzen en stem
pels, waren de goudsmeden tenslotte de aangewezen vakmannen waar
zilveren tekens moesten geslagen worden.

(156) A.R., A.S.G., 9.357, N 154 1-42, r 18; 9.358, A" 1542-43, f" 10. De goudsmid
staat heel wat jareu ten achter met de hetaling van zijn cijns op het goed in het Wer
moesbroeck.

(157) O.C.M.W., H. 544, A" 1524-25, r 4 v"; H. 563, A" 1542-43, f" 5 v".
(158) In de rekeningen van de kerkfabriek van Sint-Goedele wordt de betaling van

de cijns van 2 pond payment in het jaar 1549 overgenomen door de erlgenamen van
meester Angustijn de Winter (A.R., A.S.G., 9.381, A" 1548-49, f" 8). De erve wordt nu
gesitueerd in de Quackelstraat, naast het Orssendael, dus nog altijd in de parochie van
Sint-Goedele (LAURENT, Les limites des paroisses, 1963, p. 182). Maar anderzijds ver
leent meester Augustijn de Winter in mei 1550 nog een volmacht aan de provisoren
van Sint-Elooi (K.B.B., Handschriftenkabinet, Fonds Houuiaert, II 6.491, r 77). Op 17
augustus 1550 verschijnt Johannes de Winter, erfgenaam van meester Augustijn, VOOT

het kapittel van Sint-Goedele in verband met een gescbil met heer Geerde Horst Spyc
kermans, kapelaan van Sint-Goedele (A.R., A.S.G., 913, f" 314 v"). En op 15 oktober
1550 ondertekende de tweede echtgenote en weduwe van de goudsmid, een kwijtschrift
voor de ontvangst van een achterstallige betaling (zie noDt 123).
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RÉSUMÉ - Les méreaux et les orfèvres bruxellois du XVIe siècle

Au XVIe siècle, les méreaux étaient un moyen de paiement courant dans les
églises bruxelloises. Dans la collégiale Sainte-Gudule, une dizaine de méreaux
différents servaient à payer les prètres qui assistaient aux services religieux ou
célébraient des messes d'anniversaire. Les confréries religieuses et les institu
tions caritatives des paroisses utilisaient leurs propres méreaux notamment
pour les distributions d'aumônes aux pauvres. Tous ces méreaux avaient une
forme et une valeur différente. Les exemplaires les moins chers, d'un usage
courant et destinés à une large diffusion, étaient coulés dans un moule en
pierre par un plombier ou un fondeur d'étain. Les méreaux en or ou en ar
gent, d'un caractère artistique plus accusé, étaient plus rares.

Souvent, la conception et la fabrication des méreaux sont dues à un ar
tiste. Un peintre dessinait le modèle d'après lequel, un sculpteur ou un orfèvre
taillaient la matrice ou le moule pour la frappe ou la fonte des méreaux.

Au cours du XVIe siècle, une quinzaine d'orfèvres bruxellois s'est occupé,
d'une façon ou d'une autre, de la fabrication de méreaux. La présente étude
se limite aux orfèvres qui sont intervenus dans l'histoire de deux types de
méreaux bruxellois caractéristiques: les méreaux en or et en argent du Saint
Sacrement des Miracles dans l'église collégiale de Sainte-Gudule et les ensei
gnes de procession de l'èglise Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek-Saint-Jean.

Les comptes les plus anciens (1531) conceruant la dévotion pour le Saint
Sacrement des Miracles signalent déjà la vente de méreaux. Ils portèrent pro
bablement la représentation des trois hosties miraculeuses et de leur reli
quaire. En 1542, la fabrique d'église s'adressa à l'orfèvre Henri Bosch et à un
de ses collègues pour tailler une grande et une petite matrice servant à la
frappe de nouveaux méreaux en argent. De tels méreaux sont encore signalés
en 1559 et en 1574. En 1589, pour remercier une donatrice, la fabrique
d'église demanda à l'orfèvre Nicolas Croysaert de réaliser un méreau spécial
en un seul exemplaire. Après le rétablissement du culte catholique (1585)
dans la ville, la vente de méreaux consacrés au Saint-Sacrement des Miracles
reprend lentement pour devenir réellement importante dans les premières dé
cennies du XVIIe siècle. Les orfèvres Nicolas Croysaert, Willem de Pape et Jean
Taverne sont alors les fournisseurs les plus fréquemment cités de méreaux en
argent mais aussi en or.

II s'avère que les orfèvres cités furent aussi des représentants importants de
leur corporation. H. Bosch, fils d'une famille d'artistes, fut un artisan bien
connu des commanditaires religieux et civils de la ville. En 1529, il négocia
avec les marguilliers de la collégiale la fourniture d'un nouveau reliquaire de
Sainte-Gudule. En 1536, il fut roi de la gilde des arquebusiers de Saint-Chris
tophe et en 1547, il fit partie du corps des tireurs à l'arc de la gouvernante
Marie de Hongrie. Dès 1585, Nicolas Croysaert, fils d'orfèvre, en tant qu'orfè
vre attitré de l'église, fut chargé de l'eutretien de l'orfévrerie de la collégiale
et du trésor du Saint-Sacrement des Miracles. Assez souvent, il intervint
comme expert pour évaluer la valeur des objets d'orfèvrerie, lors des ventes
dans les maisons mortuaires des prètres de Sainte-Gudule. Ses activités se si
tuent surtout durant les premières décennies du XVIIe siècle; tout comme cel
les de Willem de Pape qui fut probablement le successeur de Croysaert comme
orfèvre en titre de la collégiale.
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Le méreau de Saint-Jean-Baptiste est étroitement lié à l'histoire de la dé
votion pour ce saint et plus particuliérement à la procession annuelle en son
honneur à l'église de Molenbeek-Saint-Jean. En 1497 déjà, la fabrique d'église
rémunéra un artiste «' een vormsnijder ») qui a taillé le moule et fondu une
douzaine de méreaux en plomb. Ces méreaux furent probablement distribués
aux pèlerins en récompense de leurs dons généreux. Vers le milieu du xvi"
siècle, les mèreaux de Saint-Jean-Baptiste furent livrés en quantitès élevées
(parfois jusqu'à 200 exemplaires par an) par des fondeurs d'étain bruxellois
ou des marchands spécialisés dans la vente d'objets de dévotion populaire.
Toutefois, ce fut un orfèvre, et non des moindres, August de Winter, qui se
chargea, en 1543, de creuser la matrice utilisèe pour la fabrication des mé
reaux.

A. de Winter, fils d'orfèvre, citoyen de la ville de Bruxelles en 1515, fut
certainement un des orfèvres les plus renommés de la ville. Graveur de sceaux
réputé (grand sceau du duché de Brabant (1518), du sceau du Conseil d'Artois
(1530) et du sceau du Conseil de Luxembourg (1531», il exécuta des comman
des émanant des couvents (abbaye de Kortenberg, 1518) et églises, des auto
rités centrales et de la Cour (couronne et bâton impériaux pour le cou
ronnement de Charles Quint à Aix en 1520; chaîne en or de l'Ordre de la
Toison d'or, donnée par le roi Charles au roi de France en 1516), de la no
blesse et de la haute bourgeoisie de Bruxelles (Margriete de Baenst, dame de
Grand-Bigard). De 1541 à 1543, il a représenté la corporation des orfèvres au
sein de la confrérie de Saint-Éloi et participa, en tant que proviseur, à la
gestion journalière. Membre influent de la corporation, il osa s'opposer aux
décisions des doyens qu'il contesta même devant la cour suprême du Brabant.
Son nom apparaît dans de nombreux extraits d'actes des échevins de Bruxel
les en rapport avec des opérations financières ou immobilières. Un de ses fils
fut également orfèvre.

Enfin, il ressort des notices biographiques, certes incomplètes, des orfèvres
cités dans la présente étude, que les commandes de méreaux religieux ne re
présentent qu'un aspect tout à fait secondaire de leurs activités. Il n'en reste
pas moins vrai que l'appel à des artistes ou des artisans de renommée atteste
la préoccupation des commanditaires de méreaux pour l'aspect artistique de
ces objets d'un usage courant.




