
I N  B E E LD De  po rt rette n va n M e m l i n g  

Eén kern, drie tentoonstellingen 
De betekenis en vooral de impact van Mem
lings portretkunst op de ontwikkeling van 
het Europese renaissenceportret van de late 
vijftiende en de vroege zestiende eeuw is  
nog maar recent bestudeerd. De Memling
tentoonstelling van 1994, georganiseerd 
door het Groeningemuseum ter gelegen
heid van de vijfhonderdste verjaardag van 
de sterfdatum van de kunstenaar, was van 
cruciaal belang voor de herwaardering van 
Hans Memlings kunstenaarsta tent. 

Hans Memling, Portret van een Jonge vrouw (Sybilla 

Sambetha), 1480, Musea Brugge, Hospitaalmuseum Sint 

}anshaspitaal 

Het nu lopende tentoonstellingsproject i n  
het kader van Corpus os focust zich voor de  
eerste keer op de portretten van Memling. 
Het project is een realisatie van de Stedelij
ke Musea van Brugge, de Frick Collectie van 
New Vork en het Thyssen-Bornemisza in  Ma
drid en zal dus in  deze drie musea getoond 
worden. Rond een beperkte, maar vaste kern 
van veertien portretten legt elk van de drie 
locaties een eigen klemtoon. Madrid wijst 
op de betekenis en i nvloed van Memlings 
portret op het Ita liaanse en Noord-Europese 
renaissenceportret. De Brugse Musea onder
zoeken de rol of functie en de context van 
het stichtersportret en het onafhankelijke 
portret. De Frick Collectie zal de artistieke 
evolutie van de portretten van 1460 tot 1490 
onder de loep nemen. Omwille van de fragie
le toestand van deze paneelschilderkunst is 
het aantal tentoongestelde werken beperkt 
tot een dertigtal meesterwerken. 

Productief en veelzijdig schilder 
Hans Memling wordt met Jan van Eyck, Pe
trus Christus en Gerard David als een van 
de belangrij kste vertegenwoord igers van de 
Brugse vijftiende-eeuwse schilderkunst be
schouwd . Met een oeuvre van in totaal bijna 
honderd werken die traditioneel aan hem 
of zijn atelier worden toegeschreven, neemt 



Memling een toppositie in onder de kunste
naars van voor 1500 in de Nederlanden en is 
hi j  tevens een van de meest productieve en 
veelzijdige schi lders van zijn tijd. 
Memling was afkomstig uit het Midden-Rijn
gebied en genoot hoogstwaarschijnl i jk een 
opleiding i n  het atelier van Rogier van der 
Weyden te Brussel. In  1465 vestigde hij zich 
in  Brugge, waar hi j  ook met de kunst van Jan 
van Eyck i n  contact kwam. De synthese van 
deze twee i nvloeden die hij in zijn oeuvre tot 
stand wist te brengen, bleef tot in de zes
tiende eeuw toonaangevend voor de Brugse 
schi lderkunst. 

Geliefde vernieuwer 
Van meet af aan waren buitenlandse koop
lieden en bankiers die in Brugge verbleven 
Memlings belangrijkste opdrachtgevers. Flo
rentijnse en Venetiaanse zakenlui, maar ook 
kooplieden van de Duitse Hanze en Spaanse 
wolhandelaars, bestelden altaarstukken 
of kleinere devotiesch ilderijen, die ze vaak 
meenamen toen ze naar hun land terugkeer
den.  Maar Memling werd zowel door zijn 
buitenlandse opdrachtgevers als door leden 
van de Brugse patriciërsfamilies en zelfs van 
het Bourgondische hof in de eerste plaats 
als portretschilder gewaardeerd. In het laat
middeleeuwse Brugge werd hij  de meest 

geliefde portrettist van de elite. Zijn vernieu
wingen op dat gebied - hij was de eerste 
die zi jn modellen tegen de achtergrond van 
een landschap afbeeldde - zouden de por
tretschi lderkunst van de Renaissance in heel 
Europa ingrijpend beïnvloeden. 

Bij Ital ianen waren zijn portretten het meest 
geliefd. Ze waren kleinschalig, gemakkelijk 
te transporteren en legden vooral de beelte
nis vast van de eigenaar zodat dit meteen 
een souvenir  was aan het verblijf in Brugge. 
Soms waren deze portretten als een devotie
paneel opgevat of als een schenkersportret 
Net zoals Rogier Van der Weyden had Mem
ling een voorkeur voor het portret ten halve 
lijve. De portretten van Tommaso en Maria 
Portinari die Memling kort na hun huwelij k 
in 1470 schilderde, sluiten met hun egale 
donkere achtergrond aan bij het door Ra
gier Van der Weyden zo populair gemaakte 
type. Aan het einde van de jaren 1480 kiest 
Memling echter voor een minder neutrale 
omgeving (loggia of luxueus ingericht interi
eur) en voor het opnemen van attributen 
die verwijzen naar de rang en status van de 
geportretteerde (gebedenboek, rij k gebor
duurde weefsels zoals fluweel en bont of 
goudbrokaat). 

Hans Memling, Moreel Drieluik, 

Musea Brugge, Graeningemuseum 

De belangrijkst bijdrage van Memling aan de 
portretschilderkunst blijft echter de i nvoe
ging van een landschapsachtergrond.  Soms 
is dit beperkt tot een doorkijk door een ven
ster, maar vaker strekt het landschap zich uit 
onder open lucht. H ierbij vormt het psycho
logisch versti lde portret een tegengewicht 
voor de neutrale luchtpartij en worden de 
schouders van de geportretteerde verleven
digd door het landschap erachter. De han
den rusten vaak op een balustrade of op de 
li jst van het schilderij en de schouders zijn 
vaak aan de beeldrand afgesneden, wat een 
close-up effect teweegbrengt, vergelijkbaar 
met dat van het inzoomen met een camera. 

Levensecht en intimistisch 
De interesse voor het portret werd gevoed 
door het humanistisch gedachtegoed en 
de cultus van de Oudheid.  In Italië h iel-
den schi lders in  die tijd nog vast aan het 
gestrenge profielportrtet, terwijl in de 
Bourgond ische Nederlanden reeds vanaf 
1430 gekozen werd voor het levendigere 
driekwartprofieL Het levensechte effect 
werd ook nog vergroot door het gebru ik  van 
olieverf (in Italië tempera of eiverf, wat een 
droger effect geeft) : de glans en de verschil
lende kleurtonaliteiten in een contrast van 
licht en donker droegen bij tot een realisme 
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Hans Memling, Portretvan man in gebed, 

Museo Thyssen Bornemiszo, Madrid dat de Italiaanse kunstenaars verbaasde. 
Antonello da Messina, Francesco del Cossa, 
Pinturicchio, Perugino, en de grootmees
ters Rafaël en Leonardo da Vinci lieten zich 
onder i nvloed van Memlings portretten ver
leiden tot een uitmuntende psychologische 
weergave van de geportretteerde en het 
inzoemend effect tegenover een wijds pano
ramisch landschap geraakte meer en meer 
ingeburgerd . 

Naast portretten met een achtergrondland
schap sch i lderde Memling i n  Brugge gere
geld ook conventionelere portretten met een 
neutrale donkere achtergrond in de trant 
van Van Eyck en Rogier Van der Weyden. 
Het Portret van een man met een anjer is 
daar een kenmerkend voorbeeld van :  Mem
ling beeldt de opdrachtgever af tot aan de 
taille, i n  d riekwart naar rechts tegen een 
blauwgroene achtergrond. De onbekende 
jongeman draagt een wit hemd onder een 
zwarte wambuis en daarover een donkere 
met bruine bont gevoerde jas. Hij heeft een 
zwarte muts op het hoofd en het donkerbrui
ne, steile haar valt over zijn voorhoofd. Tus
sen duim en wijsvinger van de l inkerhand 
houdt hij  een rode anjer, in de rechterhand 
heeft h ij een opgevouwen document. Anjers 
waren van oudsher het symbool van liefde 
en trouw. Daarom zou het hier om een verlo
vingsportret kunnen gaan.  Het document is 
wellicht een liefdesbrief of - heel prozaïsch 
- een huwelij kscontract. In adellijke krin 
gen,  maar vermoedelijk ook i n  het  mi lieu van 
vermogende Europese kooplieden liet men 
soms verlovingsportreUen maken als de 
toekomstige echtgenote te ver weg woonde, 
om zo een indruk te geven van de mogelijke 
huwelijkskandidaat. Dergelijke portretten 
hebben vaak een intimistisch karakter en 
staan in  schril contrast met de stichterspor
tretten. 

Het vermogen om de psyche te peilen 
Een van de mooiste schenkersportretten vin
den we terug op het triptiek met de heil ige 
Christophorus (het zogenaamde Moreeltrip
tiek). Het gaat hier om Barbara van Vlaende
renberch en haar echtgenoot Wiltem Moreel, 
een Brugs kruidenhandelaar en politicus. 
Het echtpaar mocht in  de Sint-)acobskerk 
in  Brugge een altaar stichten gewijd aan de 
hei ligen Maurus en Egid ius. Hun kinderen 
(negen meisjes en vijf jongens) werden door 
Memling nog bijgesch i lderd, zelfs toen het 
altaar zelf a l  voltooid was. Ook de gebouwen 
op de achtergrond verwijzen naar het fami
liebezit. Moreel was burggraaf van Roesela
re en heer van Oostcleyhem. Zowel de kledij 
van de stichters, de rijkdom van hun kroost 
als hun bezittingen verwijzen duidelijk naar 
hun maatschappelijke status, maar Memling 
zou Hans Memling n iet zi jn als er op de ge
laatsuitdrukking van de knielende stichters 
ook maar een zweem van trots of praalzucht 
zou af te leiden z i jn .  



-
Hans Memling, Portret van een man, 

The Frick Ca/lectlan, New Yark 

Typerend blijft bij Memling de aandacht 
die naar binnen gekeerd is, verzonken in 
mystieke contemplatie voor de hei ligen en 
Christophorus, de christusdrager op het 
middenpaneeL Dit vermogen om de psyche 
te peilen en het gebruik maken van een 
vaak sober kleurenpalet maken Memling 
tot laatste erfgenaam van het herfsttij der 
Middeleeuwen, maar meteen ook de brug
genbouwer naar het human istische renais
senceportret. 

MEMLING EN H ET PORTRET 

Van 8 juni tot 4 september 2005 

Groeningemuseum, Brugge 

Open: d insdag-zondag van 9.30 tot 17 uur 

Gesloten: maandag 

Informatie over het volledige programma van het 

cultuurfestival Corpus Brugge os: 

www.corpusbruggeos.be 

Portret van een au de vrouw, Museum af Fine Arts Housten 

E XT R  
OKV Club 
Op zaterdag 2 j u li om 11  uur nod igt O penbaar  Kunstbezit i n  Vlaan dere n  100 
abonnees u it  o p  een gratis geleid bezoek aan 'Memli ng  e n  het portret' . 2 0  onder  
hen kunnen deelnemen aan d e  ron dleid ing  door Ti l l-Holger Borchert, com m issaris
gen eraa l van d e  tentoonstellin g. H ij is ook samensteller van d e  tentoonstelli ng  
'Ensor tot  Bosch' (zie  b lz. 2 0) .  
De onschu ld ige hand zal d eze 2 0  gelukkigen u itkiezen .  
Aansluitend o p  d e  ron d le id i ngen kunnen  5 0  abonnees deelnemen aan een 
exclusieve lunch i n  het sterrestau rant  Den Gouden Harynck. Voo r  slechts € 70.00 
per  persoon kan u gen i eten van een aperitief, voorgerecht, h oofdschotel, d essert 
en koffie .  Ook de wi jnen zijn i nbegrepen.  In h et schitterende restaurant  kan u 
ken n ismaken m et fotografie van G reta Buysse en beeldh ouwwerken van J acqu es 
Verduyn. 
I ntekenen kan door een b rief of kaartje te sturen naar Open baar Kunstbezit in 
Vlaanderen, Hofstraat 15, 2ooo  Antwerpen of door te mai len naar info@okv.be. 
De eerste honderd i ntekenaars o ntvangen een u itnodiging.  
Gel ieve te vermelden of u enkel  i nschrijft voor d e  rond le id ing, of u ook wenst deel  te 
nemen aan d e  lunch e n  of u a lleen of met twee personen komt. 
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