
P E T R U S - P A U L U S  R U B E N S  

EN 

BALTHAS-AR MORETUS (I). 

Belangwekkender dan de schilderijen zijn de tee- 
keningen, welke Rubens voor zijnen vriend Balthasar 
~ b r e t u s  uitvoerde. Toen hij nog in I t a l i ~  verbleef, 
vervaardigde de stshilder er reeds, welke bestemd 
waren orn gegraveerd te worden vobr een boek, dat 
in de Plantijnsche drukkerij zou verschijnen , en, 
toen hij in Antwerpen teruggekeerd was, werd hij 
al spoedig, en bleef hij tot aan zijnen dood, de 
gmone teekenaar der versierde titelplaten, wellte 
Moretus aan het hoofd zijner bijzonderste uitgaven 
liet drukken. 

Nagenoeg al die platen werden gesneden en alle 
zonder uitzondering werden gedrukt door de leden 
der graveursfamilie Galle. Rubens aanzag deze 
kunstenaars en inzonderheid Cornelius Galle, den 

(1) Zis bl. 203 en 275 van den eersten jaargang. 



oudere, als de best geschikte voor deze taak en 
zijn uitdrukkelij k verlangen was, dat er geen ander 
mede belast werd (I). De taak, welke deze plaat- 
snijders te verrichten hadden was in het geheel 
geene lichte. 

Rubens toch leverde hun eerder breede schetsen 
dan zorgvuldig afgewerkte teekeningen. Zij hadden 
zijne opvattingen dus evenzeer te vertolken als uit 
te voeren. Dat zij dit op uitstekende wijze deden, 
daarvan geeft ons Rubens' getuigenis voldoende 
zekerheid. Een woord over de Galle's zal hier dus 
niet ten onpas komen. 

Philips Galle, de eerste van zijn gedacht, die de 
graveerstift hanteerde, werd te Haarlem geboren in 
1537. In 1570 was hij te Antwerpen gevestigd en 
liet zich daar als lid bij de St.-Lucasgilde inschrij- 
ven. Het jaar nadien verki-eeg hij het burgerrecht 
in dezelfde stad. Hij stond in gestadig verkeer met 
Plantijn, voor wien hij platen aftrok en die herhaal- 
delijk drukwerk voor hem vervaardigde. Hij was 
een der eersten, die een atelier van gravuur opende, 
waarin hij, zijne zonen en leerlingen werkzaam 
waren, en waarin bij honderden platen gesneden en 
gedrukt werden, die dan over alle markten van 
Europa hunnen weg vonden. 

philips Galle overleed den rzn maart 1612, ver- 
scheidene kinderen nalatende , waarvan de twee 
oudste Theodoor en Cornelius hun vaders spoor 
volgden. 

(1) Ciirabo titulum incidi a Corn. Gallm, cujus scilicet manu Rubonius 
delineationes suas sculpi in primis desideisat. (Brief van B. Moretus aan 
Benedictus Hacfteniris, 28 Augustus 1634). 



Theodoor tverd den 16" juli 1571 in de O.L.V. 
kerk gedoopt; hij stierf in november of december 
1633. Hij huwde Catharina Moerentorf, de zuster van 
Balthasar Moretus. Zij schonk henl eene dochter 
en drie~ Zonen. Van deze laatste volgde de oudste, 
Jan genaamd en den 2 y n  september 1600 geboren, 
zijn vader op als plaatdrukker, maar niet als plaat- 
snijder. Hij stierf op SO december 1676. Hij liet . 
ender vele andere kinderen een Zoon Norbertub; na, 
die in 1666 in de Lucasgilde trad en zijn vader 
als plaatdrukker spvolgdk. 

Cornelius Galle, de vader, tweede Zoon van Phi- 
lippus, werd geboren in 1576. Evenajs zijn broeder 
Theodoor, bezocht hij Italie. In 1604 was hij te 
Antwerpen teruggekeerd. Rond 1637 tvas hij te 
Brussel gevestigd, alwaar hij in 1650 overleed, een 
Zoon Cornelius den jonge nalatende. Deze l-iad zijn 
vader naar Brucsel vergezeld en verbleef daar tot 
op 'het oogenblik zijns huwelijlrs. Op 23 december 
1641 trad hij te Antwerpen in den echt met Francisca . 
Nijs en bleef in dez6 stad wonen. Hij stierf in 
1678. Zijn oudste Zoon Cornelius I11 werd insgelijks 
plaatsnij der. 

Wij teekenden reeds aan, dat Philips Galle in 
veelvuldige betreklringen tot Plantijn stond. Wan- 
neer Theodoor Galle de dochter van Jan Moretus 
had gehuwd, werd de band tusschen de 'graveurs- 
familie en de eigenaars der Plantijnsche drukkerij 
nog veel nauwer. Te rekenen van 1600 tot 1693 
drukten de Galle's al de prenten, welke gebezigd 
werden door de Moretussen, Van 1600 tot 1642 



sneden zij een goed deel der platen, welke door 
Plantijns opvolgers uitgegeven werden. 

In  het archief van het Museum Plantin-Moretus 
zijn de rekeningen bewaard, welke de twee familien 
gedurende honderd twintig jaar met elkander ver- 
effenden. Eerst staat Philips aan het hoafd van het 
huis ; na dezes dood treedt Theodoor, en na hem zijn 
Zoon Jan Galle op. Toen deze in 1676 gestorven was, 
zette Norbertus Galle de plaatdrukkerij voort. De 
laatste rekening van hern in het archief van het 
Museum Plantin-Moretuc is gedagteekend van 30 
augusti 1693. Van 1653 tot 1678 was Cornelis Galle, 
de jonge, de gewone plaatsnijder der Plantijnsche 
drukkerij . 

De rekeningen, welke de Moretussen aan de Galle's 
te betalen hadden, zijn voortdurend zeer hoog. In 
het jaar 1600 beginnen zij met 411 fl. 3 s. ; tien jaar 

I later bereiken zij reeds 1900 gulden; rond 1630 
stijgen zij tot 2500 gulden s' jaars, en dalen dan 

i i allengs, totdat zij in 1680 nog ongeveer 1700 gulden 

i bedragen. 
D e  eerste platen, welke Rubens teekende voor 

een werk, dat in de Plantijnsche drulkerij verscheen, 
waren bestemd voor het boek van zijn braeder 
Philips, Electorvt~z ZiOri 11, dat in 1608 in quarto- 
formaat uitkwam. Het zijn zes platen van Romeinsche 
oudheden : standbeelden , barleeven en medailles. 
Zij werden door Petrus-Paulus in I,taliE vervaardigd 
en door Philips bij zijne terugkomst naar de Neder- 
landen medegebracht. Zij werden door Cornelius 
Galle, den oude, gesneden en aan zijn broeder 
Theodoor betaald den gn augustus 1608. Den 20" 



septcmber daaropvolgencle werd het druklten der 
platen op 1000 exemplaren insgelijks aan Theodoor 
Galle betmld (I). 

Een dezer platen, Iconisn-tvs stnttra tognfcz (bl. ZI), 
werd gekopieerd voor Niero)zymi Bossii de Toga rovznna 
cont~nentnriz~s (Amst. And. Frisii, I 6 71 .) 

Na dit werk vermeiden wij het portret van Philips 
Rubens, door Petrus-Paulus geteekend voor Ami- 
confftz in P h i w v m  Rzdefiivnt pietas, ~vellc voorkom t 
in S. Aste~ i i  Homilicz enz. (1615 in-40). Het stuk 
werd gegraveerd door Cornelius Galle en aan zijn 
broeder betaald in Maart 1615, tegen den prijs van 
33 gulden, de koperen plaat er bij begrepen. Het 
werd gedrukt op 750 exernplaren (2). Het stelt het 
borstbeeld van den aflijvige - voor op een voetstuk, 

(1) (Rekening ,:an Th. Galle aan J. hioretus). 1608. Den 9 aiigitstus. 
Gesnecien plaeten van Rubenius pagiiia 33. . 40 gul. 
Noch pagina 74. van snijden , 

I 
40 m 

Pagina 21. van snijden 35 ,9 

Pagina 67. van sagden Rubenii. 36 
Noch gesneden een priesters tronia 6 W 

Noch gesneclen een rnedslio 4 n 

Verschob& aan cooper voor alle de bovengenoemde platen 10 10 st. 

170 gul. 10 st. 
Den 20 september. 
Gedruckt den titol o&e passer Electa Rubenii 1035 bla. 

tot 10 st. thandei-t . . . . . . . . . . . .  5 8111. 2 112. 
Gedruckt een rnedalieken in Rubenis boeck 1000 bl. 

. . . . . . . . . . . . . .  tot 10 gtS thondert 5 n 

Gedruckt eßn antijckx hooft in Rubenis boeck 1000 
. . . . . . . . . . . . .  bl. tot 10 sts thondert 5 

Gedrirckt voor Rubenis boeck 4 groote platen in-folio 
op ellix 1000. is te Samen 4000 blade~x tot 20 sts thondert. 40 
(2) 1615. Van 1 janiiari tot 16 maoit. 
G ~ s n d e n  conterfegtsel van Ph. Rubbens uan Cornelis naer Rubbens 

met cooper. . . . . . . . . . . . . .  33 giil. 



met het opschrift Piis hlnrzibzw Philippi RvbelzI s a r .  
omgeven door versiersels, alles geplaatst in eene 
l-ialfronde nis. 

In  het vorige hoofdstuk deelden wij de sommen 
mede , welke door Moretus aan Rubens betaald 
werclen voor de schilderijen en teekeningen, welke 
de groote ltunctenaar voor zijnen vriend maakte. In 
dit stuk werden de teekeningen verdeeld volgens 
het formaat ; wij achten het passender ze hier te 
besprelten riaar tijdsorde en merken aan, dat in 
bedoelde rekeningen enkele werken van Rubens, 

'P die wij hier te vermelden hebben, niet voorkomen. 
D e  ,twee eerste werken, welke Rubens na zijnen 

teruglceer in Anttverpen voor Moretus teekende, zijn 
I de belangrijkste. Het eene bectaat uit een titel, 

tien platen eil even zooveel ornlijstingen voor den 
Brevier en den Missaal in-folio ; het andere in een 
titelplaat en 6 vignetten voor Agvilottii Optica. 

De teekeningeii voor den Brevier bevatten eene 
titelplaat, verbeeldende de katholieke kerk, zetelende 
op een vierkant voetstuk en verpersoonlijkt in eene 
vrouw, wier hoofd, door de stralen van den H. 
Geest omgeven, de driedubbele kroon draagt, en die 
den pauselijlcen staf in de eene en een geopend 
boek in de andere hand houdt. Twee engelen, 
waarvan de eene rechts, de andere links op wolken 
zweeft, zwieren haar wierookvaten toe. Nevens het 
voetstuk staan links de H. Petrus, rechts de H. 
Paulus. In  het laagste deel der samenstelling zijn 
aangebracht het ~auseli jk wapen, eene harp met 
de kroon van koning David rechts, en een orgel 
met bazuinen en cithers links. 



Op het boek, gehouden door de H. Kerk, leest 
men : Cnntate Dolrti~zo cn~zticzr??t novvm en L n v s  Ejvs  
iz-t ccclesin sa$zctom*m. In den rook der wierool<vateil 
zijn de woorden geplaatst : Dirigntur Donzi~ze orntio 
nzeu en sicut incejzsuz-?t in consjectz~ iuo. Op de plint, 
waarop cle twee apostelen staan, leest lnen onder 
den H. Petrus : Esfote p~vdentes, ei vigilate iyz orntio- 
nibvs ; onder den H. Paulus : O v a t i o ~ i  instate, vigilanies 
izz en in grntiurvin nctione. O p  de orgel : Lazcdate 
Dontinum in cl'zordis et ougano ; op de hkrp : Laz~dnle  
Dominznn i f z  $salterio . ci! citltara. 

Oorspronkelijk stond het wapen van paus Pius V 
op het schild, beneden het voetstuk aangebracht ; 
in 1628 werd dit vervangen door de drie bijen van 
Urbnus  V111 (I). 

De eerste opvatting van .die samenstelling behooit 
Balthasar Moretus toe. IVij hebben drie bladen 
papier teruggevonden, waarop hij evenveel ontsverpen 
van deze titelplaat geschetst heeft, de Personen aan- 
duidende met de plaats, die zij' bekleeden, en de 
woorden, die hen vergezellen moeten. Het derde 
ontwerp is door Rubens gevolgd. De eenige veran- 
dering, welke hij er aan toebracht, is dat 'de koning 
David, welken Moretus beneclen links en de H. 
Cecilia, die hij rechts geplaatst had, vervangen 
werden door de muziekinstrumenten, welke in de 
voltooide prcnt hunne plaats innemen. Dit titelblad 
liomt alleen in de Brevieren voor en niet in de 
Missalen. De volgencle platen vindt men daarentegen 
in de beide werken : 

(1) Anno 162s. Don 31 augustus. Wytgedaen in den tytel van den  bre- 
vier in-Dfio het waepen van den paus ende hersneden . . . . 3 giil. 



O.L.V. Boodschap eil een lijst den boom van 
Jesse verbeeldende ; de Aanbidding der Herders, 
beneveils een lijst, de Vier Evangelisten en zes 
tafereelen van de Geboorte van Christus verbeeldende, 
de Aanbidding der IConingen, en een lijst bevattendc 
zes ondenverpen uit het vervolg van Christus' leven 
tot aan de  Bruiloft van Chanaan ; de Icalvarienberg 
en een lijst met zes afbeeldingen uit de Passie; dc 
Verrijzenis en een lijst met zes afbeeldingen uit dc 
Evangelien, van Christus' dood tot aan de Onge- 
loovigheid van den H. Thomas ; de Hernelvaart: 

*F - Christi en een lijst met zes afbeeldingen uit dc 
Prediking Christi ; de Nederdaling van den H .  Geest 
en een lijst met acht tafereelen uit de Werken der 

6 Apostelen ; liet Laatste Avondmaal en een lijst rnet 
zes tafereelen uit het Oud Testament ; de Hemel- 
vaart van Maria en een lijst met tien ondenverpen 
tot 0. L.V. betrekking hebbende ; Allerheiligen en 
een lijst verbeeldende de Prediking van Christus 
op den berg alsmede de Acht Zaligheden. Geen dezer 
platen draagt een naam van teekenaar of graveur. 

Theodoor Galle begon de teekeningen van Rubens 
te snijden in 1612. Den 2Sn septernber van dit jaar 
werd hij betaald voor de lijst tegenover O.L.V. 
Booclschap staande ; den IO* october, voor die na 
O.L.V. Hemelvaart; den 2~~ december, voor die 
na den Kalvarienberg ; den 7n j anuari 1613, voor die 
na 0. H .  Hemelvaart en na het H. Avondmaal, 
den 13" februari voor de Hemelvaart van Christus, 
en voor de Aanbidding der drie Koningen ; den 
7" meert, voor de lijst na Christus' Verrijzenis, voor 
die na. de Aanbidding cler Iconingen, voor die 



na de Ncclerclali~ig van den H. Geest, na O.L.V. 
Boodschap en na Allerheiligen. Den 10" februari 
1614 werd hij betaald voor den David uit den 
Brevier ; den 12" april voor de Aanbidding der 
Herders, de Verrijzenis van 0. H., de Nederdaling 
van den H. Geest, en O.L.V. Hemelvaart ; den 15n 
mei voor den Titel van den Brevier, 0 .L .V Bood- 
schap, het Laatste Avondmaal, en Allerheiligen. 
Zes dezer platen werden den graveur b taa ld  tegen 
65, de vijftien overige tegen 75 gulden het stuk. 

Naarmate deze prenten voltooid waren, bezigde 
Moretus ze in de uitgaven van den Brevier en den 
Missael. In 1613 teekent hij aan in zijnen catalogus 
bij eene uitgave van den Missaal : .c In deze uitgave 
staan er meer als in de vorige een figuur van de 
Aanbidding der I-oningen, en een van 0. H. Hemel- 
vaart, rnet hunne vignetten, dit maakt vier figuren, 
en de vignetten zijn nu verschillend bij alle figuren 
en beter gesneden, terwijl er in de vroegere drukken 
slechts drie waren, die men altijd moest herhalen. 
De S t.- Jacobskerk van Antvverpen bezit eene uitgave 
van den Missaal van 1613. Onder de lijsten bevindt 
er zieh slechts &n, die uit vroegere jaren dagteelrent. 
In den Brevier in-folio van 1614 komen voor het 
eerst al de platen voor (I) ; in het begin van juni vaii 
dit jaar waren zij afgedrukt; den 16n october betaalde 
Moretus 168 gulden 6 stuivers voor de 14,025 
bladeren. 

(1) Het bravier i n  folio snl a11een met caperen f i g u ~ 8  Wesen, die 
daer tae nieuw van Petro Rulbenio ticbben doen in~enteeren cn toecl- ~ e n c n  
on suilcn desglielycks in  Iiet eerstc gmncden Wesen. (J. Moretiis aan 
J. I-Iasrey te Madrid, 10 maart 1611.) 



In 1615 werden in Theodoor Galle's werkplaats 
dezelfde teekeningen gesneden voor ecn Brevier 
in-quarto en voor een in-80 formaat. In 1631 sneed 
Cornelius Galle op nieuw dezelfde pIaten in koper 
in hunne oorspronkelijke grootte (I). 

Verscheidene der teekeningen van Rubens werden 
later door Christoffel Jegher in hout gesneden om 
diegene te vervangen, welke in de vroegcre uitgaven 
van Missalen en Brevieren voorktvamen, en naar 
Petrus Van der Borcht gegraveerd waren. Voor den 
Missaal in-folio sneed hij : in 1626, de Hernelvaart 
van Christus ; in 1627, de Aanbidding der Koningen; 
voor den 34issaal in-40 : in 1627, de Hemelvaart 
van Christus en in 1642 de H. Drievuldigheid; voor 
den Brevier in-80, in 1628 : de Hemelvaart van 
Christus ; in 1631, eene Hemelvaart van O.L.V. en 
in 1636 eene tweede Hemelvaart van Christus. 

In een Missaal in-folio, door Cornelis van Egmont 
in 1629 te Keulen uitgegeven, komt eene kopij voor 
van de  omlijsting met den boom van Jesse, tenvijl 
de  overige platen van dit werk klaarblijkelijk een 
vrije navolging van Rubens' teekeningen zijn. 

Van de oorspronkelijke stuliken kennen wij slechts 
de lijst met den BOOI~Z van Jesse, bewaard in de 
verzameling van teekeningen van den Louvre te 
Parijs. 

In 1613 verscheen het werk Fruncisci Agvilonii 
Opticovz~~tz libr~i sex, in-folio. Behalve een groot getal 
wetenschappelijke figuren in hout gesncden, bevat het 

(1) (Rekening Th. Galle.) 1631. Den 4 october. Cornelis gesneden 10 
platen naer Riibbons voor den hlissael in  folio a 18 gul. stuck mot 
ltct cooprr. . . . . . . , . . . . . . . . girlden 780. 



ff 

acht koperen platen : de titel, een gravuur, verschei- 
dene afbeeldingen van het oog bevattende, en zes 
vignetten, op de gezichtsleer betrekkelijk, geplaatst 
aan het hoofd van elk der zes boeken, waaruit het 
werk bestaat. 

De titel verbeeldt een vierkant voetstuk, in een 
Iialfronde nis geplaatst. Boven op het voetstuk zetelt 
de Gezichtslcer, een scepter in de eene hand houdende 
en rnet de andere dpidende op eene kleine pyramide, 
welke op hare knie rust; aan hare zijde een Pauw en 
een Arend ; nevens het voetstuk de paalbeelden van 
Mercurius en Minerva, die de kroonlijst der nis 
schoren. 

De vignetten verbeelden eenen meester en zijne 
leerlingen, die, oader de gedaante van een oud man 
en gevleugelde kindertjes, zich met gezichtkundige 
waarnerningen bezig houden. 

Wij hebben in Rubens' rekening gezien, dat hij de 
figuren van Aguilonius geteekend en hertoetst heeft. 
Door dit hertoetsen moet rnen waarschijnlijk verstaan, 
dat hij het werk van den graveur heeft nagezien en 
verbeterd. 

Den 20" mei 1613 werden aan Theodoor Galle 
36 gulden betaald voor de vignetten, staande voor 
boek 2 en 3, den 22n juni daaropvolgende 72 gulden 
voor de 4 overige ; denzelfden dag nog 72 gulden 
voor de titelplaat. (I) 

(1) (Rekening Th. Galle) 1613. Den 20 Meij. Gesnoden voor den bneck 
vsn P. Agillion 2 pkiten daer hy mct een noghe siek ap een stoskcn, 
dander den Colossus in pe~spectief. 18 giil- stuck . . . . 36 giil. 

Don 22 Jonij. Gesneden voor den boeck van P. Agillion de opticoriim 
4 plaeton te maeton pro libro 1, 4, J, G tot 15 giil. deen doo~. clanclet., alles 
te saemen . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 gul.  

Gesneden den tijtel P. Apullon de opticorum voor alles . . 72 



D e  oorspronkelijke tcekening der titelplaat behoort 
xan het British Iliuseurn. 

Voor de uitgaaf van de werken van Seneca door 
Justus Lipsius, in 1615 in-folio formaat gedrukt, 
teekende Rubens het borstbeeld van Justus Lipsius, 
een hoofd van Seneca en een Seneca stervende in het 
bad ; voor de titelplaat veranderde hij het hoofd van 
Seneca en het kenteeken van Epictetus (I). Deze 
laatste prent werd in 1605 gesneden door Theodoor 
Galle naar een anderen teekenaar dan Rubens. De 
drie overige platen werden in 161~+-15 door Cornelis 
gegraveerd (2). Qfschoon zij Rubens naam niet dra- 
gen weten wij toch uit hIoretus' brieven, dat hij ze 
~vel  degelijk teekende. Den qn augustus 1614 schreef 
Balthazar aan Franciscus Lucas : Wij hebben 
Seneca den wijsgeer naar de laatste herziening van 
Justus Lipsius voltooid en op de jongste jaarmarkt 
laten verschij nen. E r  blijven nog twee afbeeldingen 
van Seneca te snijden, die Rubens voor ons naar 
oude modellen gescl-iilderd heeft en die bestemd 

rV 

zijn om deze uitgave op te luisteren (3). t, Toen 

(1) (Rekening Th. Galle.) Anno 1615. Van janiiary tot den 1G meert. 
Verhoelpen den tytel oan Seneea in-folio, de ti-onie \\-~-iiytgcdacn in de 
pedestael ende een ander gosneden ende de reste wat verholpen . 10 gul. 

(2) (Rekening Th. Galle.) 13 mei 1614 tot den.15 decernber. Gesneden 
t-an Cornelis Seneca in  de batstove, ende de groote tronic van Seneca 
syn 2 platen met cooper en alles te samen . . . . . . 103 gul. 

1613. Van january tot den 16 rnee1.t. Gesneden couterfeytsel van Lipsii 
Fan Coinelis nacr Rubbens met coopor . . . . . . . 54 gul. 
(3) Senecam philosophum es postremrt Lipsii recognitione typis nostris 

absolvimiis et siiper.ioribus nundinis divulgavimus. A t  restat etiamnunc 
duples Seneca imsgo, q u a  es archetj-pis antiquis Rubenius nobis 
depinxit, incidcnda q u ~  novarn lianc. editionem dcinceps illustret. (B. 
hloi.etus li'isanc. Lucte pibid. non. sestil. 1G14.) 



het werk vcrcchenen was, den Sn maart 1615, 
schreef hij aan Hubcrtus Audeiantius : A n n ~ u s  
Seneca volgens de laatste be~verking van wijlen 
Lipsius verschijnt eindelijk opgeluisterd met eene 
dubbele bceltenis van den wijsgeer en een portret 
van den hooggeleerden uitlegger door Petrus Paulus 
Rubens rnet de rneeste zorg geteekend (I). n In 
de inleiding tot het werk komt er eene bladzijde 
voor, door B. Moretus tot den lezer gericht, waarin 
hij dezeifde getuigenis aflegt en ons eenige wetens- 
maardige bijzonderheden over de drie beeltenissen, 
door Rubens geteckend, mededeelt. Het model van 
den Seneca in het bad, in marmer gehouwen, bevond 
zich vroeger in het paleis van den hertog van' 
Aeltemps en werd daarna aan ICardinaal Borghesius 
aangeboden, in wiens verzameling het zich toen ter 
tijde nog bevond. Rubens had er zich eene teekening . 
van gemaakt, die hij met een overgrooten schat van 
oudheden bij zijn terugkeer van Rome naar Ant- 
werpen had medegebracht (2). Het hoofd van Seneca 
was gemaakt naar een marmer, dat Rubens van 
Rome had medegebracht, en dat hij in zijne ver- 
zameling bewaarde. Dit hoofd werd gegraveerd orn 
11et onechte, dat in de uitgave van 1605 geplaatst 
was, te vervangeI1. De trekken van Lipsius teelcende 
Rubens U even trouw als sierlijk, niet alleen naar 

(1) Annzus Seneca a postrema Lipsii, 70s pxccpiro¿i, mann jam tandeln 
prodit, dupIici philosophi imagirie, et snpientissiini intel'pretis effigie a 
Petro Rube~iio quam accul-atissime exprossa insigliitus (B. Moretus 
Htibei-to Audoiantio I11 non. rnartias MDCXV). 

(2)  Pehus PaulIus Ituberiius =vi. nostri Apelles cum hubcrrimutn rei 
antiquarite thesrrurun-i Rnmn A~itrei~piürn attuloi.it, ncc eximii Philosophi 

, inlngincrii prre nliis voteriv :eri doliciis iicglcsit. 



zijn cigen oordecl, maar oak naar dnt van vele 
vereerclers van Lipsius. 

In  1617 verschcen Cmx t~izit?$ha?zs d gloriosa door 
Jacobus Bosius, in-folio. fiubens had er een titelplaat 
voor geteekend, dic door Cornclius Galle gesneden 
werd en tusschen den 5n october 1616 en den zgX1 
mei 1617 aan Theodoor Galle 75 gulden befaald 
~verd. De  prent stelt Christus voor op een voetstuk 
staande, met de eene hand zijn kruis houdende 
en rnet de andere het aantoonende. Het  Geloof en 
de Liefde zitten aan zijne voeten, het eerste eeilen 
kelk, de tweede eene vlam omhoog heffende. Onder 
het Geloof ligt de wereldbol, onder de Liefde 
de pauselijke driekroon en cle sleutels ; links van 
Christus stralen de door een gestrikte XP en rechts 
de T, het teeken, dat volgens den prafeet van den 
dood bevrijdde wie het op het voorhoofd droeg, en 
dat mcn als een zinnebecld van Iiet kruis beschouwt. 
De titel van het baek staat op het voetstuk; het 
adres van den uitgever op een karte1 in het onder- 
deel der samenstelling. 

Hetzelfcle jaar teekende Rubens een titel voor 
de derde Plantijnsche uitgaaf van Leorznvdzis LcssWs, 
de Jvstitin ct ~ Z I Y E ,  in-folio. De plaat, welke voor 
de uitgaven van 1609 eil 1612 gediend had, ver- 
sletcn zijnde, droeg Balthasar aan zijnen vriend 
de zorg op er eene nieuwe te maken (I). 

Als naar ge~voonte werd de gravuur na door 
veelvuldig gebruik geleden te hebben mat bijge- 

(1) Porro frontispicii imsginem, qiiia ~etiis jam attrita esset, ex , 
Rubcnii nostri ingenio novain depingi cilrüvi, qua  postremam hanc - 
editionem aliquatenus exornct. (B. Moretus L. Lessio, 15 'juli 1617). 



gewerkt. Den 6" september r626 betaalde Moretus . - 
jiier?ioox 40 gulden. (I) 

De titelplaat van Lessius' werk bestaat uit een 
eironde lijst, waarin de titel gedrukt werd. D e  lijst 
rust op een plint en wordt vastgehouden door den 
Overvloed en de Zekerheid. Onder de lijst liggen 
gekeiend een geblinddoekte krijger en een sater, 
verb4eldende het tvoeste Geweld , en de dierlijlte 
Hartstochten, die door de wet in toom geliouden 
worden.' Boven de lijst troont Themis, de godin 
der Gerechtigheid; rechts en links van haar bemerkt 
men hvee teekens van den dierenriem : de Weeg- 
schaal en den Leeuw. 

In 1620 verscl-ieen : Annales sncri ,  et ex projnnis 
f i ~ ~ c i f i i ,  ab arbe conclito nd evlndem Chiistz' #nssione 
redemptv~ra nvclorc Avgvstino Torniallo, in-folio . Kubens 
teekende er de titelplaat van, die door Theodoor 
Galle werd gesneden en met het koper 75 gulden 
betaald werd. Zij verbeeldt eene tafel met den titcl, 
welke gevat is in een lijst, gevormd uit twee pilasters, 
op een voetstuk rustende en een gebeeldhouwde 
bekroning 'dragende. V60r den J pilaster links staat 
hlozes, de wet verbeeldende, rechs, een der profeten. 
In de bekroning zijn drie medaillons aangebracht: 
de H. Drievuldigheid over het heelal regeerende, 
de Zondvloed, met het opschrift j%stii!in, en de 
verschijning van den regenboog, met het opschrift 
Pax. Onder aan in het .troetstulr staat nog een 
barleef, verbeeldende Christus, die 11et bestuur der 
Kerk aen de hoofden der Syqagoog ontneemt orn 

(I] (Rokening Th. Galle.) 1626. Den 26 september, Cornelis verholpen 
den t y k l  van Lessius in-folio . . . . . , . . . . . . 40 gal. 



liet zijnen Apostelen toe te vertrouwen. Hij spreekt 
de woorden uit : Azcfe~elur U vobis regrtzlttt. ßoven 
deze afbeelding leest rnen Gvratia ; onderaan : et 
Veritns; links : Ecclesia exaZkz.tw; rechts : Syazagogri. 
interitvs. Dezelfde titel bevindt zich in elk der twec 
deelen, waaruit het werk bestaat. 

De  prent draagt geen naam van schilder of plaat- 
snijder ; dat zij van Rubens geteekend is, zagen 
wij uit dezes credit-rekening in Moretus' grootboek. 

Hetzelfde jaar verscheen de Contnnplatione divinn 
libri sex auclore R:P.F. Thoma a JEW, in-80, rnet een 
titel door Rubens geteekend en door Theodoor Galle 
gesneden. Den 2gn februari 1620 werd de graveur 
25 gulden voor zijn werk betaald. De  samenstelling 
verbeeldt twee zwevende engelen een doek vasthou- 
dende, waarop de titel te lezen staat. In het bovendeel 
straalt Jehovahs naam. In het onderdeel staan de 
gelukzalige Theresa de Jesu en Joannes a Cruce. 

Van I 62 2 dagteekent Az~gustini Mmcardi S'lvnrvtzz 
ZiOri IV,  in-40. Rubens teekende er eene titelplaat 
voor. Op een vierkant voetstuk, waarop de titel 
van het werk te lezen staat, prijkt Virgilius' hoofd 
in een omlauwerden medaillon, waarachter de iirijgs- 
trompet. en de herdercpijp uitsteken. Rechts van 
het voetstuk leunt een genius tegen een palrnboom, 
met eenen voet op eenen helm rustende en rnet de lier 
zijn heldenzang begeleidende ; links een andere genius 
op de dubbelfluit een lijkzang speiende. Tegen de 
plint, waarop het voetstuk, rust, ziet men boven 
het adres der drukkers Pegasus en Wee tooneel- 
maskers, h'et Blijspel en de Tragedie voorstellende. 

De plaat werd gesneden door Theodoor Galle, 



~ v i c n s  naam zij draagt, en werd hem den ~6~ februari 
1622 betaald (I). 

In  r654 en in 1663 werd dezelfde plaat gebezigd 
als titel van het werk L a s  oO?/as e n  verso de do7t 
Eraiz~isco cie Borjn. Titel en adres werden te dier 
gelegenheid hcrsneden. 

- In 1622 teekende Rubens hvee titelplaten voor 
Fyavtcisci Hccrczi An~tnZes dvmm sn! fivinc$vl?z Brnbnntire 
tufivsque Belgii, een werk, dat het jaar nadien het licht 
zag in twee folio-deelen. Het eerste deel bevat de 
twee eerste, het tweede de derde afdeeling van de 
geschiedenis der Hertogen van Brabant. De titelplaat 
van het eerste deel verbeeldt een vierkant voetstuk, 
waarop de titel te lezen staat, en waarboven de maagd 
der Geschiedebis zetelt, houdende met de eene hand 
een geopend boek op hare knie, rnet de andere eene 
brandende toorts, welke op den aardbol steunt. Vier 
kleine geniussen omringen haar. Nevens het voetstuk 
staat aan de eene zijde de Oorlog in de gedaante van 
een gehelmden krijgsman ; aan den anderen kant de 
Vrede, afgebeeld door eene vrouw, die den slangen- 
staf in de eene en eene omgekeerde fakkel in de 
andere hand houdt. Beneden een stroorngod en eene 
stedemaagd. De plaat werd gesneden door Cornelis 
Galle en betaald den 5n april 1622. 

V6Gr het tweede deel bevindt zich een titel, 
verbeeldende den ingang van Janus' tempel. Twee- 
dracht, Moord en Brand rukken er .de deuren van 
Open ; boven den ingang staat het borstbeeld van 

t 

(1) {Rekening Th. Galle.) Anno 1622. Den 26 februari. Gesneden den 
tijtel in-40 heel pagie naiii- Rubens Augustini Mascardi met coopei en 
herteeckenon . . . . . . . . . . . . . . , 32 gul. ' 



Jarzus ; in het ondcrtleel kronkclt een draak mct 
zeven koppcn, dic Godsdienst en Kunst aanvalt. 
De bijzunderste groep dier samenstelling werd in 
1635 door Rubens benuttigd in een der praalgevaarten, 
welke hij voor de plechtige inkomst van prins 
Ferdinand ontwierp. Het verbeeldde den Tempel 
van Januc en bevond zich op de Mclkmarkt. 

D e  plaat werd gesneden door Lucas Vorcterman 
voor rekening van Theodoor Galle, aan wien zij den 
lon februari 1623 betaald tverd (I). 

Den gn october 1622 werd aan Theodoor Galle de 
som van 75 gulden betaald voor den titel vari Svnzl~ta- 
Co~zciliom~t~t o~znivttt auctov~ R. P.  F .  Fvancisco Loilgo 
in-folio, die door Cornelis Galle gesneden was. Het 
tverk verscheen het jaar nadien. De titel staat op 
een vierkant voetstuk, nraarop de H. Icerk troont 
in de gedaante eener vrouw, die het ~vapenschild 
van Gregorius XV vasthoudt. Rondom haar zetelen 
kardinalen en bisscboppen; nevens het voetstuk staan 
de H. Petrus en Paulus. In  het onderdeel nevens 
de tafel, waarop het adres des drukkers gesneden 
staat, liggen de Leugen en de Ketterij geboeid. 

De plaat draagt geene namen ; uit Rubens' rekening 
weten wij echter, dat zij door hem geteekend wgd .  

In  1626 verscheen de eerste Latijnsche uitgaaf der 
beschrijving van het Beleg van Breda - Obsidio 
B r ~ d a ~ z n  - door Herman Hugo ; in 1629 de ttveede; 
in 1627 de Spaansche en in 1631 de Fransche ver- 
taling. Alle vier hadden dezelfde titelplaat door 

(1) (Rekening Th. Gslle Anno 1623.) Den 10 febmari. Gesneden nieu 
titel gesneden van Liicas wor die hertoghen van Brabant ofte Naereus 
met cooper en alles . . . . - . . . . . . . T 5  gul. 



Cornelius Galle naar Rubens gesneden. Zij bestaat 
uit een eironde lijst, waarin de titel van het werk 
te lezen staat en waarboven zich het wapen des 
konings van Spanje bevindt, dat door ttvee geniussen 
met palmen wordt bekroond. Nevens de lijst staan 
de zinnebeelden van de Waaltzaamheid en van het 
Werk. Beneden, v66r het ruwe bouwwerk, waarop 
de lijst rustl ziet men de stedernaagd van Breda, op 
wapens en banieren gezeten en bij de keel gegrepen 
door den Honger. 

De teekening werd vervaardigd in de maand j anuari 
1626. Den 16" december 1625 jaar schreef B. Moretus 
aan Herman Hugo : Y Cornelius Galle zal hier 
opperbest den titel van uw boek door Rubens 
geteekend snijden n .  (I) Den 3 1 ~  december schreef 
hij hem nogmaals : Rubens is niet hier geweest 
en ik heb den titel van uw boek niet gezien. Het 
zou echter tijd worden, dat Galle er een begin mede 
rnaakte orn tegen den februari af te krijgen. Rond- 
dien tijd hoop ik, dat de vier overige platen, die nog 
moeten gesneden worden, zullen voltooid zijn . (2) 

Den 7" januari 1626 luidt het : Ik wil, dat de titel 
juist zooals Rubens hem zal geteekend hebben door 
Cornelius Galle, die hier verblijft, gesneden worde n . (3) 
Den 2 1 ~  daaropvolgende : Eindelijk heb ik de I 

(l) Frontem libri a Rubenio delineatam optime isthic Corn. Gdl~eus 
incidet. 

(2) D. Rubenius haetenus haud adfuit, nec frontem libri vidi, quam 
jam tempus sit a Cornelio isthic GalIaeo inchoxi ut ad kalendas 
februarias abcolvatur ; circa quas, spero, finitum it-i quatuor q u a  bic 
suprsunt incidcndoe imagines. 

(3) At vero titulum, ut Rubenius delinearit a Co~~nelio Gallmo qui 
isthic adest, omnino cmiatum velim. 



teekening van den titel ontvangen en ik heb hem met 
de plaat, waarop hij moet gesneden worden, mede- 
gegeven. Maar de teekening Is wat te groot en zij zal 
moeten ingerort worden, zooals de lijnen, in het rood 
op bijgaande papier getrokken, het aanduiden (I). n 

Behalve de titelplaat bevat het werk nog 15 platen 
van verschillende grootte; 11 dezer werden aan 
Theodoor Galle betaald (2). De overige werden te 
Brussel door de gebroeders Bolswert gesneden. Deze 
graveerden ook den titel (3). In de rekeningen van 
Galle komt dit werk niet voor en vinden wij alleen 
aangeteekend 6 gulden voor correctien, gedaan aan 
den titel, en 4 gulden voor het koper. Ferdinand 
Arsenius sneecl de letters op al de platen (4). 

De oorspronkelij ke teekening der titelplaat be- 
vindt zich in de National Galery te Londen ; eene 
herhaling in het museum van Dijon. 

(1) Tituli delineationem jamniinc secipio et remitto uno cum Iaminn 
in  qua incidntiir. Sed pair110 major est delinatio, iwdigenda ad formam, 
lineis 1.ubiis i n  charta a<?juiict,2 designahm. 

(2) (Rekening Th. Galle.) 1626. 
Den 4 februarij gesneden 4 grooto plaeten van BredaeI zoo van 

herteckenen e n  cooper alles te Samen a 28 gul. stuck. . . 112 gui. 
Nocli gosneden 6 heclo prtpios tot 15 gul. stuck . . . . 00 
Noch een half pagie a 7 gul. 10 st. de mste tot Briissel. . 7- 10 
(3) D. Bolswerto satisfactum credebrtm, at hactenus pro soliitione haud 

venisse a D. Meuisio intelligo (B. hloretiis Heimilnno Hugoni 23 mart. 
1626.) 

Pe r  R. P. Tserjants 80 florenos recte accepi et annlimerntis quos 
G d l m  et  Bolswardio solvit, de 81 oxemplai.ium Obsidionis Bredana 
pretio mihi satisfactum agnosco et gratias ago. (Id, cid., 4 juli 1626) 

(4) (Rekening Th. Galle.) 1626. 
4 f ~ b r .  Correctien aen den tytel gedaen 6 gul. ende 4 gul. voor 

het oooper te Samen. . . . . . . . . . . . . . . . 10 gul. 
Aen Fei-dinaiido (Arsenio) betaelt voor alle de letteren te snyden van 

Bi-edael soo van wuytdoen als hersnjden te camen . . . - 26 gul. 



Voor de uitg,we van Leofznrdi Lessii O~vscvla  van 
1 6 ~ 6  teekende Rubens het portret in folio van den 
schrijver, zoo ook voor Arx virtutis van Joannes van 
Ilavre, in quarto-formaat het volgende j aar ver- 
schenen. Beide stukken werden door Cornelius Galle 
gesneden. 

Voor Catena sexagiitla pvinque graecorvllz fiairvnt i l z  
S .  Lucnin door Balthasar Corderius, in 1.628 in folio- 
formaat versehenen, teekEnde Rubens de titelplaat. 
De naam van het werk staat te lezen op het vel van 
eenen OS, dat nog vast is aan den kop van het 
dier, kenteeken van den evangelist Lucas. Het  worclt 
rechts en links door een leeuw en een arend, ker-itee- 
kens van de HH. Marcus en Joannes, vastgehouden. 
In het bovendeel zetelt de H. Lucas, wien de 
M. Geest zijn schrift ingeeft en wien cle Waarheid 
een keten, gevormd uit talrijke rnedailjons, de 65 
Griekschc kerkvaders, tvier getuigenis in het werk 
wordt aangehaald, verbeeldende, om den hals hangt. 

- Nevens h e ~ n  zit een engel, het zinnebeeld van den 
H. Mattheus. Beneden staan de H. Augustinus en de 
I-I. Gregorius Nazianzenus en tusschen deze zijn de 
tvapens van keizer Ferdinand 11, wien het boelc 
opgedragen is , aangebracht. 

De plaat wer8 door Cornelius Galle gesneden. 
Eene inlichting over de beteeltenis van een der 

figuren troffen tvij aan in een brief, den 24 November 
1628 door Balth. Moretus aan Balth. Corderius 
geschreven, waarin hij zegt : Overigens vernam ik 

. te laat, wat gij in uwen brief aan den Eerw. Vader 
H eribertus (Rosweydus) berichttet, toen al de titels 
reeds afgedrukt waren. Rubens houdt het er voor, dat 



de Waarheid, welke liij zich geheel naakt voorstelde, 
al genoeg geklced is. Wat u in  het kcizerlijk wapcn 
mishaagt, begrijp ik niet, de graveur heeft zijn model 
zoo trouw mogelijk gevolgcl n .  (I) 

Voor Cntenn pni~tI-I-t ~ Y ~ E C O ~ P ~  ~ P L  S. jfoltnnm~~z door 
denzelfden schrijver, in 1630 in folio verschcnen, 
teekende Rubens het wapen van keizer Ferdinand 111, 
dat op den titel staat. Ofschoon het werk niet 
voorkomt in de rekening van den schilder en het geen 
naam draagt, is het echter van Rubens. Klaar gcnoeg 
blijkt dit reeds uit het prachtige kernachtige werk 
zelve: maar eene stellige bevestiging ervan levert een 
brief van B. 'Moretus aan B. Corderius, gedagteekerid 
van 5 juli 1630, Daar luidt het : G Mijnheer Kubens is 
hier (uit Engeland) teruggekeerd. Het wapen des % 

konings, dat den titel van uw boek versieren moct, 
heb ik hem met eenig bijvlrerk doen opluisteren. I-Iij 
belooft, dat hij er zich binnen weinige dagen zal mecle 
bezig houden. Voor het snijden zorg ik dan zelf. t, (2 )  

Cornelis Galle voerde het werk uit, dat den 
14" augustus 1630 aan Theodoor Galle betaald werd. 

De samenstelling bestaat uit het wapen van 
Ferdinand I I I, koning van Hongarie en Boheme, 
aartshertog van Oostenrijk, die in 1637 keizer van 
Duitschland xverd. Het  schild is omgeven met de 
ordeketen van het Guldenvlies en rnet een Icrans, 

(1) Creterurn qiicc (R. V.) i n  litteris ad R. P. Heribertum manuit, serius 
intcllesi fiontispiciis jam omnibus expressis. Veritatem, qunm rludam 
finrit, satis sc terisse arbritntus est Riibenius. In insigniis C ~ s a i c i s  quid 
displiceat nescimns; sculptor, quod hic nancisci potuit asemplnr, expressit. 

(2) Dominus Rubenius huc rcdiit: arrna rogis, qua  titulum oxoivnent, ipsi 
pnret-go nliqrio illusti*anda cornmisi. Promisit so intra paucos dies curatu- 
Turn, Incisio deinde niihi cu~se .  

, 



gevormd half van lauweren en half van bloemen. Een 
arend en een pauw, met uitgespreide vleugels en 
uitgestrekten hals, houden het vast. Eene brandende 
fakkel is door eene krul van het berd, waarop het 
wapen vastgehecht is, gestoken, In het bovendeel 
bemerkt men eene ster en een regenboog. De keus 
dezer versieringen werd aldus gedaan, omdat het boek 
door den schrijver als een hutvelij ltsgeschenk aan 
Ferdinand 111, die den 2" mei 1631 te Weenen Maria 
dochter van Philips I11 van Spanje huwde, aan- 
geboden werd. De arend en de pauw - de vogels 
van Jupiter en Juno - de toortsen, de sterren, de 
regenboog duiden op die blijde gebeurtenis. Hierop 
duiden ook de woorden, die B. Moretus aan B. 
Corderius schreef den 2n augustus 1630: Ik zend U 
met de dubbelvellen van Catena een vel van Herman 
Hugo. Uw werk wordt heden voltooid, uitgezonderd 
de voorrede, die ik weilaat totdat Uw Eerw. rnij zijn 
gevoelen over den titel des Konings doet kennen. 
Rubens, de Apelles onzer eeuw, heeft ze met een 
zinnebeeld op het huwelijk versierd, zij zullen in 
koper gesneden worden om op den titel geplaatst te 
worden. t, (I) 

Dit werk komt niet voor in Rubens rekening. 
In 1632 teekende Rubens de titelprent van:  

Vmerabilis patris D. Lvdovici 23LoSi.t nzonnsterii laetiensis 
o~dinis  S. Benedicfi in Hannoizia nbbatis ojera, welk dit 
jaar uitgegeven werd door P. Antonius de Winghe, 
abt van hetzelfde klooster. De titel staat geschreven 

(1) Duernionibixs Catenaa folium P. Hermznni Hugonis jungo. Illa 
hodie absglvitur pi-aetor przefntiones, qiias omitto, donec de titulo Regis 
R. V. significet: cujus arrna. nirptiali pai-ergo aevi nostri Apelles 
Rubenius illustravit ; qiire in 80s j:tm incidonda in frontispicio apponentur. 



op twee bladzijden van cen geopend boek, dat door 
den schrijver knielend aan Christus en Maria wordt 
opgedragen. Vier deugden: Godvruchtige ovenveging, 
Zachtheid des gemoeds, Nederighcid des geestes en 
Versterving des lichaams dragen het boek; juichende 
en spelende engelen zweven in de lucht. Blosius 
omschrijft zelf dit ondenverp in de opdracht, die op 
den titel volgt. (I) 

Toen de plaat gesneden was ontstond er een lichte 
ttvist tusschen den uitgever P. Antonius De Winghe 
en B. ' Moretus over de plaats, die Maria nevens 
Christus innam. De eerste keurde het af, dat de 
graveur ze aan de rechterhand des Heilands had 
geplaatst. De tweede antwoordde in eenen brief van 
I I september 1631 : 

(1) D. 0. M. 
HOMMI-DEO TlRGINIS FILIO 

VIRGINI HOSIIHIS-DEI MATRI 

VOLY?rlEN 

LVCVBRATIOXVM SVARVX 

DICTATVM, DITATVM, DOTITVX, D O X ~ T V Y  

A QVA~RIGA ~ [ R T V T V Y  

DEVOT.% MYST1C.S THROLOGIA3 CONTF,?v~PLATIOXE 

BENEVOLl MORVX MANSVETVDISE 

SVBMISSA ANIMI HVHILITATE 

DISCRETA CORPOHIS MORTIFICATIOXE 

GLORtW D E I  

ASIMhRVM BON0 

PIETATI IXSTRVEXDW 

FKDEI ADSTRVEXDIE 

SUAVIS XT A%IABILIS 

I3OX.33 VOLUXTATIS AVCTOR FAVTORQ. 

LUDOVICUS R1,OSIVS 

ABBAS LWTIENSIS 

APPLAVDENTIBVS ET AGI,VDESTIBVS 

AIJ LIDRORYhI TITVLOS E T  ISSIGXIA 

SANCTlS A&'GELIS 

AOZOAOrIKQE K I I  EXAOhOrIKQ?: 

OPFERT, DICAT, CONSECRAT. 



De rnisslag, welken gij in de titelplaat beknibbelt, 
werd niet door Galle den graveur, maar door Rubens 
den schilder begaan ; deze zal echter niet bekennen, 
dat hij verkeerd handelde, maar houden Staan, dat hij 
om stellige redenen en met overleg Christus in de 
lucht en zijne Moeder aan zijne rechterhand Iiet 
verschijnen, volgens het woord der H. Schrift: de 
Koningin bevond zich aan zijtie rechterhand. n (I) . 

In 1632 verccheen Matilia Cusi7;lziri Sarbievii Lyri- . 

cmvnz Libri IV , in-40. Kubens schilderde er de 
titelplaat voor. De naam van het boek staat te lezen 
op een oud Romeinsch altaar, waarop Apollo, ter 
linker zijde staande, zijne lier plaatst. Ter  rechter 
zijde staat eene rnuze, die over de wieg van Hesiodus 
waakt in wiens mond de bijen hunnen honing komen 
leggen. Tusschen een lauwer- en een palmboorn - 
hangt in het bovendeel het wapen van Urbanus VI 11, 
aan wien het werk opgedragen is. In het verschiet de 
top van den Helicon, waar de Hippocrene van 
nederdaalt. Apollo en de Muze richten het oog naar 
het pauselijk wapen, als droegen zij aan den bezitter 
ervan het werk op.' 

De plaat tverd door Cornelis Galle gesneden. In 
1637 bracht de jonge Cornelis Galle er de noodige 
veranderingen aan toe om ze te lcunnen bezigen als 
titel voor Stephani Simonini Seqvini Si lvae VrOnninn~ 
seu gesta Vr6an.t VIII ,  welk dit jaar uitkwam. 

(I) Errorem qiiem (Reverentia Vestra) in imagine frontispicii repie- 
hendit non scuIpfor Galleus, sed pictor Rubeniiis coinmisit : at hic haud 
fatebitui errorem, s d  certa ratione et judicio sic. pmnsisse: Jesum Christum 
sublimioii loco appsrere, etsi Deipara a c1elrti.i~ ejus, jilsta sacrze 
scriptur~e Iegcm : adstitit Regiria a clestris ejus. 
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prent door Rubens vervaardigd. Het is eene grauw- 
scl-iildering op hout 0.175 m. hoog, o. 138 m. breed. 

In 1634 teekende Rubens een groot getal titelplaten. 
Eerst voor de gedichten van paus Urbanus V111 : 

MnpFYai 3. R. E. C w d .  BarOevinS xunc Vrbaj-~i PP. 
V111 poewzata een titel en een portret van den 
schrijver. De titel verbeeldt een ruw gebouwd gewelf, 
in wiens opening men den naam van het boek leest, 
boven er op ziet men Samson, die een Ieeuw den muil 
openrukt en er een bijennest in ontdekt. De bijen zijn 
hier als in de vorige plaat eene zinspeling op het 
wapen der Barberini. 

Het portret vertoont den paus tot aan de borst, het 
hoofd ten drie vierden gezien, en hedekt met een 
fluweelen muts. Hij draagt een cardinaals-mantel tj e 
en een witten linnen omgeslagen halsband. Beide 
stukken werden door Corn. Galle gesneden. Het 
Museum Plantin-Moretus bezit nog de oorspronke- 
lijke teekening van dc titelplaat. Wij geven van deze 
en van de gravuur, die er naar gernaakt werd, eene 
afbeelding. 

Voor de werken van den H. Dionysius, den 
Areo pagiet (Opera S. Diofysii  A reojngita! cvnz scholiis 

1 S. Maxijni et paraphrasi Pachymercz a Balthasare 
Corde~io soc. Jesv doct. tlqeol. latine interpretata et notk 
theologicis illvstvata), in i634 in twee deelen in-folio 
verscl-ienen, teekende Rubens twee platen. De eene 
diende voor het eerste deel, de andere voor het 
tweede. 

Op de titelplaat van het eerste deel zien wij den 
H. Dionysius in eenen zetel zittende, de oogen ten 



1it~ms:f gericlit, 1v:tar 1 drielsnck, zinnebceld der 
11.  L~riiia;ufrlig,lEic~ic1 rnet stritlen crs erigclcnlsoofclm 
x>rngcveln, verschijnt, cn  mct cle eene hantl eene tafel 
vastl.ioudcride, t\i;Irirop de titel des boeks tc lczen staat. 
Xcvens hcm zict men den H. Petrus cn den 
I-I. 13aulus, achter hern dc drie goddelijkc deugde~i : 
Gtoloof, Hoep en Liefcle. 

I-Xet plaatjc op den titel van het t~veede dcel is 
zccr ecnvuudig en verheeldt alleen het wapenvan den 
kardinal Franciscus van Dietrichstain, aan wien het 
bnck ic upgedragcn, daor twec vliegende engeIen 
vastgehouden. Dit laagcte werk is nooit onder ric 
gev-rochten van Rubens opgesarnd en ware het niet, 
dat het op dezes rckcning gebracht -wercl door Balth. 
Moretus, wij hadden geanrzeld het hem toe te 
schrijvcn, zuu weinig beduidend is het. 

De bxec platen werden gcsneden door Cornelis 
Galle. D e  eerste van beidc was volt~oicl, lang vUUr 
het boek verscheen. Den 2qa januari 1631 schrcef 
B. blorctus aan B. Corderius : G Zk zend u den titel 
en dc voorredc (van het eerste deel) van St.-Diony- 
sius. + Den 18n deccmber 1632 werd de gravuur vaxl 
dien titci befaald (I). 

Vari 1634 clagteekent nog Bernardi Bavkzisii et 
BaILZnini Cabl/dctvt e soc. Tesa~ e-igrizzrr nta tu, Cnvolt' 
.&fckEaP~~fii cx E & L ~ ? ? &  SOL, Poet~uzfez, in-3s" met een titei tj e 
vLin Kubenc. Op dc teekcning, welke nog in het 
Muscum Plantin-Xorctus bewaarcl wurdt, leest mcn 
de verklaring x7an hct ondcrwerp cioor Rubens eigen 

(1) (Rekaing Th. Ckd1a.j 1632. 
Den 18 d~wmtm-. Coraelis gcsnderi den tytel naer Rtiblwns Ctpe1zi 

DEonp-sii g u l .  111U. 



kirinti gesclircvcn : L IIicr liebt gij, ZISC) luictt zij, tltc 
l fuze ,  of de I>oczic, rnct Mincrva, of clc l )~t~g;ril~ ill 

vorm vnn ccn 3lercurius-Ilincrva-'t~cc'ltl, vcrccnigt.1, 
w-ant ik heb de Aluze in plaats van hlcrcuriuc 
vcrkazen, iets W-at cloor verscheiden voor1)celcIen 
gern-ettigd 1%-ordt. Ik weet niet of mijnc uitleggir~g 
u bcvallen 2x1; wat mij lactreft die opvatting Lchaagt 
niij zecr, en  ik ~\-ensch er mij om zoo te zeggen 
geluk niede. Merk aan, dat dc h'iuzc eene pluim 
op het lioofcl draagt, waardoor zij verschilt: van 
Apollo (I). 3 

H e t  hier beschreven dubbelhoofd staat ap een 
voetstuk, waarop men den titei. des boeks leest; 
aan de zijde der &Iuze steekt eene lier, aan die 
van Minen-a een schild achter liet voetstuk uit, 

In 1615 op het oogcnblik, dat  hij den eerstcn 
druk zijner gedichten ging laten verschijncn, dir: iri 
1616 uitkwam, had P. Bauhucius reeds den wensch 
uitgedrukt, da t  Rubens een titel voor zijn werk zou 
teekenen. Rubens met zijn goddelijk vernuft, zun 
schreef hij, zou wel iets vinden, dat averecnktvam 
met zijne gedichten, met de orde, waaraan hij toc- 
behoorde en met de  godvruchtigheid. lVat llij 
liefst l-iadde gezien ware een Parnassuc, rnet Muzen, 
Apollo en het Geheugen (2). Moretus antwoorddc 

(1) Habes hic ;1Zusam, sivo pc i i in ,  ctiiii hlirier$ii .wu ritttrtc, ii~rma 
Hermatenis, conjunctarn, nam hiusnn~ pm Jlerctirii) :~prii~siii, qiitwl plliribiis 
cscn~pl ia  licat. Scscio an tibi riieiiin corrixricritiirr~ ~i1:icebit; c p i  crirt. 
rnil~i ~ O C  i~ivento vnldc placco, ne dicaiil grntulor. Xota cliiutl 3Irisri 
lirihent penn:tiii in cnpite qua <iiEerr :rb Apll inc.  

(2 )  In fi-antc libiai, riii Alurete, riliires surit 111ti ici.)nt'r;l alit411~1r11 i h i -  
dertrnt. Itit eni~ii pssini id fieri vider~i~is. Itu fIciiri%ii pilc~lriirit, ita 
nliper P. Suiii carnlins Atrsbati prurlierunt. Ita qtioqiic vos ils;i, 



hem toen, clat de graveurs geen tijd hadden, daar 
zij volop met de Missalen en Brevieren bezig waren. 
De dichter ~noest nog een klein twintig jaren geduld 
oefenen , vooraleer hij het Rubeniaansche titeltje 
bekwam. 

Hetzelfde jaar verscheen : j5zcobi Bidermnnni e 
soc. y e s t ~  Herovm Efiistodne, E$ig~czntmntcz et Hwodirrs, 
ingelijks in-320 en met een plaatje van Rubens. 
Het verbeeldt een Rorneinsch altaar, waarop een . 

vaas, een schotel, in gebruik bij de offeraars, 
en een lier, met veil bekroond , staan. Op den 
voorkant des altaars leest men den titel. Volgens 
Rubens' eigenhandige uitlegging, die hij schreef op 
de teekening, welke nog in het Museum Plantin 
hforetus bewaard wordt, beduiden het altaar, de 
vaas en de schotel 'de Godvruchtigheid, den Gods- 
dienst en de Geheiligde Zalcen, de lier en de 
veilkroon de Poezie (I). 3 

Het plaatje werd gesneden door Kare1 Malery (2). 

Van 1634 dagteekent nog de titel van L a  Peinture 

fecistis i n  &fBditationibus R. P. Provincialis nostri aliisque libris. Mire 
enim lectorem i.eci4eat, emtorem allicit, libimum ornat, neque pretium 
multum augot. Et libelli n0sti.i pretium tantum patiamur ,crescere. Est 
enim satic exiguurn. D. Rubenius divino illo ingenio suo inveniet scio 
&liquid appositur*um et  laui-o m e a  conveniens et ordini in quo sum et  - 
piohti. Salutem illi a mo officiosissimam (Bern. Baiihusius B. Moreto, 
1 aug 1615.) 

Coram et de frontispicio agimus explicabo clar-e qiiid velim fieri. 
(Nam Rv. Pr Viceprovincialis placet pulchram aliquam iibro frontem 
praeponi). Excogitavi Parnassum sacrum, Musas, Mnemosynem, Apollinem 
omnia sacra (Id. eid. 12 octob. 1615). 

(1) Ara, patem, et simpulurn pietatom, religionem et sacia indicant, 
lira et hederacea corona poesim. 

(2) Boek der werklieden, 27 jan. 1634. Carolo Mallerie pro titulo 
Bidennanni. 3 fl. 



de soiz Altesse door Jean Tristan in-40, die gegraveerd 
werd door Cornelius Galle en waarop de letters 
gesneden werden door Andries Pauwels. Aan Philips 
Chifflet, die voornemens was een lofrecle op de 
aartshertogin Isabella-Clara-Eugenia te schrijven, 
gaf Moretus den zgn januari 1634 eene omstandige 
verklaring van de beteekenis der zinnebeelden, door 
Rubens in zijne teekening aangewend (I). Deze 
verlrlaring, die onontbeerlijk was om de zeer inge- 
wikkelde allegorieen te begrijpen, luidt aldus Ik zal, 
indien gij het goed vindt, het portret harer door- 
luchtige Hoogheid, wanneer Tristan het in zijn 
boek zal gebruikt hebben, naar Brussel zenden aan 
Cornelius Galle om het te veranderen. De heer 
Rubens had gewenscht het teekeri van den Dieren- 
riem, onder hehvelk zij geboren werd, boven haar 
hoofd te plaatsen en ik had Tristan verzocht, dat 
hij van u of van uwen zeer ervaren broeder haren 
horoscoop zou vragen : of hij dit gedaan heeft, 
weet ik niet. De omlijsting van het portret is uiterst 
vernuftig. Het \Vesten, dat boven het hoofd der 
Vorstin uitsteekt duidt haar Vaderland, Spanje, 
aan ; de Medailleketen, hare voorouders ; de keizers- 
kroon, de lauwer, de scepter en de palmen aan hare 
rechterhand, moeten haar als dochter van Philips 11, 
kleindochter van Keizer Kare1 en afstammkling van 
zoovele Habsburger keizers doen kennen ; de lelien 

(1) Obsidionem Ostendse e BibIiotheca mea mitto. Addo Gallicam 
Tristani Picturam, qriam t ~ i o  Elogio approbasti. Imago in endem est, 
S e r m e  atque Bterrlze Memorize PI-incipis, cum ingenioso accii~.ntissimi 
Rubenii emblemate. Nr~lla opus aliii. iningine qua tuo Elogio p r ~ -  
figatur : tanturn delendus titulus pictura et Elogii tui sulistituendiirn, 
(Balth. Moretus Philippo Chiffietio 23 jan. 1634). 



aan hare rechterzijcle duiden haar aan als de laatste 
teig uit het geslacl-it der Valois. De Geniussen aan 

zijden verzinnebeeldigen door bliksemschicht . 
en slangenstaf den Vrede, dien zij tot stand bracht 
en den Oorlog, dien zij voerde. He t  middenstuk is 
het Altaar des Behouds, zooals het in de Romeinsche 
jaqrboeken voorkomt. De Tortelduif, een zinnebeeld 
der IVeduwschap, die op het roer en clen wereldbol 
zit, duidt op de welvaart, door Belgie onder haar 
beheer genoten (I). 3 

Philips Chifflet schijnt geen gevolg gegeven te 
hebben aan het vervaardigen der Lofrede en geen 
wijzigingen aan de titelplaat der Peinture te hebben 
laten uitvoeren. 

In 1634 verscheen nog de Symbolis heroicis ZiOri 
I X  avctore Si lvest~o n Petrasanctn, in-40. D e titelplaat, 
door Rubens geteekend en door Cornelius Galle 
gesneden, verbeeldt een Romeinsch altaar, op hetwelk 
de naam van het boek gegraveerd is, en nevens 
hetwelk links en rechts Mercurius en de Natuur 

(1) Imaginern Sera= principis, cum Tristani libello inservierit, BruxeIlas 
tuo arbitratu a Colm. Galloeo refingendam mittarn. D. Rnbenius zodiaci 
Signum, sub quo n a h  esset Ser- supra caput ejus collocai-i desiderar-ab; 
et Tristano mandaram, i r t  abs te vel expertmo D. fratre tuo horoscopiiim 
ojus inquireret: a n  inquisierit ignoro., Poilro ingeniosum est imaginis 
Parergon. Hecperi~s capiti pientissirn~ principis imminens, patriam ejus 
Hispniam indicat ; numisrnata connesa prosapioe seriem. A dextra, corona 
Co~saren, laurca, sceptrum, palma, illam Philippi I1 filiam, Caroli V 
neptem et tat Aitstriacae domus imperatorum proneptem clesignant. 
Lilia ab altera parte supremuin Valesiorum sanguinem i n  illam derivari 
testantur. Genir utrimque Bellum et Pacem, quocl sustinuit et yriam 
pi-ocuravit, fulmina et caduceo espririiunt. Media moles ara salatis est 
curn angilibus ut in nummis Romanorum apparet. Turtur viduitntis 
symbolum, gubernac~ciilo et globo insidens, saliatem Belgii ab  ejus 
i-egimine dopendisse significnt, 



staan. De Genius der kunst boven hen reikt den eerste 
pen en penseelen en geeft de l-iand aan de tweede. 
l!/Iercurius houdt den slangenstaf, Natura eene kroon 
in de hand, die zij op het aftaar dooreenkruisen, 
alclus het verbond van oefening en natuurlijken aan- 
leg tot het vormen van eenen kunstenaar verheeldende. 

In Mariette's verzameling bevond zich de oorspron- 
kelij ke teekening dezer plaat. 

Van 1635 dagteekent Rcgin Via Cmrcis aucfore D. 
Bemedicto NnEfteno, in 80, De titelplaat verbeeldt den 
weg des kruises, in vorm van een steilen rotsklomp, 
op xviens voorkant de naam van het boek te lezen 
Staat. Boven er op knielt Cliiristus, een man tot zich - 
roepende, die beneden een kruis torscht. Tegenover 
deze bevindt zich eene vroulv en bovenaan in den 
hoek links nog een vierde kruisdrager. Op den grond 
liggen doornen gestrooid en het teeken van het 
Labarum is aan den voet der rots vastgemaakt. 
Rubens maakte de teekening en Corn. Galle sneed ze 
in de tweede helft van 1634. (I) 

In 1637 verscheen de volledige uitgave der werken 
van Jirstus Lipsius in folio-formaat. Rubens teekende 

(I) R e g i ~ V i r e  C~~ucislibros accepi : ciidendilicentiam ab aufajarn poskilzbo, 
ct mox cudendo operi me accingam. In qiro R. V. desiderio ac ooto satisfüc- 
turum me confido ; et nein inisginibirs minus fiat, curabo. QUE uhi sculphe 
omnes fuerint, ct pro sensu meo ernendatac R. V. denuo perpendondas 
mitkam. D. Rubenium item rnonebo tituli deIineationem teinpcstive ut paret 
(B, Aioretuc Benedicto ab Haeften, 8 junii 1634.) 

Dominus Rubenius frontispicii delineationem Ei~wvi addisit. (Id. eid., 
11 jiili 1634.) 

Frontispicium libi? vestri a D. Rubenio depictrim mitto, priusquam 
incidi eurem ; siquid foixan in s o  minus R. V. placoret. (Id. eicl., 16 aug. 
1634.) 

Titulus jam a Gd1zo incisns est, verba tituli incidenda resbnt. (Id. eid.. 



voor het eerste deel eene titelplaat en voor de drie 
volgende een Plantijnsch drukkersmerk, welke beide 
door Corn. Galle in koper gesneden werden. De 
titelplaat verbeeldt eene arkade in boerenstijl, waarin 
de naam van het boek te lezen staat. Op den boog 
prijkt het portret van Justus Lipsius in een medaillon, 
en boven daarop staat eene Romeinsche lamp rnet 
dubbele vlam. De Wijsbegeerte zetelt links, de 
Staatkunde rechts op den boog ; de praalbeelden van 
Seneca en Tacitus vormen de stijlen der deur ; lager 
ziet rnen links Minerva en Bellona, rechts Mercurius ' 
en Janus, de zinnebeelden van Oorlog en Vrede, van 
Wysheid en Vernuft. Onder den titel bevinden zich 
Romeinsche wapens en de wolvin, die Romulus en 
Remus zoogt. 

Het Plantijnsch drukkersmerk verbeeldt den geken- 
den passer rnet Labore et Cortstaniin; links staat 
Hercules met de knods, die het Werk en rechts eene 
vrouw, die de hand op den uitsprong van een piiaster 
laat rusten- en de Standvastigheid verbeeldt. Boven 
den passer prijkt de ster der Moretussen. 

De teekeningen der beide platen worden in het 
Museum Plantin-Moretus bewaard ; ofschoon het 
drukkersmerk zich niet op Rubens' rekening bevindt, 
is het stellig van hem. 

MAX Roos~s.  


