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De tekening De Schilder voor zijn Ezel
uit het Louvre. 

Het prentenkabinet van het Louvre bewaart onder RF 29478 een tekening die in vele 
studies over Bruegel niet of nauwelijks aan bod komt. Enkel Muylle (1984) en Ilsink (2009) 
hebben zich nauwgezet gebogen over deze tekening. 

Muyle gaat zeer verdienstelijk dieper in op de betekenis van dit blad als een 'artistiek 
credo' maar spreekt zich niet uit over het auteurschap. Ilsink gaat iets verder in het onderzoek 
naar het auteurschap zonder echter enige conclusie in dit verband te trekken. Beide auteurs 

1gaan er van uit dat de drie bestaande versies  van de 'Schilder voor zijn Ezel' replieken zijn 
van een verloren origineel van Pieter Bruegel, alhoewel Ilsink in een voetnoot (p.124, n.295-
297) toch de deur op een kier zet voor het auteurschap van Pieter Bruegel de Oude of zelfs 
Mayken Verhulst.

In beide studies wordt melding gemaakt van het adres op de achterzijde van de 
tekening "…Eersaeme / Merten Verhuls(t) / in de Catelijnen / Straet naest / het Ghulden Pert / 
betaelt den bode". Dit is trouwens de enige van de drie versies die bijkomende contemporaine 
en bovendien zeer relevante informatie bevat.

Het is echter net deze informatie op de achterkant van de tekening die de sleutel geeft 
voor het bepalen van het auteurschap van dit blad. Ook kunnen we hierdoor een terminus ante 
quem datering bepalen hetgeen toeschrijvingen aan bijvoorbeeld Bruegel de Jonge en Pieter 

2van Houck  voor dit blad uitsluiten.
Maerten Verhulst (Mechelen ca.1535 - na 1596) is een jongere broer van Mayken 

Verhulst (Mechelen ca.1518 - Brussel 1596). Het gebouw 't Gulden Peert (nu 't Vliegend 
Peert) is het geboortehuis van het schildergeslacht Verhulst (zie verder). In 1560 werd 
Maerten Verhulst te Mechelen ingeschreven als vrijmeester. Omstreeks 1562 huwde hij met 
Magdalena Zellaer, dochter van schilder Vincent Zellaer. In 1574 werd hij voorgesteld als 
busmeester in het schildergild van Mechelen. In de jaren 70-76 zijn een aantal leerlingen bij 
hem ingeschreven. 

3Vermoedelijk bleef hij de ganse tijd in het ouderlijk huis wonen . Dit was trouwens 
voorzien van de nodige ruimten voor een groot schildersatelier en had tevens voldoende 
leefruimte.

Als Gaspar Rutz in 1563 het pand 't Gulden Peert koopt bleef Maerten Verhulst er vlak 
naast wonen en in 1578 staat hij nog steeds genoteerd als huurder van Rutz. 

Belangrijk is echter dat Maerten samen met Magdalena Zellaer in 1582 van Mechelen 
naar Antwerpen verhuist. Hij zal pas omstreeks 1595, enkele jaren voor zijn dood naar de 
Dijlestad terugkeren waar hij in ieder geval niet meer terug te vinden is in de Sint 
Katelijnestraat en zeker niet in/of naast 't Gulden Peert.

De hier besproken tekening uit het Louvre moet dus vroeger dan 1582 naar 't Gulden 
Peert in Mechelen verzonden zijn. Dit maakt een toeschrijving aan Pieter Brueghel de Jonge 
vrij onwaarschijnlijk aangezien Pieter de Jonge in 1582 slechts 18 jaar is. Zeker gezien de 
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intellectuele inhoud van deze tekening en de verwijzing naar de historische teksten van 
Plinius (zie Muylle 1984). Dit lijkt erg hoog gegrepen voor een jongeling die nog maar net de 
knepen van het 'conterfyten' onder de knie had. 

Pieter Bruegel de oude echter was samen met onder meer zijn vriend Ortelius zeker 
goed vertrouwd met de symboliek in de geschriften van de schrijvers uit de oudheid.

De suggestie om de tekening toe te schrijven aan Mayken Verhulst kan inderdaad niet 
worden ontkracht in verband met de datering. Wel kennen we van haar hand geen enkele 
tekening en is dit blad reeds in een zeer vroege periode steeds op naam geplaats van Bruegel. 
(cfr. de oude annotaties op het werk). 

Dit alles in overweging genomen menen wij de tekening De Schilder voor zijn Ezel te 
4kunnen beschouwen als een origineel werk van Pieter Bruegel de Oude . Wij denken een 

datering circa 1560 - 1565 te mogen voorstellen.


