
ARTUS QUELLIEN, DE OUDE

DE BEELDHOUWER VAN HET STADHUIS

Bij de Uitgeverij De Sikkel" te Antwerpen
verscheen een monografie over een der groot-

ste, maar meest miskende kunstenaars van
onze Gouden Eeuw, den Vlaamschen beeldhou-
wer Artus Ouellien, aan wien in 1647 do ver-
siering werd opgedragen van het „achtste
wereldwonder", het voormalige stadhuis van
Amsterdam, thans bekend als het Paleis op
den Dam. De wijze, waarop hij zich kweet
van deze grootsche taak, zou hem bij ieder
volk onvergetelijk hebbeu gemaakt; — teu on-
zent alleen werd slechts een school naar hem
genoemd eu vindt men zijn naam zelfs niet
vermeld in de leerboekjes der vaderlandsche
geschiedenis! De Atlas, die de wereldbol op
zijnen rug draagt, boven op het Amsterdam-
sche Raadhuis, kent ieder Nederlander van
prentbriefkaarten of plaatjes, maar in den Ne-
derlander komt het niet licht op, te vragen,
wie dezen Atlas gemaakt heeft.

Slnt Pieter.
(Door Artus Ouellien).

Het Kunstenaarsgeslacht Quellien.

Artus Ouellien, ter onderscheiding van zijn
gelijknatnigen bloedverwant en leerling, ge-
woonlijk aangeduid als „de oude", zag het
eerste levenslicht in de Scheldestad Antwer-
pen, waar hij het heilig Sacrament des Doop-
sels ontving iv de groote Lieve Vrouwe kerk
op den 30en Augustus van 1609. Zijn vader
Erasmus I Ouellien stamde uit het Luiksche
aartsbisdom, doch had zich als beeldhouwer te
Antwerpen gevestigd en was in het huwelijk
getreden met Elisabeth van Uhden, een zuster
van Rubens' medewerker, den landschapsschil-
der Lucas van Uhden, en dochter van Ar-
tus van Uhden, eveneens een schilder, en die
in Engeland hoog in aanzien stond. Artus
Ouellien was het tweede van hun elf kinde-
ren, waartoe de beroemde schilder Erasmus
II (geb. 1607) en de etser Hubertus (geb.
1619) behoorden. Zijn peter was de genoem-
de schilder Artus van Uhden, tevens zijn
grootvader van moederszijde. Niemand minder
dan Pieter Pauwels Rubens zou peter zijn van
zijn jongste zuster Catharina Ouellien (geb.
1631), die later iv het huwelijk trad met den
Vlaamschen beeldhouwer De Jaggere, een leer-
ling van Artus Quellleu.

Tot de bloedverwanten van Artus behoor-
de zijn latere leerling Artus Ouellien de jon-
gere of de tweede, geboren te Sint Truyen,
doch die zich eveneens te Antwerpen vestig-

de en vader werd van de beeldhouwers Arnol-
dus, Henricus en Thomas Ouellien, waarvan
de eerste twee in Engeland, de laatste voor-
al in Denemarken hun grootsten roem zouden
oogsten.

Leerjaren in Italië.

Het is vrü zeker, dat Artus Ouellien de be-
ginselen zijner kunst heeft geleerd van zijn

ader,Erasmus den ouden en dat hij zich reed:

in de 20er jaren der 17e eeuw een groote
faam had verworven, maar tot zijn vorming

heelt toch vooral zijn Italiaansche reis bijge-
dragen, die hij in deze jaren ondernam. Te
Rome werd de kunst der Barok destijds ver-
tegenwoordigd door den beeldhouwer Bernini,
maar onder leiding van Frans Duquesnoy, den
„Fiamingo" (Vlaming) ontstond tegen hem «en
zekere atmosfeer van verzet, die door de
Noordelingen in het algemeen sterk bevorderd
werd. Ze waren talrijk in Italië rond 1633.
Vooreerst Frans Duquesnoy zelve, de Rubens
der Vlaamsche beeldhouwkunst, die in de
Santa Maria di Loretto zijn „Susanna" opstel-
de en een atelier hield te Rome, dat werd ge-
frequenteerd door Algardi en Poussin. Ook de
Amsterdamsche bouwmeester Jacob van Cam-
pen, die het stadhuis zou ontwerpen, bevond
zich in dien tijd te Rome en waarschijnlijk
heeft hij In het atelier van Duquesnoy voor
het eerst den man ontmoet, die later zijn be-
roemdste bouwwerk op zulk een passende
wijze zou versieren. Voorts maakte deze er
kennis met zijn landgenooten Rombout Pau-
wels van Mechelen, Pierre de Fraisue van
Luik en L. Lcdoux van Bergen. Deze Vlaam-
sche kunstenaars hadden te Rome een soort
vakvereeniging gesticht, die ze „de bent" (of;
de bende) noemden en die in de Eeuwige Stad
een zekere beteekenis had als vertegenwoor-
digster der Noordelijke reactie op het Ro-
maansch element in de kunst der barok. Ze
was opgericht door den schilder Jan Miele
van Beveren, in 1625, die zich afscheidde van
het Romeinsche Sint Lucas-gilde, omdat men
daarin, naar zijn meening, niet voldocnae
waardeering aan den dag legde tegenover het
Nederlandsche realisme. Dat het er vroolijk
kon toegaan in de Bent mag men besluiten uit
den bijnaam „Corpus", dien Artus wegens
zijn corpulentie ontving. Ouellien was de be-
ginselen der bent zoozeer toegedaan, dat hij
na zijn terugkeer te Antwerpen weigerde deel
uit te maken van de Antwerpsche romanisten-
groep, waarvan toch zijn vader (Erasmus I, de
beeldhouwer) en zijn oudere broer Erasmus 11,
de schilder, met Pieter Pauwels Rubens, An-
dreas, Robrecht en Jan Colijn de Nole leden
waren. Ofschoon hij geen realist was in den
afkeer-wekkenden zin, die soms aan die be-
naming wordt gegeven, voelde hij afschuw voor
het klassisistisch manierisme en de gekuu-
steldheid, waarin de Italianen ontaardden.

Borstbeeld van Jau de Witt.
(Door Artus Ouellien),

Ontwikkeling te Antwerpen.

In 1639 was Artus Ouellien teruggekeerd

naar zijn geboortestad. Waarschijnlijk ge-
schiedde dit wegens de onrustbarende berich-
ten over zijn vader Erasmus, die in Januari
1640 overleed. In Mei van hetzelfde jaar stierf
ook Rubens. Onmiddellijk nam Artus zijn veders
plaats in en voerde de bestellingen uit, die de
gestorven beeldhouwer naliet. Hierbij ontving

hij hulp van zijn zwager Peter Verbruggen, die
hem In den loop van zijn leven meermalen ter
zijde zou staan. Kort na den dood van zijn va-
der werd Artus Ouellien vrijmeester van het
beeldhouwersgilde, in welke hoedanigheid hij

een contributie van zes guldens betaalde. Eii
in Augustus 1640 trad hij in het huwelijk met
Margareta Verdusse.

Het ging hem goed in zijn geboortestad.

Reeds in 1641 liet zich Jackes Janssens in-
schrijven als zijn eerste leerling, terwijl Artus
werd opgenomen als lid van de beroemde re-
derijkerskamer „De Violieren", daar bij blijk gaf

van belangstelling in de fraaie letteren. Deze
belangstelling werd trouwens gedeeld door
zijn trouwen broeder, den schilder Erasmus 11,
die zich bovendien had opgewerkt tot meester
in de wijsbegeerte en zelfs een — helaas on-
vindbare — „Plrilosophia" heeft uitgegeven.
De kunstenaars uit Rubens' omgangskring
hadden trouwens allen het Renaissantische
ideaal van den „Uomo Universale". Op Sint
Lucasdag van 1644 betaalde Artus de 16 ge-
bruikelijke guldens contributie, waarvoor hij,
behoudens het recht tot aanzitten aan deu ge-
meenschappelijken maaltijd, gratis toegang ver-
wierf tot de opvoering van „De Hoovaardig-
heid" een der zeven, helaas al te zeer misken-
de „Hooitsonde" van Guilliam Ogier, Vlaande-
ren's levendigsten tooneelschrijver der gouden
eeuw. Zijn vrouw vergezelde Uem dit jaar uog.
In 1645, toen „De Gramschap" opgevoerd
werd, ging Artus alleen naar het feest.

In dien tijd werkte hij te Antwerpen o.a. in
dienst van den maeceuas Balthasar Moretus
11, achterkleinzoon van Christofiel Plantijn,

voor wien hij borstbeelden van diens vader en
oom vervaardigde, maar ook in Frankrijk,

waarheen hij, blijkens het Antwerpsche Pas-
poortenboek, herhaalde malen vertrok. Groote
zekerheid bestaat er echter niet over zijn

werkzaamheden In dit tijdperk van zijn vrucht-
baar leven en het is niet ondenkbaar, dat hij

In de jaren 1645-1650 opdrachten heeft uitge-

voerd voor Christina de Wijze, koningin van
Zweden, en zich heeft opgehouden aan haar

Hof waar o.a. Hugo de Groot, Isaae Voss.us
en Rénée Deseartes een tijdlang verbleven.
Over deze dienstbaarheid aan Christina vin-

den wc bij Vondel de volgende regels:

■Fortuin wou Amsterdam in 't bouwen gunstig
zijn,

Toen zü. ter goeder tüd, hier Fidias Quellijn,
Van 't Scheld aan d'oevers van den Aemstel

nederzette,
Opdat hij zün vernuft op ons cicraden wette,

Toen Koningin Christine in 't bloeyens' van
haar tijt

Hem als een porie had baar kroue toegewijt.
En noó dien held ontsloeg ten dienst der

bondgenooteu.

Quellien in Amsterdam.

Het was echter niet alleen de godin
Fortuna, die den beeldhouwer naar de Amstcl-
boorden dreef, het was ook wel degelijk de
uitnoodiging der Burgemeesteren van de stad,
die Ouellien vereerden met de grootsche op-
dracht om hun nieuw stadhuis te versieren. Dit
besluit was hoogstwaarschijnlijk genomen op
voorstel van Jacob van Campen, den genialen
bouwmeester, wiens ontwerp in Januari 1647
was aangenomen, en die een groot bewon-
deraar was van Rubens en de Antwerpsche
barok-school. Hij koos zijn medewerkers meest
uit Antwerpen en het was dus geen wonder
dat hij voor het beeldwerk den beroemden
Ouellien verkoor. In Juli 1647 logeerde deze
ten huize van den schilder Asselyn te Amster-
dam; in 1650 kwam hij zich te Amsterdam
vestigen, waar hij tot 1664 woneii bleef. Hij
genoot er alle privilegiën „die men ergen soude
connen desireercu", en kreeg er bovendien ecu
tegemoetkoming van 600 gulden 'sjaars iv
zijn woonkosten. Zijn broer Hubertus volgde
hem en etste alle beelden, die door Artus ver-
vaardigd zijn. Zij werden gezamenlijk uitge-

geven in twee fraaie prenten-albums, getiteld:
„Voornaamste Statueu ende Cieraten van het
constrijck Sfadthuys van Amstelredam In
marmer gernaeckt door Artus Ouellinus, Beelt-
houwer der voorseyde stadt". Het werk was
opgedragen „aen <le Eed! Hoeren Burger
Meesters ende Regeerders der stadt Amstel-
redam, ende met special octroy van de Edel.
Hoogh-Mog. Heeren Staeten, getekend en ge-
etst door Hubertus Ouellinus eu wert ge-
druckt ten huyse van Artus Ouellinus" en uit-
gegeven in 1655 het eerste deel en het tweede
in 1633. Jacob van Campen logeerde ten huize
van Ouellinus, zoolang hij zelf toezicht hield
over het werk, d. w. z. tot December 1654,
toen hij zich wegens hooggeloopcn otieenig-

heden met zijn helper Daniël Stalpaert terug-

trok op zün buitengoed Randenbroeck bü
Amersfoort. Het schijnt, dat de Ouelliens in uit
conflict de partij van Stalpaert hebben ge-

kozen.
Artus begon zijn versieringswerk met Je

Vierschaar, een zaal in het benedenhuis, waar
hij drie groote reliëfs en marmer aanbracht.
Hier vindt men ook zij** prachtige caryatiden,
waarvan de (door Ouellien eigenhandig ge-

boetseerde) modellen nog in het Rijksmuseum
berusten. Daarna leverde hij de beelden voor
den voorgevel, waaronder do Gerechtigheid uit-
munt. Vondel beschrijft dit beeld in zijn „In*
wijdinge van "t Stadthuis .'Amsterdam" als
volgt:

Rechtvaerdighcit beklcet, ter slinckc hant haer
stede,

Regeert met haren staf* en wceght een ieders
recht,

Gclijck en ongelijck, door 's weeghschaels tong
beslecht.

Tezamen met Rombout Verhuist vervaardig-
de hij de godenbeelden der gaanderijen eu or-
namenteerde hij de Burgerzaal. Van hem ook
is de Atlas met den wereldbol op de spits van
den gevel, de frontispicen en voorts ver-
scheidene schoorstceiieii binnen het gebouw.

Artus Ouellien, de oude.
(Portret door Ferdinand 80l

Vriendschap met Vondel.

Te Amsterdam leerde Artus Quellius den
dichter Vondel kennen, die hem een groote
vereering toedroeg. Herhaaldelük heeft hl]
daarvan getuigd, niet het minst in zijn „luwij-
dirige van 't Stadthuis", waar hij de lezers uit-
nondigt de beeldwerken te eeren.
Daer wij Quellijns vernuft én geest zien

triomfeeren.

Ook schroei Vondel talrijke kortere gedich-
ten op beeldhouwwerken van Ouellinus, o. a.
dit vierregelig versjo op het zeer schoone
Sint-Ignatius-bceld, door den meester der
barok, of, zooals ze terecht ook öeet, der
„Jezuïetenkunst" vervaardigd voor het Pro-
fessie-huis der Paters van do Sociëteit van
Jezus te Amsterdam:

Ignatius, de vierighe beschermer
Van Jesus' naem en leer,
Verrijst hier tot Godts oor.
Zijn beiligheit verdooft dit zuiver marmer.

Op 21 October 1654, aan liet inwijdings-
banket van het nieuwe Sint Lucasgilde, vin-
den we Joost van den Vondel, den grootsten
Nederlandschen dichter, zij aan zij met Artus
Ouellien, den grootsten Nederlandschen beeld-
houwer, dien hij in zijn dagen kende. Aan di:
banket zat ook Rembrandt van Rlnjn aan.
Maar Vondel en Ouellien zullen meer woor-
den gewisseld hebben met Govert Flinck, hun
beider vriend, dan met den eenzame, dien zij,
hoe na bij hem levend, zoo weinig kenden.
Omdat deze waarlijk eenzame zijn eenzaam-
heid niet op straat bracht door met haar —zooals thans onder eenzame genieën gebrui-
kelijk schijnt —, bij alle voorkomende gelegen-
heden te pronken.

Het Borstbeeld van Johan de Witt.

Voordat hij Holland verliet om zich weder
te Antwerpen te vestigen, begaf de 55-jarige
Ouellien zich naar Den Haas. met de opdracht,
een borstbeeld te vervaardigen van den Raads-
pensionaris Johan de Wit, die hem daaren-
boven de eer had aangedaan van een uitnoo-
diging om bij hem te overnachten. Ouellien
wees deze invitatie van de hand en werkte
langzaam aan zijn opdracht, die echter een
zijner meesterstukken zou worden. De buste
van Johan de Witt is thans in het bezit van
het Stedelijk Museum te Dordrecht. Dr. Julianc
Gabriëls beschrijft haar als volgt: „De trek-
ken van den schranderen en wijzen staatsman
zijn treffend realistisch weergegeven: de gro-
ve, vleczige lippen, de geweldige „Habsburg-
sche"' kin, het kleine voorhoofd en de beruch-
te hand, die een gansche zitting vergde, de ge-
heele houding, de eenvoudige kleedij met den
gewonen kanten kraag, de breede mantel, hst
vlakke kapsel, het mager ascetisch gelaat, ~
alles ademt eenvoud en wel was nuchter puri-
tanisme, nochtans getemperd door de groote
dw.epersoogeu met den zachten blik". Dit
borstbeeld in het meest „Hollandsche" kunst-
werk, dat Ouellien tot stand bracht. Hij. die
gedurende zijn Amsterdamsche jaren een ras-
echt Vlaming bleef, en zich als zoodanig nim-
mer verloochende, schijnt zich, vlak voor zijn
vertrek, in eens te hebben geacclimatiseerd.

Laatste Levensjaren.

In de hoofdstad van Holland had Artas
Ouellien zün geboorteplaats niet vergeten. Ln
1658 vervaardigde hij voor haar Sint Andries-

kerk het prachtige beeld van Sint Pieter, den
Apostel met de sleutels van het hemelrijk, en
met het groote berouw. Ook had hij zijn ver-
diende penningen belegd in onroerende goede-
ren aan de Schelde. Reeds bezat hij in de Carn-
merstraat te Antwerpen het huis, genaamd
„Hot schild van Bourgoigne". In 1658 kocht hij
daar nog bij „eene huysinge van plaisantie,
metter optrekkende brugge", liggende te Ho-
boken „ter drije sijden int water"' en voorts nog
een buitengoed, eveneens in de baronie van
Hoboken gelegen. Nu zijn taak iv Amsterdam
volbracht was, keerde hij met roem beladen
terug om van dit bezit te genieten. De Staten
hadden hem voor zijn Vertrek nog „om den hals
een keten fijn van goudt gehangen tot beloo-
ningh", verhaalt ons Cornelis de Bic. In Ant-
werpen werd hij onmiddellijk lid der pas ge-
stichtte Akademie. opgericht om het verval
van do Vlaamsche kuiistschool tegen te hou-
den. Waarschijnlijk trok hij zich spoedig na
zijn aankomst terug op een zijner ..huizingen

van plaisantie". Van zijn leven in deze jaren
is wederom weinig bekend. Op den 12en Fe-
bruari 1668 verloor hij zijn echtgenoote, Mar-
garcta Verdusse, in den zomer van hetzelfde
jaar werd hij ziek en op 23 Augustus stierf hij,
59 jaren oud. Hij werd voorloopig ter aarde
besteld in de Sint Andries-kerk, dezelfde die
zijn prachtig beeld van Sint Petrus bezit, en
waar zijn echtgenoote begraven lag.

Volgens hun testamentaire beschikking „kie-
sende hunne sepulture in de kereke van de
Paters Minderbroeders binnen de stadt van
Antwerpen", werden zij echter daarheen over-
gebracht om er definitief te worden bijgeze'.
Tweehonderd heilige missen werden gezongen
„ter laefenis hunder sielen". De grafsteen, die
hun stoffelijk overschot bedekt, is later weg-

genomen en thans onvindbaar.
Het opschriit ervan is bewaard gebleven iv

het Graf- en Gcdenkschriftenboek der Provin-
cie Antwerpen. Het luidde:

„De Gerechtigheid". (Door Artus Ouellien)

Be üoornenkronlng.
(Door Galle gegraveerd naar het schilderij van Erasmus li .UuelUen).

ARTUS OUELLINUS
Constigh Beeltsnijer

als tuygt
het yermaert stadthuys van Amsterdam etc.

Sterf den 23 Augustus 1668
oudt 59 jaren

ende Jof. Margareta Verdussen,
syne wettige huysvrou.

Sterf den 12 febr. A.o. 1668
Bidt voor de sielcn.

W. A.

Dr. Juliane Gabriëls. — Anus Ouellien. de
Oude. — „Kunstrook Belthouwer". — Uitge-
verij „De Sikkel". — Kruishofstraat 223.
Antwerpen — 1930.
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