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De abdissenportretten van Herkenrode
1, 2, 3, 4: collectie Het Stadsmus
bruikleen Grauwzusters Hasselt
5: Collectie Herkenrode

50

6, 7, 8, 9, 10: collectie Het Stadsmus
bruikleen kerkfabriek Sint-Gertrudis Kuringen

De abdissen van 1442 tot 1796
Beatrix van Reckhoven (1442-1447)
Catharina van Schoonbeek (1447-1456)
Catharina van Pipenpoye (1456-1491)
Gertrudis de Lechy (1491-1519)
Mechtildis de Lechy (1520-1548)
Aleidis de Lechy (1548-1561)
Catharina van Goor (1561-1579)
Albertina van Schwartsenberg (1579, enkele maanden)
Catharina van Gaver (1579-1585)
Anna van Blockerien (1585-1620)
Margareta de Berghes (1620-1637)
Barbara de Hinnesdael (1637-1653)
Anna Catharina de Lamboy (1653-1675)
Claude de Merode (1675-1702)
Catharina van Mombeek (1702-1725)
Gertrudis van Mettekoven (1725-1728)
Barbara de Rivière d'Arschot (1728-1744)
Anna de Croÿ (1744-1772)
Augustina van Hamme (1772-1790)
Josephine de Gondrecourt (1791-1796)

Het portret
‘Portret verwijst naar een getekende of geschilderde afbeelding van een individu die per
definitie als gelijkend werd ervaren.’1
Vanaf de 15e eeuw stellen schilders het individu herkenbaar voor. Het genre kent in die periode een hoogtepunt in Vlaanderen. De opdrachtgevers zijn rijke burgers, edelen en hoge
geestelijken, die zo hun eigen wezen willen doen voortbestaan.
In de 16e-17e eeuw beperkten de schilders zich meestal tot driekwart weergave, in profiel
en ‘en-face’ kwamen weinig voor. De geportretteerde poseerde meestal eenmaal voor de
kunstenaar die het portret dan afwerkte in zijn atelier. De portretten zijn zelden contextloos.
Een stoel, de hoek van een tafel, een draperie en persoonlijke attributen zoals een gebedenboek, een uurwerk, een hond of een pomander omkaderen de persoon. Nooit werden
er bij ons meer portretten besteld dan in de periode 1600-1650, ze kwamen voor in alle milieus. Dit wordt bevestigd in de vele bewaarde boedelstaten. Enkel beroemde meesters zoals Moro, Rubens, Van Dyck signeerden hun werken, maar het overgrote deel van de portretten is anoniem. Men portretteerde zowel levende personen als overledenen en personen op hun sterfbed, de zogenaamde ‘doodtconterfeitsels’. De portretten werden op een
belangrijke plaats in huis gehangen zoals de kunstkamer, de entree of het salon. Ze werden hoog opgehangen, soms beschermd door een gordijntje van groene of rode taf.
‘Er bestond een duidelijk verband tussen het aantal portretten dat men in huis had en de
maatschappelijke positie van de bezitter. Vooral bij de nouveau riches die hun eigen gedragingen probeerden te confirmeren aan deze van de adel. Het vormde een zichtbaar teken
van emancipatieB Daarenboven was een genealogische onderbouw noodzakelijk. Het gebruik van wapenschilden illustreert dat streven2’.
In de 18e eeuw is er behangpapier beschikbaar en worden er minder schilderijen besteld
maar nog relatief veel portretten. De personen worden minder statisch voorgesteld in een
rijkelijker decorum.
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De abdissenportretten
In deze traditie moeten we de abdissenportretten plaatsen.
Over de abdissen zelf is weinig geweten omdat de archieven van de abdij verdwenen zijn.
Daarenboven lezen we: ‘Deze abdissen hebben geen enkel markant geschrift, noch een
degelijke biografie nagelaten, ze hebben geen bijzonder belangstelling van historici opgewekt door hun monastieke belevingB Ze hebben zich enkel doen opmerken in hun wereldlijke rol.’3 Enkel akten en contracten bleven bewaard en dienen als daterings- en informatiebron. Met deze gegevens moeten we hun persoonlijkheid reconstrueren.

1. Beatrix van Reckhoven (1442-1447)

Ze was de 15e abdis van Herkenrode en geboren in Diest in
een rijke burgerfamilie. Haar naam als abdis komt het eerst
voor op een verpachtingsakte uit 1441 en komt voor het laatst
voor in een oorkonde van 1447.
Het is onduidelijk wanneer zij overleed. Op haar epitaaf is 1446
vermeld als sterfjaar.
Het Stadsmus: inventarisnummer 1987.0040.00
Olieverf op doek
Doek: 85 x 70 cm
Lijst: 99 x 83 cm
Beatrix is afgebeeld zittend aan een tafel met een donker tafelkleed. Voor haar ligt een in
zwart leder gebonden gebedenboek dat ze met haar linkerduim open houdt. Ze is gekleed
in een zwart habijt, het hoofd is bedekt met een zwarte sluier en een witte nonnenkap die
strak om het gelaat sluit. Cîteau legde evenwel een wit habijt op van ongekleurde wol en
een zwart schapulier aan de taille, bijeengehouden door een zwarte lederen riem. In de
rechterbovenhoek is haar abdissenstaf afgebeeld. Het is een rijk met bloemen versierde
staf, naar rechts gekeerd. Aan de onderste krul hangt de pannisellus. Aan een driehoekig
kopstuk is een zijden of linnen doekje van ongeveer 60 cm lang bevestigd. Aanvankelijk
was het als zweetdoek bedoeld, later louter decoratief. De staf met vastgeknoopte sluier
wijst op rechterlijke macht en is het attribuut van bisschoppen en cisterciënzerabten. De
abdissen hebben geen rechterlijke macht maar voeren hun kromstaf als teken van hun
moederlijke potestas of macht. Rechtsboven staat het wapenschild van de abdij: een opspringende witte eenhoorn, verwijzend naar kuisheid en maagdelijkheid.

2. Katharina van Schoonbeek (1447-1456)
Ze was de dochter van jonker Daniël van Schoonbeek en Katharina Print van Gothem. Haar familie bewoonde het kasteel
van Schoonbeek bij Bilzen. Haar naam komt, als abdis, het
eerst voor in een akte van 19 september 1449. Ze werd geconfronteerd met verschillende conflicten. Eerst en vooral wereldlijke problemen: de abdij inde wel de tienden maar kwam
de daaraan verbonden plichten van onderhoud en herstel niet
na. Daarnaast werd de orderegel niet nageleefd. De dames
nemen de drie geloftes en de slotregel niet te nauw. De abdis
ging daarom zelf naar Luik om te onderhandelen met de pauselijke gezant, maar alles bleef bij het oude en ze bleef in
functie tot 1456. Katharina overleed in 1459.
Het Stadsmus: inventarisnummer 1987.0041.00
Olieverf op doek
Doek: 85 x 70 cm
Lijst: 99 x 83 cm
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De abdis is staande afgebeeld, gekleed in een wit habijt, een zwarte sluier en een witte gesteven kap. Ze draagt geen ring maar houdt een schedel in de rechterhand. Met haar linkerwijsvinger wijst ze naar de schedel, symbool van de kortstondigheid van het leven en
van de vanitas. Linksboven de met parels versierde abdissenstaf, met fraai gedrapeerd
pannisellus. Rechtsboven haar wapenschild: vijf rode ruiten op een wit veld.

3. Mechtildis de Lechy (1520-1548)
Ze was de dochter van een schepen van Sint-Truiden. Ze trad
in de abdij samen met haar zus Marie op 9 juni 1498.
Ze volgde in 1520 een van haar familieleden Gertrudis de Lechy (1491-1519) op als abdis. ‘Ze stelde haar talrijke talenten
en haar niet-aflatende dadendrang in dienst van de luister van
haar abdij.’4 Ze liet grote bouwwerken uitvoeren: het poortgebouw, de brouwerij en een deel van de conventuele gebouwen
werden vernieuwd, de kerk werd verfraaid met prachtige glasramen, gemaakt door Martin Tymus uit Antwerpen en Willem
Speelbergh uit Mechelen5, het Refugehuis in Hasselt werd gebouwd. Ze bestelde ook nieuwe kerkgewaden bij Paul van Horne in Brussel en bij Paul van Malsen in Antwerpen. Zij is een
tijdgenote van prinsbisschop Evrard van der Marck, die aandrong op het verstrengen van de regel en terugkeren naar de oorspronkelijke regel van Cîteau.
Ze overleed rond 1546 en droeg haar abdissenstaf over aan een ander familielid nl. Aleidis
de Lechy. Onder het abbatiaat van Mechtildis was ze reeds als econoom in de abdij werkzaam.
Portret: Herkenrode (geen inventarisnummer)
Olieverf op doek
Doek: 85 x 70 cm
Lijst: 99 x 83 cm
De abdis draagt een zwart habijt, zwarte sluier en witte kap. Ze zit op een met rode stof beklede stoel voor een tafel met een vuurrood tafelkleed. Hierop ligt een in zwart leder gebonden gebedenboek. Haar linkerhand rust op de tafel. Ze draagt twee eenvoudige gouden
ringen aan haar ringvinger en een smalle gouden ring aan haar pink. Hier staat de rijk versierde abdissenstaf met een ragfijn pannisellus links. Rechtsboven haar wapenschild: een
leeuw van keel op een veld van vair .
De anonieme schilder maakte het portret op een handgeweven doek. Het werd verschillende malen gerestaureerd, voor het laatst in 1977. Het werk werd gereinigd, gedoubleerd,
gefixeerd en gevernist.
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4.Aleidis de Lechy (1548-1561)
Ze was de 20e abdis en zus van haar voorgangster.
Onder haar bewind kende de abdij een periode van voorspoed. Ze liet de eigendomstitels en bezittingen van de abdij
inventariseren. Ze bestelde een nieuw ostensorium voor het
Sacrament van Mirakel dat in de abdij druk werd vereerd.
Ze kwam in een aanslepend conflict met burgers van Hasselt
die het weide- en visrecht in Bokrijk opeisten. De prinsbisschop steunde de belangen van de abdij en trad hardhandig
op. Stilaan groeide in de stad verzet tegen al wat te maken
had met katholicisme en zijn uitwassen.
Ze overleed op 24 januari 1561.
Het Stadsmus: inventarisnummer 1987.0042.00
Olieverf op doek
Doek: 85 x 70 cm
Lijst: 99 x 83 cm
De abdis is staand afgebeeld, tegen een egale wijnrode achtergrond. Ze is gekleed in een
wit koorkleed met zwarte sluier en wit gesteven kap, haar handen devoot voor de borst gevouwen.
In de linkerhoek de kromstaf. De staf vertoont grote gelijkenis met die op het schilderij van
Katharina van Schoonbeek; alleen de driehoek van de pannisellus is eenvoudiger. Rechtsboven het familiewapen.

5. Katharina Van Ghoer (1561-1579)
Geboren in 1501 als dochter van jonker Daniël van Ghoer, heer van Wijer en Einrade. Ze
werd geprofest in Herkenrode amper 17 jaar oud en kreeg een lijfrente van 8 gulden. Vanaf
1540 zetelde ze in het kapittel als priorin, vanaf 1561 verscheen haar naam in de bronnen
als abdis. ‘In domino confido’, ik vertrouw op de Heer, was haar lijfspreuk. Het volgende
jaar schreef zij zich samen met 31 monialen en 7 lekenzusters in als leden van de Broederschap van Sint-Gertrudis te Kuringen.
In 1566 vluchtte zij omwille van de Beeldenstorm met haar medezusters naar Sint-Truiden.
In 1568 werd hun onderkomen opgeëist door de calvinisten. Katharina ontkwam door te
vluchten, verkleed als boerenknecht.
1574 is het jaartal aangebracht op het Refugehuis van Herkenrode aan de Kommel in Maastricht. Zij was waarschijnlijk de opdrachtgeefster voor de bouw van dit huis. Daarom sloot
ze een lening van 625 kruisdaalders af en verkocht ze een huis in Sint-Truiden.
Zij stierf in 1579.
Van haar zijn 2 portretten bewaard
1.
Het Stadsmus: inventarisnummer 1987.0043.00
Olieverf op doek
Doek: 85 x 70 cm
Lijst: 99 x 83 cm
De abdis, in het zwart gekleed, is hier voorgesteld met een
rood gebedenboek in de handen, linksboven de abdissenstaf
met daarin de afbeelding van haar patroonheilige Katharina
van Alexandrië. Rechtsboven haar wapenschild. Voor haar ligt
haar wit schoothondje met een rood halsbandje. Het hondje
kan afgebeeld zijn als symbool van trouw maar ook gewoon
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zoals het toen in de betere kringen gebruikelijk was, als gezelschapsdier. De abdis kijkt de
toeschouwer vriendelijk aan.
2.

Herkenrode: zonder inventarisnummer
olieverf op paneel

Hier is de abdis in dezelfde houding afgebeeld, met haar
hondje voor haar op de tafel. Ze heeft 3 gouden ringen
aan de vingers van de rechterhand, één aan de pink van
de linkerhand. De zware kin en neus vertonen grote gelijkenis met bovenvermeld werk. Waar op het eerste
schilderij haar familiewapen is afgebeeld is hier haar geloftebrief voorgesteld. De kromstaf van dit schilderij is in
de krul meer versierd en haar wapen is daarin verwerkt.
De sluier hangt iets meer naar voor, haar blik is meer
ingekeerd. Zo maakt dit portret een meer devote, ingetogen indruk en komt het levensechter over. Het stelt de
abdis voor op latere leeftijd. Door de andere ondergrond en de realistische voorstelling mogen we aannemen dat dit werk van een andere hand is en ze misschien wel model heeft
gestaan voor het eerste.

6. Margaretha van Berghes (1620-1637)

Ze was de 25e abdis van Herkenrode, en nam als lijfspreuk: ‘Qui
patitur vincit’, ‘wie waakt wint’.
Ze was waarschijnlijk de dochter van Ferry de Glîmes de Berghes, heer van Grimbergen, en Anna Sterck en werd geboren in
1590.
In 1623 verkregen de leden van het aan de abdijkerk verbonden
Broederschap van het Sacrament van Mirakel, van de H. Stoel
bijzondere aflaten. Een jaar later schonk zij aan de Begijnhofkerk van Hasselt een brandglasraam met haar wapen. Dit komt
eveneens voor op een kazuifel en twee dalmatieken die in Het
Stadsmus bewaard worden.6
Zij overleed in 1637.
Sint-Gertrudis: inventarisnummer 026.076, p.2047
Olieverf op doek
Doek: 62 x 46 cm
Lijst: 71 x 55,5 cm
Dit portret, uit 1627, bewaard op de kloostersite van Herkenrode, stelt de abdis voor op 37jarige leeftijd. De abdis kijkt van de toeschouwer weg. Ze heeft een in rood leder gebonden
gebedenboek in de handen. Opvallend zijn de strenge gelaatsuitdrukking, haar bleke gelaat, de helrode lippen en de in het oog springende witte kap. De achtergrond lost zich als
vanzelf op en bevat niets dat de aandacht van het gelaat kan afleiden. Dit versterkt de gestrengheid van het portret. Dit schilderij sluit zowel qua voorstelling als qua kleurgebruik
sterk aan bij de 16e-17e-eeuwse Antwerpse traditie en valt door de afmetingen buiten de
reeks. We mogen daarom veronderstellen dat hier een andere meester aan het werk was,
meer dan waarschijnlijk een tijdgenoot van de abdis. Het restauratieteam dateert dit werk in
de 17e eeuw. Het is geschilderd op handgeweven doek, die bij de restauratie vervangen
werd door een zuiver linnen exemplaar.
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7. Anna Katharina de Lamboy (1653-1675)
Ze was de dochter van Willem, baron de Lamboy, heer van Desseren, Kortessem, Wintershoven en Margaretha de Méan.
Ze trad in 1653 in functie en nam de leuze ‘Pie et provide’, ‘Vroom en voorzienig’ aan. Haar
laattijdige aanstelling door Pierre Henri, abt van Clairvaux, kan te maken hebben met de
onveilige situatie rond de abdij door een kampement bij de Tuiltermolen en de plundering
van de oude tiendschuur. De monialen vertrokken naar het refugehuis in Hasselt.
De vrede van de Pyreneeën in 1659 herstelde de rust. De landbouw kwam opnieuw tot
bloei, de geldcirculatie hernam en de abdij bloeide opnieuw. Anna Katharina ontplooide een
grote bouwactiviteit op Herkenrode. Ze liet de grote tiendschuur optrekken, de infirmerie en
het sacramentshuis bouwen, en bestelde haar eigen grafmonument en een nieuw hoofdaltaar voor de kerk bij Quellinus de Jongere. De prijs voor dit persoonlijk mausoleum werd
vastgelegd op 2.800 gulden! Bij Pierre Meijsman bestelde ze de atlas van Herkenrode (5
delen) om zo een juist beeld te hebben van alle bezittingen van de abdij.
In 1672 nam de onveiligheid echter weer toe en verbleven de monialen regelmatig in het
refugehuis van Hasselt, waar ze dagelijks bevoorraad werden vanuit Herkenrode.
Onder haar abbatiaat waren er 50 koordames en 31 lekenzusters ingeschreven, de maximale capaciteit van de abdij.
Ze overleed in 1675 op 66-jarige leeftijd.
Van haar is geen schilderij bewaard, wel
een gravure van Michel Natalis (16101668). Ze werd gemaakt in 1658, toen de
abdis 49 jaar was.8
Natalis maakte analoge portretten van
Maximiliaan I van Beieren, Jacob Cats,
keizer Leopold I van Duitsland en Petrus
Carafa. Hij is tijdgenoot van de abdis.
Hoogst waarschijnlijk heeft hij haar zelf
geportretteerd en is dit portret misschien
wel het meest levensechte.
Quellinus maakte haar beeld op haar grafmonument. Hij heeft de abdis zeker gezien, vermits ze samen het contract opmaakten. Ook hier merken we een gelijkenis tussen het beeld in de Virga Jesse basiliek en
de prent: het ovale gelaat, de scherpe neus en het vrij hoge voorhoofd.

8. Claude de Mérode (1675-1702)
Zij was de dochter van Philippe de Mérode, burggraaf van Ieper en Marie de Montmorency.
In 1675 werd ze voor het eerst genotuleerd als abdis. Haar lijfspreuk ‘Rem Deo’, ‘de zaak
van God’, was een anagram van haar familienaam: Mérode.
Ze ontwikkelde minder activiteiten dan haar voorgangster. Zij liet het hoofdaltaar, na het
overlijden van A. Quellinus, verder afwerken door Jean Delcour ( nu in de VirgaJessebasiliek in Hasselt).
Onder haar bewind kende de abdij de eerste poging tot secularisatie. Dit betekende dat de
edelen hun ongehuwde dochters in een kapittel lieten opnemen en hen dan een jaarlijkse
prebende uitkeerden. Zo zou het levensonderhoud en de levensstandaard gewaarborgd
zijn. Ze zouden kunnen uittreden en eventueel huwen. De omstreden kledingvoorschriften
zouden dan versoepeld worden. Dit plan mislukte en de regel van Cîteau (3 geloften) bleef
gehandhaafd.
Ze overleed in 1702 op 83-jarige leeftijd.
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Van haar zijn 2 portretten bewaard.
1. Het Stadsmus: inventarisnummer 2014.0385.00 (SintGertrudis: inventarisnummer 026.070, p.1997)
Olieverf op doek
Doek: 118,5 x 87,5 cm
Lijst: 134,5 x 104 cm
De abdis is afgebeeld zittend in een armstoel, gekleed in het
zwart met een gebedenboek in de linkerhand. Ze kijkt naar
de toeschouwer en houdt haar vinger tussen haar gebedenboek alsof ze net in haar lectuur gestoord werd. De handen
zijn fraai geschilderd en geïndividualiseerd. Haar linkerarm
rust op een tafeltje met daarop een kruisbeeld, een kostbaar
kleinnood (misschien een pomander?) en een brief met daarop haar familiewapen en haar lijfspreuk ‘Rem Deo’ en ‘aetatis
64 1683’. De kromstaf met gestileerd pannisillus staat rechts vlak achter haar. De achtergrond is hier een weggeschoven, gedrapeerd gordijn, dat een blik op een vaag onrealistisch landschap toelaat.
Het originele doek is mechanisch geweven.
2. Herkenrode
De abdis is in het zwart gekleed en houdt een gebedenboek in de
hand. Ze staat langs een tafeltje met een rood tafelkleed en daarop een kruisbeeld en een klokje. Hier is enkel het familiewapen
aangebracht, daaronder de tekst: REM DEO/ AET 78/ 1698. De
abdis is hier duidelijk ouder dan op het schilderij van Het Stadsmus.
Een karmijnrood gordijn vormt de achtergrond.
Het ovale werk is uit een groter doek gesneden en onderaan aangepast. De kromstaf ontbreekt.

9. Gertrudis van Mettecoven (1725-1728)
Zij stamde uit een zuiver Loons geslacht. Haar vader was
Claude Walter van Mettecoven, haar moeder Anna Johanna
van de Voort en zij droeg de titel barones van Mettecoven. Ze
was al in 1687 mondiaal en werd in 1725 tot abdis verkozen
door 28 koordames. Veel is over haar abbatiaat niet geweten.
We weten wel dat ze in 1725 een schilderij bestelde bij kunstschilder Fisen met een voorstelling van de H. Maagd en de H.
Herman. Ze overleed in 1728.
Het Stadsmus: inventarisnummer 2014.0386.00
Gertrudis: inventarisnummer 026.072, p.2007)
Olieverf op doek
Doek: 119,5 x 88 cm
Lijst: 135 x 104,5 cm

(Sint-
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De abdis draagt, zoals de regel voorschrijft, een wit habijt dat royaal gedrapeerd is. Ze zit
voor een baldakijn, een gebedenboek in de rechterhand, de linker leunend op haar zetel.
Aangezicht, handen en ring zijn meesterlijk geschilderd.
Links een tafeltje met een kruisbeeld, rechts de abdissenstaf en het wapenschild van de
familie Mettecoven, afgedekt met een kroon van baron.
Bij het zuiver maken verscheen de aanduiding Ae ta 64 en de naam P. Delaclochetois. Dit
zou een verwijzing kunnen zijn naar Paul Joseph Delcloche (Luik 1716-Luik 1759?).Deze
schilder was in dienst van Johan Theodor van Beieren, prinsbisschop van Luik. Als deze
toeschrijving klopt is het portret postuum gemaakt. Maar de bewaarde werken van Delcloche zijn gesigneerd ‘P.Delcloche’. Misschien werk van een leerling? Het schilderij is gemaakt op een mechanisch geweven doek.

10.Barbara de Rivière d’Arschot (1728-1744)
Ze was de dochter van Henri-Ogier de Rivière d’Arschot, graaf
van Heers, en Dorothé de Coutereaux-Puisieux, die samen 14
kinderen hadden. Geen enkele van haar broers trad in het huwelijk, 3 zussen kozen voor het kloosterleven.
Onder haar bewind waaide de mondaine geest van de Verlichting over Herkenrode. De dames brachten uit hun adellijke families de salonmentaliteit binnen de kloostermuren en paarden
hun religieuze verplichtingen aan wereldse geneugten. Over
deze excessen werden abdis Barbara de Rivière d'Arschot en
haar medezusters gekapitteld door de generale abt van Cîteaux.
De rijkelijke kleding van de koordames en de mondaine sfeer in
het klooster leiden tot een visitatie door de vicaris-generaal van
de orde. Zelfs na hoger beroep bij de H. Stoel bleef in Herkenrode alles bij het oude. Ze nam: ‘Virtus Coronat Opus’,
‘doorzettingsvermogen bekroont het werk’, als lijfspreuk aan. Ze
droeg de titel gravin van het H. Roomse rijk.
Ze verbouwde de abdissenresidentie, door de binnenkoer aan
de westzijde af te sluiten met een colonnade, bekroond met een
fronton. Aan de zuidzijde liet ze een portierswoning met mansardedak optrekken. Zo verkreeg ze een residentie naar de laatste
mode met een coté cour en een coté jardin. Het park werd aangelegd in Franse stijl, met 2 paviljoentjes.
Ze gaf opdracht voor het schilderij met de sacramentsprocessie, waar zij de centrale plaats
innam.
Als laatste overlevende van haar geslacht bestelde ze bij Laurent Delvaux haar grafmonument met op de tombe: ‘in me ruis extinctus est’, ‘met mij houdt de stroom op’. De beeldhouwer had de opdrachtgeefster zeker gezien en stelde haar op het grafmonument voor.
Het Stadsmus: inventarisnummer 2014.0388.00 (Sint-Gertrudis: inventarisnummer 026.073,
p. 2017)
Olieverf op doek
Doek: 129,5 x 96 cm
Lijst: 142 x 109,5 cm
De abdis is zittend in een rode zetel voorgesteld. Ze draagt een zwart habijt met witte kap
en zwarte sluier. Haar aangezicht is naar de toeschouwer gekeerd, haar lichaam is in ¾
voorgesteld. Ze heeft in de linkerhand een gebedenboek, haar rechterhand ligt op een console waarop haar geloofsbrief ligt, verder is er een inktpot met veer. Ze heeft opvallend
zware handen en draagt aan haar rechterpink een eenvoudige gouden ring. Een zijden
voorhang en een architecturaal decor vormen de achtergrond. Haar kromstaf en haar grafe9

lijk wapenschild rechtsboven vervolledigen het beeld van deze aristocrate die de toeschouwer zelfzeker aankijkt.
Er zijn een paar gelijkenissen waar te nemen met het beeld dat Delvaux van haar maakte:
de vorm van het gelaat, de zware kin, de vorm van de neus, de zware handen.
De schilder gebruikte een donkere plamuurlaag op een machinaal geweven doek. Het werk
was zwaar beschadigd en werd daarom verdoekt.

11. Anne de Croÿ (1744-1772)
Zij was de dochter van Philippe de Croÿ, markies van Warneck en Marie Barbara Helman de Willebroek. Zij erfde de
titel van markiezin van Warneck. Nog voor zij abdis werd in
1744 beheerde ze de bezittingen van de abdij. Ze hanteerde
de lijfspreuk ‘scio cui credo’, ‘ik ben zeker in wie ik geloof’.
De correspondentie met de abten van Valdieu toont ons iemand met een arrogante geest en een weinig sympathieke
persoonlijkheid9, die regelmatig in conflict kwam met de overheid over spiritualiteit en plichten, maar telkens het onderspit
moest delven.
Om de goederen optimaal te beheren en haar verplichtingen
te kunnen nakomen laat zij een kaartboek opstellen voor de
goederen in Opheers en omgeving.
Ze bestelt een nieuw orgel voor de kerk en stelt Laurent Benoît Dewez aan om een aan de
tijd aangepaste abdij te bouwen. Dewez was architect van Karel van Lorreinen en de ontwerper van o.a. de abdij van Gembloers, het kasteel van Seneffe, het stadhuis van Doornik
en de abdij van Hellecine. Hij doet vooraf nauwkeurige opmetingen op het terrein en maakt
een ontwerp voor een nieuwe abdij, waarin iedere koordame over een eigen appartement
zou beschikken. Hij voorziet een trapsgewijze uitvoering van het plan, zodat de abdij kan
blijven functioneren. Alleen het abdissenkwartier is gerealiseerd.
Ze overleed in 1772.
Het Stadsmus: inventarisnummer 2014.0387.00 (Sint-Gertrudis: inventarisnummer 026.074,
p. 2027)
Olieverf op doek
Doek: 121 x 99,5 cm
Lijst: 135 x 113,5 cm
De abdis is zittend voorgesteld in het zwart gekleed, met zwarte sluier en witte kap. Ze zit in
een rode armstoel en kijkt de toeschouwer aan. Ze houdt een zwartgebonden, met gouden
lelies versierd gebedenboek half open in haar linkerhand (blijkbaar maar 4 vingers). Haar
rechterhand rust op een marmeren tafelblad, waarop ook nog een kostbaar uurwerk, een
boek en een kruisbeeld met inlegwerk liggen. Haar wapenschild is onderaan links geschilderd, daaronder in een kleine banderole met haar lijfspreuk: ‘scio cui credo’ en ‘AET.SUAE
56’. Haar kromstaf leunt tegen de linkermuur. Achter de abdis vormt een rijkelijk gordijn,
gedubbeld, met kwast en franjes, de achtergrond met een doorkijkje naar buiten waar een
éénbeukige kerk met torentje te zien is, een afbeelding van de verdwenen kerk van de abdij. Op de toren staat een wachter in rood uniform. We zien het uurwerk, besteld door
Mechtildis de Lechy, met een systeem van geharmoniseerde klokken10. Een wijzerplaat
geeft de tijd buiten aan naar het zuiden, een tweede binnen, koorwaarts. De klok geeft door
twee verschillende melodieën het uur en het half aan.11
Bij de restauratie is een signatuur vrijgekomen die nog niet ontcijferd is.
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12. Augustine Van Hamme (1772-1790)
Jeanne Augustine van Hamme, barones van Grimberghe d’Asd’Assche, was de dochter van Theodoor, baron van Hamme, en
Anna Peeters, gezegd Stommelins van Gent. In 1772 wordt ze
abdis en neemt ‘Regique Deoque’, ‘Voor God en Koning’ als
lijfspreuk aan. Ze zal met tact, doorzettingsvermogen en doordachte diplomatie de abdij bijna 20 jaar besturen.
Ze heeft grootse plannen met de abdij. Ze schuift de plannen,
die Dewez voor haar voorgangster maakte en waarvan al een
vleugel gerealiseerd was, opzij en duidt de Luikse architect B.
Digneffe aan om een nieuw plan uit te werken. Hij ontwerpt een
abdijkerk in de vorm van een Grieks kruis, bekroond met een
koepel en met zusterverblijven. Iedere koordame zou beschikken over een vierkamerappartement, alles gegroepeerd rond
een vierkante binnenkoer. Van dit plan zou evenwel niets in huis komen.
Het aantal koorzusters neemt evenwel onder haar bewind toe. De Luikse adel onderneemt
een tweede poging om de abdij te seculariseren en om te vormen tot een kapittel van kanunnikessen (cfr. Thorn). Dit lokte verzet uit van Augustine van Hamme die haar diplomatiek talent gebruikte en de secularisatie kon afblazen.
Ze nam haar taak als abdis au sérieux: als tiendenheffer in een 20-tal parochies in de omgeving was ze gehouden kerken en pastorijen te onderhouden. Om deze plichten na te komen leende ze in 1776 100.000 florijnen en liet Digneffe de kerken van Kermt, Stevoort,
Zonhoven, Hoepertingen en Kuringen restaureren in plaats van een nieuwe abdij te bouwen. Ze overleed in 1790.
Het Stadsmus: inventarisnummer 2014.0384.00 (Sint-Gertrudis: inventarisnummer 026.070,
p.1987)
Olieverf op doek
Doek: 118,5 x 87,5 cm
Lijst: 134,5 x 104 cm
Augustine staat centraal, zittend in een rood fluwelen zetel, gekleed in een zwart habijt,
zwarte sluier en strak gesteven witte kap. Ze kijkt de toeschouwer recht aan. Haar rechterhand rust op de armleuning van de zetel, de linker op een tafeltje, naast een tafelbelletje.
Iets dieper rechts rust haar kromstaf op een soort baldakijn. Op de achtergrond de voorstelling van de nog te bouwen abdij zoals Digneffe die wilde realiseren. De schilder heeft zeker
de plannen gezien. Het portret is dan ook hoogst waarschijnlijk geschilderd tussen 1780 en
1790.
Het portret was erg gehavend en vertoonde, voor de meest recente restauratie in 1977,
sporen van twee eerdere restauraties.
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De restauratie
De portretten van Mechtildis de Lechy, Katharina van Ghoer (2), Margaretha van Berghes,
Claude de Mérode (1 en 2), Gertrudis van Mettekoven, Barbe de Rivière, Anne de Croÿ en
Augustine van Hamme, die zich in het 18e-eeuwse abdissenhuis bevonden toen de Kanunnikessen van het H. Graf het gebouw kochten, werden gerestaureerd. Een equipe o.l.v. Maria Roznerska werd door G. De Dijn in 1977 aangesteld om de schilderijen te restaureren.
J. Kepa beschreef de werkzaamheden.12
‘De werken bevonden zich in een bijzonder slechte staat: craquelures, scheuren, schimmel,
vuilBElk van deze problemen werd afzonderlijk aangepakt, de wachttijden werden gerespecteerd en de ingrepen zijn omkeerbaar.’ De werken werden allemaal van hun raam genomen, voor- en achterkant gekuist, geconsolideerd, scheuren weggewerkt, verdoekt, gevernist en opnieuw gekaderd. Alles gebeurde ter plaatse, zonder inzet van infrarood of andere
instrumenten.

Foto’s van enkele schilderijen voor de restauratie, uit het restauratieverslag van J. Kepa.
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Besluit
Alle portretten, behalve dat van Gertrudis van Mettekoven, zijn anoniem. Toch is de signatuur P. Delaclochetois dubieus, want deze schilder tekent zijn werk met P. Delcloche. Mogelijk is de schilder iemand uit het atelier van Paul Joseph Delcloche (Luik 1716-1755?).
•

We onderscheiden duidelijk 2 reeksen. De eerste reeks: Beatrix van Reckhoven, Katharina van Schoonbeek, Aleidis de Lechy en Katharina van Ghoer (1), vertonen dezelfde kenmerken: dezelfde maat, houding, éénkleurige achtergrond, ruitvormig wapenschild, abdissenstaf recht achter de figuur. De schilderijen werden alle vier bewaard in
het klooster van de Grauwzusters in Hasselt. Veel kerkelijke kunstschatten werden
door de Franse bezetter in beslag genomen. De meest waardevolle (altaar, grafmonumenten) werden door de stad gekocht. De mindere stukken, zonder groot kunsthistorisch belang werden ergens op een zolder opgeborgen. Aangezien de Grauwzusters
reeds in 1817 hun activiteiten konden hernemen is het misschien logisch dat zij een
aantal kunstvoorwerpen in veiligheid brachten.

•

Een tweede reeks: Claude de Mérode, Barbara de Rivière, Anne de Croÿ en Josephine
van Hamme, zijn hoogst waarschijnlijk door eenzelfde schilder gemaakt. Zij hebben
dezelfde afmetingen, de abdissen worden zittend voorgesteld in een vrij rijkelijk decor.
De handen zijn geïndividualiseerd en goed geschilderd. De dames houden alle vier
met één vinger een gebedenboekje open. De wapenschilden zijn veel barokker. Zij zijn
zeker ook gemaakt om op een zekere hoogte opgehangen te worden. Misschien werden, toen de monialen het klooster in 1796 moesten verlaten, de meest waardevolle
werken bij burgers in Kuringen ondergebracht en zijn ze zo samen met een aantal andere schilderijen eigendom geworden van de kerkfabriek van Sint-Gertrudis van Kuringen.

•

Het portret van Margaretha de Berghes valt door de afmetingen, kleur, stijl en expressie duidelijk buiten beide reeksen. Het is waarschijnlijk door een onbekende tijdgenoot
naar model in 1627 gemaakt.

•

Gertrudis van Mettecoven’s portret is duidelijk van een andere hand, maar in dezelfde
geest geschilderd als de tweede reeks.

•

De restauratieploeg situeert de schilderijen allemaal in de 18e eeuw, zodat er een aantal zeker post mortem moeten vervaardigd zijn.

•

Men zou mogen veronderstellen dat men de bedoeling had om alle abdissen van Herkenrode te portretteren, om zo de continuïteit en het belang van het klooster extra te
benadrukken?

•

Moesten de portretten van Claude de Mérode, Barbara de Rivière, Anne de Croÿ en
Josephine van Hamme, door de weelderige achtergrond en de rijke rekwisieten, de
luister van de abdij illustreren? Het antwoord op deze vragen namen de dames mee in
hun graf.

13

Voetnoten
1.
2.

K. VAN DER STIGHELEN, Hoofd en bijzaak, Leuven, 2008, p. I, 11
K. VAN DER STIGHELEN, Cultuur en Maatschappij 1477-1787, in Stad in Vlaanderen,
Brussel, 1991, p.143
3. E. MONTULET-HENNEAU, Les Cisterciennes du pays Mosan.., 1990, p.364
4. Archives de l’Abbaye d’Averbode, section 1, reg.74, fol.292
5. Door Pierre Liboton verkocht, recent gerestaureerd en bewaard in de kathedraal van
Lichtfield
6. Permanente bruikleen van de kerkfabriek van Kuttekoven
7. T. MATEI, Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt, Kerken en kapellen parochie
Sint-Gertrudis Kuringen, Hasselt, 2011
8. Michel NATALIS, Liège 1668, burijngravure, 24,5 x 17,2 cm., Liège, Bibliothèque Les
Chiroux, Coll.Capitaine nr.895
9. J. MOONS, L’abbaye noble de Herkenrode, in: Le vieux pays de Liège, nr 217-218,
1982, p. 172
10. T. WAEGEMAN, Tussen tijd en eeuwigheid, in: Monasterium Herkenrode 3, Hasselt,
2013, p.81-82
11. Klokkenspel bij Moer in ’s Hertogenbosch. Twee gerenommeerde vaklui die voordien al
een dergelijk uurwerk leverden aan de abdij van Averbode. Het uur wordt aangegeven
met ‘O Maria, Virgo pia’, het half uur met ‘Ave verum corpus Christi’
12. J. KEPA, De restauratie, onuitgegeven, bewaard in het archief van Herkenrode, Genk,
1978

14

15

November 2015 — nr. 50
tekst:
foto’s:
Copyright:

Marleen MARTENS, medewerker Interregproject ' Onthaasten stilte- en
bezinningsplekken in beeld'
Marleen Martens / fototheek Het Stadsmus
Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2, B-3500 Hasselt
tel. 011-23 98 90 fax 011-26 23 98 e-mail hetstadsmus@hasselt.be

Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005:
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!)
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III,
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et
de Rhétorique”, 1858.
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101.
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt.
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921);
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120.
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121. kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘GordonBennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961;
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134.
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953).
***

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker:
(te verkrijgen aan de museumbalie)
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus.
2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten.
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10.
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament.
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors,
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque.
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859);
18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het
hellenisme.
(Elke KEIK vanaf 2010 kan eveneens gratis gedownload worden op www.hetstadsmus.be)
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus:
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen.
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.
2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in
1896; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830.
2014: 41. Hasseltse bands 1945-2000; 42. Een tinnen bord uit het Hasseltse Augustijnenklooster; 43. 50 jaar Luminé Image Art; 44. Hedwig
Pauwels; 45. Franz Anton Brändl (1720-1782).
2015: 46. Vuurpeloton in Hasselt; 47. Gedenkmonument (1856) voor de oud-strijders van Napoleon; 48. Fotostudio BlanckartB Kijken naar het
vogeltje!; 49. Sportieve Hasseltse nostalgie. 1913-1964: Het openluchtzwembad aan de Willekensmolenstraat.
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