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In navolging van Jean van Caloen 

Het kasteel van Loppem bezit een spraakmakende kunstcollectie, 

vooral toegespitst op middeleeuwse kunst (13e-16e eeuw). Deze verza-

meling kwam tot stand dankzij baron Jean van Caloen (1884-1972). 

Zijn passie voor kunst had hij meegekregen van zijn grootmoeder, de 

kunstminnende Savina de Gourcy Serainchamps (1825-

1912). Jean had het goede idee om de meeste aankopen te 

noteren en bij te houden. Zijn bewaarde notitieboekjes en 

correspondentie geven een bijzondere interessante schat 

aan informatie over zijn kunstaankopen: bij wie, waar, wan-

neer enz. Ook de prijs kan meestal worden teruggevonden. 

Diverse kunstdisciplines zijn dan ook in zijn collectie aanwe-

zig, met het accent op houten en stenen beelden, al dan niet 

nog met hun (deels bewaarde) originele polychromie. Verder 

retabelfragmenten, paneelschilderkunst, glasramen, tekenin-

gen, prenten, handschriften, wiegendrukken, ivoor, metaal, 

albast. Eén zaak echter ontbreekt, heel eigenaardig trouwens 

voor een verzamelaar in middeleeuwse kunst: de emails met 

hun fascinerende kleurenpracht. 

Na het overlijden van Jean van Caloen heeft zijn enig kind, 

Roland (1920-2014), een gepassioneerd verzamelaar van 

etnische kunst alsook van kostbare boekbanden, de collectie 

van zijn vader met enkele zeer gerichte aankopen aange-

vuld. Zo kwamen o.a. twee schitterende sculpturen, de heili-

ge Joris van Jan Borman I en de heilige Domitianus van 

Maastricht (ook Tongeren of Hoei) of de heilige Servaas van 

Maastricht van Jan II of Pasquier Borman de verzameling vervoegen. 

Bij de oprichting van de ‘Stichting Jean van Caloen’ was het zowel bij 

Jean als bij Roland de wens om de kunstcollectie niet alleen open te 

Jean van Caloen (1884-1972), 

kunstverzamelaar en oprichter 

van de naar hem genoemde 

Stichting Jean van Caloen, rond 

1909 
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stellen voor het publiek, maar ze eveneens aan te vullen, mochten er 

zich mooie koopgelegenheden voordoen. Met die wens voor ogen wil 

de Raad van Bestuur van de ‘Stichting Jean van Caloen’ deze politiek 

voortzetten. 

In het voorjaar van 2022 deed er zich zo’n gelegenheid voor. En-

kele uitzonderlijke goed bewaarde emails ‘champlevé’ uit Limoges en 

Midden-Italië werden door de Antwerpse antiquair Bernard 

Descheemaeker van Works of Art op de kunstmarkt aangeboden.1 Ob-

jecten uit de 13e en begin 14e eeuw van museale kwaliteit die niet en-

kel een schitterende aanvulling zouden zijn, maar eveneens een zeke-

re (bijkomende) uitstraling zouden geven aan de Loppemse verzame-

ling. Uiteindelijk werden vier objecten aangekocht. Sinds eind april zijn 

ze er te bewonderen. Een mooi eerbetoon aan Jean van Caloen die 

precies 50 jaar geleden overleed. 

 

 

Email champlevé, email cloisonné en geschil-

derd email 

Wie enigszins vertrouwd is met middeleeuwse kunst associeert de 

emailtechniek met de Franse stad Limoges (alsook met het prinsbis-

dom Luik en de Maaslandse regio). Maar de techniek is al veel ouder: 

al in het Egypte van de farao’s alsook bij de Romeinen en de Kelten 

werden sieraden en andere gebruiksvoorwerpen voorzien van dergelij-

ke delicate en kleurrijke afwerking. 

Vanaf het midden van de 12e eeuw tot de 14e eeuw telde Limoges 

ettelijke ateliers waarbij de ‘orfèvres-émailleurs’ de technieken van 

cloisonné en champlevé onder de knie hadden. 

Het email cloisonné bestaat uit een koperen plaat waarop fijne 

koperen draadjes gelast worden, die de omtrekken van de compositie 

vormen. Elke gegoten kleur zit gevat binnen die ‘cloisons’ of afbake-

ningen. 

Bij het email champlevé, zoals de vier gekochte voorwerpen, gaat 

de edelsmid de omtreklijnen van de compositie in de 2 tot 3,5 mm dik-

ke koperen plaat met een metalen stift graveren. Met een burijn brengt 

de emailleur, op zijn beurt, in de koperen plaat ondiepe holtes aan. Die 

vult hij met email door middel van een spatel. Deze glaspasta bekomt 

hij door pigment en glaspartikels in een vijzel te pletten en tot een ge-

heel samen te mengen. Eens dit mengsel in de holtes van de koperen 

plaat, verdwijnt het geheel in de oven. Door de hoge temperatuur 

smelt het korrelige emailpoeder. Elke kleur heeft een andere smelttem-

peratuur, zodat kleur per kleur moet worden gebakken, te beginnen 

met de hoogste temperatuur (800°) en vervolgens op geleidelijk lagere 

temperaturen (tot 700°). Door het smelten vermindert het volume van 

het email tegenover het oorspronkelijk aangebrachte emailpoeder, zo-

dat het email enkele malen moet worden bijgevuld. Het is duidelijk dat 

dit een moeilijk procedé is, te meer omdat hoe meer kleuren er ge-

Drie geschilderde emails van de 

Romeinse keizers Tiberius, 

Vespasianus en Vitellius, door 

Jacques I Laudin, 2e helft 17e 

eeuw 
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bruikt worden, hoe meer het 

voorwerp in de oven moet. 

Daarmee is het werk nog niet 

af. Na de koeling en uitharding 

van het email wordt de plaket 

over het volledige oppervlak ge-

polijst. De vijlsporen zijn na acht-

honderd jaar soms nog zichtbaar. 

Indien de opdrachtgever het 

wenst, kan de plaket nog verder 

worden gegraveerd of gecise-

leerd. Ten slotte komt nog de 

vergulding. 

Vooral het contrast tussen de 

veel voorkomende blauwe en 

groenblauwe tinten, met hier en 

daar soms wit of rood, tegenover 

het verguld koper is een streling 

voor het oog, zowel toen als van-

daag. 

Ten slotte hebben we het 

geschilderd email tussen de 15e 

en 17e eeuw, waarbij naast Bij-

belse taferelen ook portretten, 

profane en mythologische tafere-

len het licht zien. Deze techniek 

is bijna een exclusieve speciali-

teit van Limoges. De renaissance 

doet er zijn intrede dankzij gravu-

res en de Franse koningen en 

hun hofhouding. Naast polychro-

me afbeeldingen worden ook on-

derwerpen in grisaille uitgevoerd. 

Drie medaillons in die grijstin-

ten werden gevonden in de bibli-

otheek van Jean van Caloen en 

stellen bustes van Romeinse kei-

zers in profiel voor. Niet enkel 

door het onderwerp maar ook 

door het contrast tussen de zwar-

te achtergrond en de hoofden in 

grisaille herinneren deze emails 

aan cameeën. Deze geschilderde 

emails zijn het werk van Jacques 

I Laudin (1627-1695), telg van 

een productieve familie van 

’émailleurs’ uit Limoges, en date-

een processie zoals bij de in- en 

uittocht van de eucharistieviering, 

maar ook bij een uitvaart of een 

eigenlijke processie binnen of 

buiten het kerkgebouw. Het werd 

als ereteken voor een aartsbis-

schop uit gedragen, maar dan 

was het corpus gekeerd naar de 

prelaat. 

Voor de Stichting Jean van 

Caloen kon twee onderdelen van 

twee verschillende processiekrui-

sen worden aangekocht. Het eer-

ste is een corpus van opmerkelijk 

grote afmetingen: 26,5 cm hoog, 

wat beduidend groter is dan an-

dere corpussen en eerder wijst in 

de richting van een processie-

kruis dan van (de kleinere) altaar-

kruisen. Maar vooral de perfecte 

bewaringstoestand maakt van dit 

object een uniek stuk. Er zijn in-

derdaad meerdere corpussen 

gekend waarvan de handen of 

een deel van de kroon zijn afge-

broken. Hier dus niet, ook de ver-

gulding is grotendeels mooi be-

waard. 

De gekruisigde heeft nog dui-

delijk de invloed van de romaan-

se kunst. Dit is te zien in bijvoor-

beeld de kroon: niet de doornen-

kroon, maar de kroon als waar-

digheidsteken, Christus als ko-

ning en overwinnaar op de dood. 

De fijn geciseleerde kroon wordt 

centraal getopt met een kruismo-

tief. De borsten en de ribben van 

de Messias zijn respectievelijk 

weergegeven door middel van 

een fijne golvende en doorlopen-

de lijn en parallel geplaatste ge-

graveerde lijnen. Ook de spieren 

in de armen worden op dezelfde 

manier in beeld gebracht. Zoals 

het hoort in die periode is de len-

dendoek of perizonium tamelijk 

lang. Hij is vastgegespt (wit 

ren uit de tweede helft van de 17e 

eeuw, maar werden gemaakt 

naar een reeks prenten uit 1619 

van Jacob II de Gheyn (ca. 1565-

1629). Deze vondst was de aan-

leiding voor de aankoop van mid-

deleeuws email. 

Hieronder volgt een bespre-

king van de vier aangekochte 

stukken, namelijk twee fragmen-

ten van processiekruisen, een 

pyxis en een plaket van een re-

liekschrijn. 

 

 

Een zeer groot corpus 

(Limoges, 1225-1250, koper, 

veelkleurig email champlevé, ge-

graveerd, verguld, h. 26,5 cm, b. 

19,7 cm). 

 

Een processiekruis is in koper of 

zilver, al dan niet verguld, en be-

staat uit een kruisbeeld, geplaatst 

bovenaan een lange draagstok. 

Het wordt gedragen vooraan in 

Polychrome email met afbeelding 

van keizer Claudius, door Jacques I 

Laudin, 2
e
 helft 17

e
 eeuw. Privéver-

zameling 



Christus aan het kruis (afkomstig van 

een processiekruis) 

Koper, veelkleurig email champlevé, 

gegraveerd, verguld 

Limoges, 1225-1250 



- 5 - 

Majestas Domini (plaket van de achterzijde van een processiekruis) 

Koper, veelkleurig email champlevé, gegraveerd, verguld 

Centraal-Italië, omstreeks 1300 

email), bedekt de benen tot de 

knieën en loopt verder langs de 

zijkanten door. De drapering 

wordt gesuggereerd door een 

lijnenspel van blauw email. 

Ook opvallend, maar typisch 

voor de romaanse stijl, zijn de 

naast elkaar geplaatste voeten. 

Zeker te vermelden is het gelaat 

waarbij de baard heel verzorgd 

is weergegeven, maar vooral de 

ogen zijn opmerkelijk. Die zijn 

uitgevoerd met twee druppels 

blauw glas. Als je het corpus 

langs achter bekijkt en tegen het 

licht houdt kan je dwars door de 

ogen kijken. De hier aangehaal-

de kenmerken refereren zoals 

gezegd duidelijk naar de ro-

maanse stijl, al verraadt de cur-

ve in het lichaam stilletjes de 

komst van de gotiek aan, de S-

vormige heupbeweging of dé-

hanchement. We staan hier nog 

eventjes verwijderd van de door 

de bedelorden in de 14e eeuw 

geïntroduceerde lijdende Chris-

tus met doornenkroon, kleinere 

lendendoek maar vooral vol 

bloed en pathos. 

 

Herkomst: 

Privéverzameling, Frankrijk, 

2011; op 01.02.2011, An-

goulème, Hôtel des Ventes; pri-

véverzameling Spanje, 2011-

2018 

Plaket met Majestas Domini 

(Centraal-Italië, omstreeks 1300, koper, veelkleurig email champ-

levé, verguld, h. 8,1 cm, b. 8,1 cm). 

 

Deze vierlobvormige plaket is afkomstig van de rugzijde van een pro-

cessiekruis en was bevestigd op de kruising van de kruisarmen. De 

afbeelding toont Christus in majesteit, gezeten op een kussen, ge-

plaatst op een troon. Streng voor zich uitkijkend zegent hij, terwijl zijn 

linkerhand op een boek, het boek des Levens (Apoc. 20,12), rust. Hij is 

hier voorgesteld als goddelijke persoon, vandaar de nimbus achter zijn 

hoofd. De nimbus of aureool komt in de christelijke kunst voor vanaf de 

tweede helft van de vierde eeuw en werd aanvankelijk enkel gebruikt 

voor God, later ook voor de heiligen. Het goddelijke wordt eveneens 

door de mandorla opgeroepen. Deze amandelvormige krans komt zo-

als de aureool in diezelfde periode uit het oosten. Het geheel wordt 

geflankeerd door twee engelen waarvan die rechts een tekstbanderol 

vasthoudt. De schaalverhouding tussen Christus en de engelen be-

klemtoont diens goddelijkheid.  
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De afbeelding van de Majes-

tas Domini wordt vaak omringd 

door vier levende wezens: de 

adelaar, de gevleugelde leeuw, 

de gevleugelde os en de gevleu-

gelde mens, die de symbolen zijn 

van de evangelisten, respectieve-

lijk Johannes, Marcus, Lucas en 

Mattheus. Die komen hier op de 

plaket niet voor, maar zullen wel-

licht als afzonderlijke platen de 

uiteinden van de kruisarmen heb-

ben versierd. De kleurcombinatie 

bestaat uit donkerblauw, tur-

kooisblauw en rood. Het knap 

gedrapeerde gewaad is groten-

deels verguld, wat opnieuw het 

goddelijke aspect beklemtoont. 

Ook de architectuur van de troon 

en de stof van het kussen zijn 

minutieus uitgevoerd. In het be-

gin van de 20e eeuw werd deze 

plaket nog aanzien als Rijnlands 

werk, tot er grote gelijkenissen 

werden ontdekt met een cirkel-

vormige plaket met een buste 

van Christus, bewaard in de 

schatkamer van de kathedraal 

van Anagni (prov. Frosinone, re-

gio Latium). Sindsdien wordt 

Centraal-Italië als productieplaats 

aangenomen.2 

 

 

Herkomst: 

Verzameling von Oettingen-

Wallerstein, Schloss Harburg, ca. 

1828-1995; kunsthandel Trinity 

Fine Art, Londen, 1995; privéver-

zameling, Engeland, 2001; Ber-

nard Descheemaeker-Works off 

Art, Antwerpen, 2001; kunsthan-

del Jan Dirven, Antwerpen, 2001-

2002; verzameling Carlo Antonet-

to, Turijn, 2002-2010; door verer-

ving aan: verzameling Marco An-

tonetto, Turijn, 2010-2015 

 

Pyxis 

(Limoges, 1225-1250, koper, veelkleurig email champlevé, gegra-

veerd, verguld, h. 7,2 x diam. 6,4 cm) 

 

Een pyxis is een klein cilindervormig vat met deksel, meestal in edel-

metaal. In tegenstelling tot de ciborie die veel groter is, heeft de pyxis 

geen stam. Dit vaatwerk wordt gebruikt om geconsacreerde hosties te 

bewaren of naar zieken en stervenden te brengen. 

Dit fraai ogend exemplaar is rondomrond versierd met een aan-

eenschakeling van medaillons waarin telkens de buste van een engel 

is weergegeven. De engelen hebben een nimbus en komen uit wolken. 

Dezelfde versiering herhaalt zich in het scharnierend conisch deksel. 

Tussen de medaillons bevindt zich telkens een gestileerd bloemorna-

ment. Ook hier oogt de kleurschakering bijzonder elegant, waarbij don-

ker- en lichtblauw, lichtgroen, rood en wit contrasteren tegen de ver-

gulde onderdelen. Enkel de bekroning van het deksel heeft de tand 

des tijds niet overleefd. Dit kan een kruisje, een bloem of een knop zijn 

geweest. Heel bijzonder, maar in gesloten toestand niet zichtbaar, is 

de luxueuze binnenafwerking. Die is nog volledig verguld. Heel prak-
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tisch doordacht is tevens de holle bodem, zodat het nemen van een 

hostie probleemloos kan gebeuren. 

Een met identieke engelenmedaillons bewaard gebleven pyxis, 

waarbij de medaillons worden afgewisseld met loofwerk van palmetten, 

wordt bewaard in de schatkamer van de abdijkerk Sainte-Valérie in 

Chambon-sur-Voueize (dep. Creuse, regio Nouvelle-Aquitaine). 

 

Herkomst: Privéverzameling, Frankrijk, 2005 

 

 

Plaket met de tenhemelopneming van de ziel van 

een heilige 

(Limoges, 1210-1220, koper, veelkleurig email champlevé, gegra-

veerd, verguld, h. 5,3 cm, b. 13,3 cm) 

 

Relieken spelen in de middeleeuwen een essentiële rol in de (volks)

devotie. Zeker de menselijke lichaamsdelen zoals beenderen, een 

tand, een haarlok zijn de belangrijkste relieken of eerstegraadsrelie-

Pyxis 

Koper, veelkleurig email champlevé, 

gegraveerd, verguld 

Limoges, 1225-1250 

ken. Zij werden met de grootste 

zorg gewikkeld in kostbare stof-

fen (met Egypte, Mesopotamië, 

Syrië, Byzantium als herkomst). 

Dit werd dan piëteitsvol opgebor-

gen in kistjes uit ivoor of bekleed 

met (edel)metalen platen, belegd 

met edelstenen. In de 13e eeuw 

duiken in Limoges reliekschrijnen 

op in de vorm van een huisje, 

waarbij de wanden alsook het 

dak bedekt zijn met plaketten in 

schitterende email. Aangezien de 

grote meerderheid van de pel-

grims ongeletterd waren, kregen 

de plaketten afbeeldingen van de 

heilige in kwestie, zijn eventuele 

bekeringen en mirakels, maar 

zeker ook zijn (martel)dood en 

opname in de hemel. 

De Stichting Jean van Ca-

loen kon dergelijke plaket, afkom-

stig van één van de dakschilden 

van een schrijn, aankopen. Op 

een narratieve wijze wordt de 

tenhemelopneming van de ziel 

van een heilige voorgesteld. 

Twee engelen brengen de ziel 

van een (niet nader te bepalen) 

heilige, midden een mandorla, 

doorheen de wolken heen naar 

de hemel. De figuur spreidt zijn 

armen open. Door zijn martel-

dood ontving hij het statuut van 

heilige, getuige ervan zijn aure-

ool. Heel opmerkelijk zijn de aan-

gezichten van de drie persona-

ges. Deze zijn als afzonderlijke 

driedimensionale hoofdjes op de 

plaket aangebracht. Om die te 

bekomen werden ze in een ma-

trijs geslagen, zoals bij munten. 
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De tenhemelopneming van de ziel 

van een heilige (plaket van een 

reliekschrijn) 

Koper, veelkleurig email chample-

vé, gegraveerd, verguld 

Limoges, omstreeks 1210-1220 

Reliekschrijn van de heilige Valeria 

in het Museum August Kestner te 

Hannover (Cl. Lindner ©) 
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Die geciseleerde hoofdjes met elk een verschillende uitdrukking, de 

gestileerde lijnen van de gewaden en de vleugels, de kleurenpracht 

van het email en de vergulde partijen maken van deze plaket een ver-

bluffende getuigenis van het vakmanschap van deze kunstenaars 

achthonderd jaar geleden. 

De iconografie op dit dakvlak vertoont opvallende gelijkenissen 

met het dak van het schrijn van de heilige Thomas Becket (Utrecht, 

Museum Catharijneconvent) en het schrijn van de heilige Valeria 

(Hannover, Museum August Kestner). Mogelijk komen ze alle drie uit 

hetzelfde atelier. 

 

Herkomst: privéverzameling, Frankrijk, 1999; kunsthandel Jan Driven, 

Antwerpen, 1999-2001; privéverzameling Düsseldorf, 2001-2015. 

 

 

Emails in de Brugse regio 

Emails uit die periode, bewaard in de Brugse regio, zijn eerder zeld-

zaam. Buiten een aantal privéverzamelingen herbergde tot heden en-

kel de schatkamer van de Sint-Salvatorskathedraal dergelijke stuk-

ken, met name de uit de Sint-Donaaskerk afkomstige beeldjes van 

Maria en van de aartsengel Gabriël (Noord-Frankrijk of Vlaanderen, 

12e eeuw), alsook de krul van een kromstaf (Limoges, 1225-1250). 

Deze aankoop door de Stichting Jean van Caloen zorgt in één 

keer voor vier (!) bijkomende stukken van diverse aard en hoge kwali-

teit. De recente aanwinst van deze middeleeuwse voorwerpen is dan 

ook niet enkel een mooie en vooral interessante verrijking voor de 

collectie van het kasteel van Loppem, maar eveneens voor de Brugse 

regio in het algemeen. 

Benoit Kervyn de Volkaersbeke 
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Noten: 

1  B. Descheemaeker, Works of Art: Nieuwsbrief, nr. 20, september 2016, p. 12-15. 

2 L. Mortari, Il tesoro della Cattedrale di Anagni, Rome, 1963, p. 45, nr. 32 en fig. 66 ; E. Taburet-Delahaye, 

L’orfèvrerie gothique au Musée de Cluny (XIIIe-début XVe siècle): catalogue, Parijs, 1989, nr. 62. 


