
opMERKelijk!
MARKS ON ART database:

merken op schilderijen, beeldhouwkunst
en meubelen 1300-1700



Merken opmerken



Hoe het begon...



MARKS ON ARTdatabase
intiatiefgroep



Fase 1: schilderijen

• ca.1000 
paneelmakersmerken, 
koperslagersmerken en 
keurmerken op 16de/17de-
eeuwse Noord- en Zuid-
Nederlandse schilderijen

• Suermondt-Ludwig-
Museum Aken, Adriaen
Brouwer, De voetoperatie, 
ca. 1630; MV = Michiel 
Vriendt (1615-1637)

• ca. 200 
keurmerken/paneelmakers-
merken in de database



Fase 2: sculptuur: 2018-2022

• Twee belangrijke privécollecties in België
• Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel
• Suermondt-Ludwig-Museum Aken
• Museum Catharijneconvent Utrecht
• Museum M, Leuven
• Landschaftsverband Rheinland, Brauweiler
• Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
• Rijksmuseum Amsterdam
• Afgietsels van merken, Ria De Boodt
• Extra:

– Objecten van kunsthandelaars Bernard Descheemaeker en Erik Bijzet
– Bormantentoonstelling, Museum M, Leuven

• 600 frotti’s van keurmerken uit het Archief van Herman de Smedt



Merken

• Keurmerken

• Stelmerken

• Eigendomsmerken 
(contemporain)

• Vervaardigersmerken

• Wapenschilden

• Notities op de achterkant van 
of in objecten uit de tijd van 
vervaardiging: 
Pinkstervoorstelling 
Suermondt-Ludwig-Museum, 
Zuid-Duits, eind 15de eeuw



Brussels retabel

Passieretabel, St. Martin in Ambierle, Brussel, ca. 1466



Keurmerken

• Verplicht in Brussel, Antwerpen en Mechelen

• Kwaliteit van de gebruikte materialen

• Koud in geslagen of gebrand met merkijzer

• Door de waardeerder van het gilde

• Als waarborg voor de kwaliteit van het werk
van de ambachtslieden onderling

• En als kwaliteitskeurmerk voor de afnemers

• Klein: ongeveer tussen de 0,5 en 2 cm groot



Brusselse keurmerken: drijfhamer

• Drijfhamer, koud ingeslagen
• Keurmerk voor de kwaliteit van het hout gebruikt door de 

beeldhouwer: eiken- of notenhout zonder knoesten of 
spinthout

• Verplicht vanaf 1454
• Op de rug van sculpturen, op het hoofd of op de onderzijde
• Soms in combinatie met een vervaardigersmerk



Op de onderzijde van een sokkel, samen met een stelmerk

Anna-te-drieën uit een
privécollectie, ca. 1500



BRVESEL

• Keurmerk voor de kwaliteit van de 
materialen gebruikt voor de 
polychromie

• Op de sokkel van sculpturen of op de 
rand van de retabelbak

• Verplicht vanaf 1454



BRVESEL

Catharina, Suermondt-Ludwig-Museum Aken,
Mechelen of Brussel, 1500-1510



Passer en schaaf

• Keurmerk voor de kwaliteit van het hout gebruikt door de 
schrijnwerker, die de retabelbak en de vleugels maakte

• Koud ingeslagen op de buitenzijde van de vleugels van een
geschilderd of gesneden retabel of op de buitenzijde van de 
retabelbak

• Verplicht vanaf 1455



Op de retabelbak

Retabel van Chrispinus-Chrispinianus,
Herentals, ca. 1520, Passier Borman



Antwerpen: de hand

• Hand uit het stadswapen van Antwerpen, keurmerk voor
de kwaliteit van het hout gebruikt door de beeldhouwer

• Verplicht vanaf 1470
• Vrijwel altijd ingebrand
• Op een goed zichtbare plaats want ook voor de kopers

belangrijk geacht: op de hoofden van de figuren, de 
grondjes of de achtergrond

• Zeer veel verschijningsvormen



Hand op de grond

Kruisdraging uit een privéverzameling, 1e kwart 16de eeuw.



Hand op het hoofdje

Graflegging uit een privécollectie, ca. 1500.



Twee verschillende handjes

Retabelfragment uit Bassine,
Museum Kunst & Geschiedenis
Brussel, 1510-1520



Antwerpen: handen en burcht

• Handen en burcht:  stadswapen van Antwerpen: meestal ingebrand
met drie ijzers

• Keurmerk voor de kwaliteit van de materialen gebruikt voor de 
polychromie en de schilderijen van een retabel

• Meestal op de buitenzijden van de retabelkast of op de buitenrand
van de vleugels

• Verplicht vanaf 1470
• Vele verschijningsvormen



Handen en burcht

Passieretabel, National Museum, Warschau, c. 1515



Antwerpen: Handen en burcht in de 
17de eeuw

• Keurmerk voor de kwaliteit van het hout gebruikt voor
het paneel van een schilderij

• Meestal gebrand
• Op de achterzijde van het paneel
• Verplicht vanaf 1617, nadat de paneelmaker zijn merk

had gezet
• In gebruik tot c. 1650



Keurmerk en paneelmakersmerk

Navolger van Clara Peeters, privébezit, na 1615, 
Lambrecht Steens I



Mechelen: drie palen 

• De drie palen van het Mechelse stadswapen
• Keurmerk voor de kwaliteit van het hout gebruikt voor de 

sculpturen, het schrijnwerk en de panelen
• Gebrand of koud ingeslagen op de rug van de figuren, of op de 

onderzijde van beelden en sokkels; op de buitenzijde van 
retabelbakken

• Geen contemporaine bronnen; vermoedelijk in gebruik vanaf het 
eind van de 15de eeuw

• Veel verschillende vormen



Drie merken drie vormen

Anna-te-drieën, Mechelen, Museum Catharijneconvent, c.1500.



M

• M van Mechelen, minstens 11 vormen

• Keurmerk voor de kwaliteit van de materialen
gebruikt voor de polychromie

• Geen contemporaine bronnen; vermoedelijk
gebruikt vanaf het einde van de 15de eeuw

• Ingeponst in de vergulding van de kleding of 
van de sokkel



Op de mantel

Agnes, Suermondt-Ludwig-Museum
Aken, ca. 1500. 



Mechelen: meestertekens

• Volgens de statuten van 1564 werd in 
Mechelen ook verplicht gesteld om het 
meesterteken aan te brengen op beelden
groter dan 1,5 voet, 1 voet is 27,8 cm

• Vóór de keuring

• Beeldjes kleiner dan 1,5 voet hoefden alleen
qua polychromie/vergulding gemerkt; 
houtkeuze was vrij



Vijfpuntige ster: meesterteken?

Maria met kind, Mechelen, kunsthandel, 1550-1600



Meester met de vijfpuntige ster

Onze-lieve-vrouw van Hanswijk, ca. 1600



Het waarderen

• Geen werken verkopen die niet gekeurd zijn

• Waardeerders aangesteld door de gildes

• Het keuren kost geld, bedrag is afhankelijk van 
het type werk en de grootte ervan

• Toch zijn er veel Brusselse, Mechelse en 
Antwerpse beelden die niet gemerkt zijn

• Veel van die beelden afkomstig uit retabels, 
waarvan niet elk beeldje apart werd gemerkt



Jan Genoots, Münstermaifeld, 1518



Valse merken

Maria met Kind,
Mechelen, ca.
1500,
Veilinghuis
Nagel,
Stuttgart 



Valse merken

Links: merk op een Graflegging privécollectie, België, c. 1500, geen eikenhout, stijl
niet Antwerps... En rechts: merk op de achterzijde van de Maria met kind, 
veilinghuis Nagel…



Woudmerken

• Merk van de houthandelaar of de eigenaar van het bos
• In de vorm van een huismerk: een persoonlijk merk dat net zo rechtsgeldig is als

een handtekening
• Gegroefd met een gekromd groefmes; groot
• Op Baltisch eikenhout: op gekliefde eiken planken, waaruit de kunstwerken

werden vervaardigd
• Gebruikt vanaf ca. 1350 tot eind 16de eeuw
• Op de achterkant van sculpturen, retabelbakken en panelen



Op de achterzijde van dit retabel...

Retabel met Kindsheid en Passie van Christus,
Antwerpen, 1520-1525, M-Museum, Leuven



10 nieuwe groefmerken



Twee merken op één plank



Nieuwe ontdekkingen

• Retabelfragment uit het 
Kasteel van Bassine, 
Museum Kunst & 
Geschiedenis, Brussel; 
Antwerpen ca.  1510-
1520.



Hoe documenteren we?

- Fotografie van zes zijden

- Macrofotografie

- Met aanduiding afmetingen en 
positie merk

- met gewoon licht, flitslicht, 
strijklicht van vier zijden

- Digitale microscoop



RKD/Explore/Images



MARKS ON ARTdatabase, record



MARKS ON ARTdatabase, record



MARKS ON ARTdatabase, record



Stand januari 2022
• Ca. 275 objecten gedocumenteerd

– Totaal 382

• Ca. 460 merken gedocumenteerd
– Totaal 1216

• Meer dan 4700 afbeeldingen ingevoerd
• We hebben bij elk project nieuwe merken ontdekt



Analyse: merken op sculpturen van de 
Bormans

• Beeldsnijdersdynastie

• Ca. 1460-1545

• Begonnen in Leuven, 
later in Brussel

• Documentatie van de 
merken voor en na de 
tentoonstelling
2019/2020



Brusselse drijfhamers

Brussel, Museum Kunst & 
Geschiedenis, inv. no. 2992, 
H. Maria Magdalena

Leuven, M-Museum, inv. no.  C/32, 
H. Johannes de Evangelist

Leuven, M-Museum, inv. no.  C/33, H. 
Ambrosius, foto Toon Van Campenhout

Leuven, M-Museum, inv. no.  C/34  
Maria met kind

Leuven, M-Museum, inv. no.  
C/37, H. Laurentius

Leuven, M-Museum, inv. no.  C/73, 
Geseling

Leuven, M-Museum, inv. no.  
C/312, H. Anna-te-drieën

Privécollectie, Presentatie in 
de tempel

Aken, Suermondt-Ludwig-
Museum, inv. no. SK244, Maria 
van Calvarie



Drijfhamer in uitsparing
M-Museum Leuven C/34, toeg. 
Passier Borman, c. 1510

Twee drijfhamers in een
uitsparing



Twee drijfhamers

Eerste drijfhamer Tweede drijfhamer



Twee goed zichtbare merken

Op de onderzijde

• Aken, Suermondt-Ludwig-
Museum, SK244, Maria van 
een Calvarie, toeg. Passier
Borman, c. 1523



Analyse drijfhamers: welke uit de door ons 
gedocumenteerde groep zijn hetzelfde?

• Op 32 Borman 
gerelateerde objecten 
één of meer drijfhamers

• 9 types onderscheiden, 
waarvan subtypen 1a, b 
en c en 2 a en b

• NB: vergelijkingstool 
nodig voor betere 
analyse

• Welke zijn volgens ons 
hetzelfde?

– Johannes Leuven

– Maria OCMW, Brussel

– Johannes Stockel

– Maria met kind Leuven

– Presentatie in de tempel 
privébezit



Johannes (rood) en Maria met 
kind (blauw), M-Museum 
Leuven

Johannes M-Museum (rood) 
en Maria met kind OCMW, 
Brussel, (blauw.



Presentatie in de Tempel, 
privébezit (zwart) en Johannes, 
M-Museum (rood)

Johannes M-Museum (rood) en 
Johannes Stockel (roze)



Een nieuw verband tussen vijf Borman-beelden

Leuven; ca. 
1510

OCMW;
1522-
1523
Pasquier
toegeschreven

Leuven; ca. 
1500,
Jan I of II

Stockel;
1500-1525
Pasquier
toe-
geschreven

Privécollectie;
1450-1475
Niet eerder met
Borman
geassocieerd



Zesbladige bloem

H. Laurentius, toeg. Jan Borman II,  c. 1490, 
M-Museum, Leuven, inv. no. C/37 Bloem en hamer op het hoofd



Zesbladige bloem

Geseling, Museum M, Omgeving
Borman (?), ca. 1520-25

Bloem en twee drijfhamers op 
de rug



Een bijna perfecte match...



Drijfhamers geen match



Nieuwe verbanden

Mariaretabel, Stadsmuseum
Brussel, eind 15de eeuw

Bloem, drijfhamer en passer/schaaf
op de zijkant van de kast



Nieuwe verbanden

H. Anthonius van Linkebeek, toeg. 
Jan Borman I, eind 15de eeuw

Twee drijfhamers, cirkels en een gedeeltelijke
bloem in een uitsparing in de het standvalk



Betekenis van de bloem

• Volgens ons zijn deze merken contemporain
• Ze staan meestal op hetzelfde vlak als de keurmerken
• Mogelijk is het een meester- of atelierteken
• Door de zesbladige bloem zijn vier objecten verbonden, die 

verschillend zijn toegeschreven en gedateerd:
– Sint Laurentius: toegeschreven aan Jan I Borman, c. 1490
– Geseling: toegeschreven aan de omgeving Borman (?), 1520-1525
– Mariaretabel in Brussel: tot nu toe niet toegeschreven aan de 

Bormangroep, 1490-1500
– Sint Antonius, toegeschreven aan Jan Borman I, eind 15de eeuw

• Er is meer onderzoek nodig om deze beelden beter toe te schrijven
en te dateren: via dendrochronologie bijvoorbeeld.



Werkbanksporen: cirkels

• Klemsporen van een
metalen buis

• Op 32 Borman-gerelateerde
objecten

• 10 objecten
gedocumenteerd

• Op de hoofden en/of op de 
onderzijde van sculpturen

• De buizen zijn gebruikt om
het beeld mee vast te
klemmen in de werkbank

• In combinatie met een
metalen pen of vork Misericorde, c. 1430, Sint

Salvatorkathedraal, Brugge



Gedocumenteerde cirkels

Privécollectie, Presentatie
in de tempel (Ø c. 1,28 cm)

Aken, Sint Jozef met 
Kind, inv. no. SK268 (Ø c. 
1,26 cm)

Leuven, Sint Fiacrus, inv. 
no. C/38 (Ø > 1,64 cm)

Leuven, Maria met Kind, 
inv. no. C/34 (Ø > 1,6 cm)

Brussel, Maria Magdalena, inv. 
no. 2992 (Ø > 1,6 cm)

Stockel, Johannes, 
1,67-1,54 cm



De voorwerpen

Brussel, 1475-1500 Brussel (?), c. 1500

Toeg. Jan Borman II, 
c. 1490

Toeg. aan Passier
Borman , c. 1510

Toeg. Jan Borman I , 
c. 1480-1490

Johannes, toeg. Passier
Borman, c. 1500-1525



Verband met gesigneerde werken

Brussel, Museum Kunst
& Geschiedenis, Sint-
Jorisretabel, gesigneerd
‘Jan’, Jan Borman I and 
II (?), 1490-1493



Gesigneerd door Passier Borman

Herentals, retabel van HH Chrispinus en Chrispinianus, 
gesigneerd door Passier Borman, ca. 1520



Cirkels in Zuid-Duitsland: Ulm: Mauch

• Daniel Mauch, Retabel
van de Heilige
Maagschap in 
Bieselbach, Duitsland, 
gedateerd 1510

• Op het hoofd van de 
linker engel in de 
predella

• En op andere werken
van Daniel Mauch



Cirkels in Zuid-Duitsland: Ulm: Stein

Maria met Kind, Ulm, Jörg Stein (?), 
c. 1470, Suermondt-Ludwig-
Museum Aachen, inv. no. SK16



Cirkels in Zuid-Duitsland: München?

Twee kandelaardragende engelen, 
Privécollectie, omgeving Erasmus
Grasser, (ca. 1445/50-1518), München



Florale motieven en cirkels

Maria Magdalena, Brussel Borman merk? blad



Combinatie van cirkels met floraal motief

Bezwijming van Maria,Passier Borman
(?), c. 1520, privécollectie



Floraal motief

Anna-te-drieën, Perk, 
toeg. Passier Borman, 
ca. 1515



Merken opmerken

• Summerschool van het 
Rijksmuseum en het 
RKD 2019: workshop 
Looking at Mediaeval
sculpture

• Voor jonge specialisten

• Museum  
Catharijneconvent



Want zo moet het niet...



En dit is geen merk...



Toekomst

• Documenteren èn analyseren

• Database on line

• Vergelijkingstool

• Database als onderzoeksinstrument voor
iedere geïnteresseerde in merken



Met dank aan alle collega’s, instellingen en eigenaars
die dit project mogelijk maken


