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Het begin van de geschiedenis van de 

Antwerpse majolica is voor een deel te 

situeren in Italië, namelijk te Castel Durante1 

gelegen in de streek van Ancona, niet ver 

van Urbino. Om deze band met Italië te 

begrijpen, dienen we enkele eeuwen terug te 

gaan in de tijd.  
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Guido d i  Sav ino a l ias  Guido Andr ies  
 Frans Caign ie  (september  1995)  

1. Wie vandaag de dag op Italiaanse land-

kaarten op zoek gaat naar de naam Cas-

tel Durante zal teleurgesteld de boeken 

dichtklappen. Deze bestaat immers niet 

meer als lokaliteitsnaam. Dit komt door 

paus Urbanus VIII, die geboortig was van 

Castel Durante en die bij zijn aanstelling 

tot paus op 6 augustus 1623, de naam 

van zijn geboortestad veranderde in Ur-

bania. (Bron: Winkler Prins Encyclopedie, 

1953, deel 17, p. 780).  

2. De verwijzingen naar de verhandeling 

van Piccolpasso zijn gebaseerd op het 

facsimile van het manuscript, dat uitge-

geven werd door het Victoria en A1bert 

Museum, Londen, 1980, vertaald en  in-

geleid door Ronaid Lightbown en A1an 

Caiger--Smlth.  

3. Bron: Piccolpasso, Cipriano, deel 1, p. 

xxxix.  

4. Zie Popelin, Claudius.  

Afb. 1: Passage uit de verhandeling "I Tre Libri dell'Arte del Vasaio" van Cipriano Piccolpasso, 

1558, waarin hij het verblijf van Guido di Savino en diens zonen te Antwerpen onthult. 
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Alexandre Pinchart  

[1558] 

5. In 1882 was A1exandre Pinchart, archeo-

loog en historicus, werkzaam bij het 

Rijksarchief te Brussel.  

6. Zie Pinchart, A1exandre.  

 

 

 

 

7. Zie Neurdenburg, Elisabeth, 1943, p. 20.  

Afb. 2: Hoekrandtegel. Pilasterbasement ver-

sierd met leeuwenmuil in drapering, waaron-

der het jaartal 1544; blauw en geel op witte 

grond, Antwerpen. Uit het huis "den Salm" in 

de Kammenstraat. 
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Léon de Burbure  

8. In het manuscript staat duidelijk "di" Sa-

vino. Popelin heeft dit verfranst naar een 

'de' vorm; meerdere auteurs hebben hem 

hierbij gekopieerd. Van Spilbeeck vertaal-

de dit zelfs in een Vlaamse "van". Ook 

van de naam Piccolpasso komen verschil-

lende schrijfvormen voor: Piccolpasso, 

Piccolpassi, Piccol Passo, Picciolpasso en 

Picciol Passo, deels veroorzaakt door het 

feit dat hijzelf in het manuscript zijn ei-

gen naam op twee verschillende wijzen 

schrijft. Na een grondige historiografische 

studie van de verschillende in gebruik 

zijnde vormen, hebben we 'Cipriano Pic-

colpasso' en 'Guido di Savino' als correcte 

schrijfwijzen aangenomen.  

9. De Burbure, Léon, p. 152 resp. 154.  

 

Afb. 3a: Tegel met voorstelling van een pilas-

terbasement. Versierd met grotesk masker in 

cartouche; links de aanzet van een arabes-

kenfries, rechts het begin van een kinderfries; 

blauw. geel en oranje, Antwerpen, omstreeks 

1550.  
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10. Van Spilbeeck, Désiré, p. 7.  

11. Marcel Laurent was in 1922 conservator 

van de Koninklijke Musea voor Kunst en 

Geschiedenis te Brussel.  

12. Laurent, Marcel, p. 293.  

 

 

 

13. Idem p. 294.  

Afb. 3b: Pilastertegel. Ferronnerie-ornament 

waarin een palmet, een leeuwenkop en twee  

saterachtige figuurtjes; links fragmenten van 

ranken; geel, blauw, oranje en groen,  

Antwerpen, omstreeks 1550. 
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14. Pinchart, Alexandre, p. 368.  

15. Henri Nicaise was in 1934 aspirant bij 

het [Belgisch] Nationaal Fonds voor We-

tenschappelijk Onderzoek.  

16. Nicaise, Henri, 1937, p. 193.  

Afb. 3c: Tegel uit een tableau. Fragmentarische 

voorstelling van een sater die in een conische 

zeeschelp  blaast, aangevuld met draperieën, 

vruchten, bladeren en fragmenten van orna-

menten; geel, blauw, oranje, groen en man-

gaanpaars, Antwerpen, omstreeks 1550. 

1510 - Het Janssens  
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interesseren.   

 

Overzicht  

 

Als we nu de gegevens van hoger 

vernoemde auteurs samenvoegen, krijgen 

we, kort samengevat, het volgende beeld 

van het leven en het werk van Guido di 

Savino alias Guido Andries te Antwerpen.  

Guido Andries wordt in 1512 vernoemd als 

gehuwd met Margaretha Bolleghem of 

Bollekens, deze laatste zijnde waarschijnlijk 

een bijnaam. Margaretha stierf ergens 

tussen 5 juli en 18 december 1529, 

waarschijnlijk kinderloos. Dit laatste leidt 

Laurent af uit het feit dat haar broers en 

zusters de erfenis opeisten.  

Afb. 3d: Twee tegels uit de architecturale omlijsting van een tegeltableau. Fragmentarische 

voorstelling van een gevelveld, waarop een liggende Scaldis en drie putti met vruchtenfestoe-

nen; geel, blauw, groen en oranje, Antwerpen, omstreeks 1550. 

 

 

17. Zie ook Nicaise, Henri, 1934.  

 

18. Zie Dumortier, Claire, 1986, 1987, 

1988, 1989.  
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De stelling is dat Guido zijn familienaam 

ontleend zou hebben aan de voornaam van 

zijn schoonvader, Andries Bollekens. We 

kunnen echter moeilijk aannemen dat hij 

reeds twee jaar vóór zijn huwelijk (zie de 

naam Andrée, in het proces van januari 

1510) de naam van zijn toekomstige 

schoonvader geadopteerd zou hebben, tenzij 

ze reeds enkele jaren vóór 1512 getrouwd 

waren. Deze laatste veronderstelling lijkt 

niet zo onwaarschijnlijk wanneer we deze 

koppelen aan de hierboven gestelde 

hypothese van mogelijke aanwezigheid te 

Antwerpen vanaf 1505. Trouwens, het feit 

dat Margaretha vóór 1513 goederen bezat in 

en rond Venetië kan mogelijk betekenen dat 

zij elkaar reeds in Italië kenden en, waarom 

niet, aldaar huwden vooraleer zij naar 

Antwerpen emigreerden.  

(afb. 2).  

 

 

 

 

19. Over deze vondst bestaat er geen speci-

fiek bewijsmateriaal; het berust op een 

mondelinge mededeling van Frans Claes 

- conservator van Museum Vleeshuis te 

Antwerpen - aan Marcel Laurent. De 

iconografische studie van de Antwerpse 

majolica is grotendeels gebaseerd op 

deze tegels; vandaar de belangrijkheid 

van de juistheid van deze bewering, die 

door Laurent ten stelligste bevestigd 

wordt: "... as M. Claes himself has assu-

red me absolutely …".  

Afb. 4a: Tegel met bloemmotief in koord; 

motief dat ook op albarelli en schotels  

voorkomt, Antwerpen, 1532. Afkomstig uit  

de bevloering van de abdij van Herckenrode. 
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het feit dat hij op 7 februari van dat jaar een 

C. Dumortier kon in 1987 aantonen dat 

tegenover de Gouden Leeuw, het huis "den 

Salm" van Guido Andries gelegen was. 21 

Wijnsteenas werd veel gebruikt in de 

productie van bepaalde kleuren en in het 

bijzonder van wijngaardrood, een op dat 

ogenblik vaak gebruikte kleur in de 

boekdrukkunst. Anderzijds was wijnsteen 

ook een hulpstof die in geringe mate 

toegevoegd werd bij het aanmaken 

zogenaamde masticot, het hoofdbestanddeel 

van glazuur.  

 

Hoe komt het dat Jehan Lacombe uit 

Bordeaux de Venetiaan kent die recht 

tegenover de Gouden Leeuw te Antwerpen 

woont en daarbij nog zijn beroep ook? Zou 

het niet kunnen dat beiden, de 

prentendrukker en de majolicabakker, 

afnemers waren van wijnsteenas bij Jehan, 

zodat de aflevering voor hem geen probleem 

vormde: was de een niet thuis, dan nam de 

ander de goederen wel in ontvangst.  

 

20. Nicaise, Henri, 1934, p. 116.  

Afb. 4b: Tegels met vrouwenbuste in 

koord, Antwerpen, 1532. Afkomstig uit de 

bevloering van de abdij van Herckenrode.  

21. Dumortier, Claire, 1987, p. 168.  
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22

het bedrijf  

 

(afb. 3a, b, en d) 

23

(afb. 

en b) 
24

25

Friesland. 26 

(afb. 5). 

27

1572/73. 

1621/22. 28  

 

 

 

22. Dumortier, Claire, 1988, p. 27: Joris 

was in 1552, het jaar waarin hij meester 

van het St. Lucasgilde werd, ongeveer 

17 jaar oud.  

23. Rackham, Bernard, p. 53-71.  

24. Zie Nicaise, Henri, 1935.  

25. Zie Groneman, A.  

26. Zie Korf, Dingeman.  

27. Dumortier, Claire, 1986, p. 6; zie ook 

noot 19.  

28. Dumortier, Claire, 1988, p. 24.  
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Vlaanderen zendt zijn zonen 

1556 1564 

29 - 

1567 

"Suzanna en de ouderlingen" 

"Ontvoering van Hippodemeia" 1564 

1570 

dateren. Rond 1565 schat 

Elisabeth Neurdenburg en beweert daarbij 

dat ze mogelijk ter plaatse gemaakt werden, 

ofwel door Joris Andriesz, ofwel door Adriaen 

Ingelsz, die beiden in die periode in 

Middelburgse documenten vermeld worden 

als geleyerspotbacker.   

 

We hebben dan ook alle redenen om te 

stellen dat Joris Andries, die te Middelburg 

een bedrijf oprichtte op het ogenblik dat de 

vader van de Haarlemse marineschilder 

Hendrik Cornelissen Vroom aan het 

pottenbakken was te Haar1em - 

vermoedelijk de bakermat van de Delftse 

nijverheid  - zijn steentje heeft 

bijgedragen tot de ontwikkeling van de 

majolica in de Noordelijke Nederlanden.  

 

Besluit  

 

Dat de schakel tussen de Italiaanse 

majolicatechniek van het einde van de 15de 

eeuw enerzijds en de vroeg-Nederlandse 

productie vanaf de tweede helft van de 16de 

eeuw anderzijds, gezocht dient te worden te 

Antwerpen in de eerste decennia van haar 

"Gouden Eeuw", is stilaan een bewezen 

zaak.  

 

Het wordt nu ook met de dag duidelijker, 

dankzij het intense speurwerk van de laatste 

jaren, dat het atelier dat opgericht werd 

door Guido Andries - van wie we de 

Italiaanse afkomst kennen dankzij de 

inbreng van Cipriano Piccolpasso - en dat 

verder uitgebouwd werd door zijn zonen en 

opvolgers, daarbij een pioniersrol gespeeld 

heeft. 

29. Korf, Dingeman, p. 13.  

30. Zie afbeelding in Neurdenburg, Elisa-

beth, 1923, fig. 3.  

31. Neurdenburg, Elisabeth, 1923, p. 21,22 

en 25.  

32. Pit, A, p. 125.  
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Fotoverantwoording 

 

 Auteur, afb. 1. Bron: fascimile, deel 1, p. 1 verso.  

 Auteur, afb. 2, 3a, 3b, 3c, 3d en 5. Met dank aan de heer T. Oost, 

Wetenschappelijk assistent, Museum Vleeshuis te Antwerpen.  

 Copyright IRPA-KIK, Brussel, afb. 4a en 4b. 


