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 Voor het grote publiek doen de feesten en kermissen in de Vlaamse 

kunst direct denken aan de werken van Pieter Bruegel de Oude. Wij zien al-

lemaal deze onstuimige kermissen voor ons, waarop de boeren dansen, drin-

ken en brassen op de muziek van doedelzak en draailier. Een moment van 

samenzijn en levensvreugde en uiteindelijk een kleurrijkere perceptie van de 

Vlaamse schilderkunst in de 16e eeuw. 

 

 De expositie biedt dan ook de mogelijkheid de Bruegelse feesten in 

een bredere artistieke context te plaatsen, om op die manier de originaliteit 

vaN Pieter Bruegel de Oude te vatten, maar ook duidelijk zijn invloedssfeer 

aaN te geven. De benadrukking van het talent van deze meester heeft zeker 

bijgedragen aan het minimaliseren van de invloed van zijn voorgangers. 

Op dezelfde wijze worden zijn navolgers, zoals Pieter Balten en Marten I van 

Cleve en vervolgens zijn eigen zoons, Jan I en vooral Pieter II, in dit register 

vaak neergezet als volgers, die zijn bruiloften en kermissen kopieerden, of in 

ieder geval herinterpreteerden. 

En hoewel het aantal replica’s niet verwaarloosd moet worden, produceren 

deze artiesten wel composities die zowel door de 

verwerking van de iconografie, als door hun stijl vernieuwend genoemd mo-

gen worden. 

De afwezigheid van een dominerende artistieke beweging of zelfs stroming, 

vooral in de 16e eeuw, bevordert de opkomst van experimenten en een 

veelvoud aan uitdrukkingsmogelijkheden. 

 

 In het midden van de 16e eeuw staan de meesterlijke boerenbruiloften 

en -kermissen van Bruegel naast de hoffelijke samenkomsten, soms gerecht-

vaardigd door het verhaal van de Verloren zoon, waarin hoofse kunst samen-

gaat met losbandigheid. 

 

 Het feest is verre van een secundair onderwerp en zelfs de 

uitdrukking van de zoektocht van ieder van ons, een koortsachtige dans op 

zoek naar een kortstondig geluk : een ode aan het leven! 

 

Sandrine Vézilier-Dussart 

Hoofdconservatrice van het Musée de Flandre 



 

Vlaanderen, Anoniem  
Tuin der Liefde aan het hof van Filips de Goede 
Château du musée et du domaine national de Versailles 

In de 15e eeuw stond de hertog van Bourgondië Fi-
lips de Goede bekend om zijn luisterrijke feesten. Hij 
staat hier afgebeeld met een valk op zijn  
hand.     
De te midden van in wit geklede gasten staande man 
in een zwarte tuniek, met een muziekpartituur in de 
hand, is wellicht de componist Gilles  
Binchois.  
Rechts onder zien we in het rood de nar van de her-
tog Filips de Goede. 
 
 
 

 
FRANS VERBEECK, toegeschreven aan 
Boerenbruiloft    
Antwerpen, The Phoebus Foundation 

De bruid is niet echt aantrekkelijk, net als haar  
gasten… 
Terwijl het feest in volle gang is, wordt er druk ge-
werkt om de slaapkamer klaar te maken voor de 
huwelijksnacht. 
 

 
PIETER VAN DER BORCHT 
Kermis 
Antwerpen, museum Plantin-Moretus  
De processie was het belangrijkste moment 
van de kermis... en toch is deze vaak  
nauwelijks zichtbaar! 
De menigte is duidelijk meer geïnteresseerd 
in de klucht die opgevoerd wordt. Een in een 
ton verstopte echtgenoot betrapt zijn over 
spelige vrouw op heterdaad... 

Een kind met blote billetjes poept onder een boom, terwijl de aan tafel zittende 
dorpelingen onverschillig toekijken. Schuine humor of een moralistische bood-
schap? U mag het zeggen… 

        1. Het feest 
vóór  
     Bruegel... 



 

PIETER VAN DER HEYDEN 
CORNELIS MASSYS 
De verraden geliefden 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique  

Deze door zijn begeerte verblinde man heeft 
niet in de gaten dat hij door een oplichtster be 
roofd wordt! 
Met belletjes aan zijn voeten en ezelsoren op 
zijn hoofd steekt de nar de draak met de arme 
stakkers. 
 
 

PIETER AERTSEN 
De Eierdans 
Privécollectie  
 
Een zeer ondernemende vrouw…  
Bij dit spel moet men met zijn voeten een ei op 
een omgekeerd bord duwen - zonder het te  
breken, uiteraard!  
Het ronde brood en de kruik met wijn op de tafel 
zijn een verwijzing naar de Eucharistie, waar-
mee aldus de uitspattingen van dit tafe 

       reel aan de kaak gesteld worden.  
 

JOAN GALLE 
MARTEEN DE VOS, naar 
De eierdans 
Gravelines, musée du dessin et de l’estampe originale 

Op dit vreemde uithangbord zien we een gulp… 
een verwijzing naar de hier op smadelijke wijze 
weergegeven mannelijke attributen! 

Wat een tumult! Tijdens Carnaval maken de 
muzikanten zo veel mogelijk lawaai om de Len-
te te wekken en eindelijk de winter te verjagen.  

 

 

JAN VERBEECK, naar 
Vuyl Sause 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique  

In deze keuken moet het wel heel erg stinken! 
Met zijn dubbele gezicht laat de nar het immo-
rele karakter zien van dit tafereel vol seksuele 
symbolen (De Eierdans, de doedelzak).  
 



 

PIETER VAN DER HEYDEN 
PIETER BRUEGEL DE OUDE, naar 
De boerenbruiloftsdans 
Amsterdam, Rijksmuseum 
 
De gasten haasten zich naar de bruiloft, de 
armen vol met cadeaus die soms zeer 
groot,  
maar altijd erg nuttig zijn!  
Ondertussen noteert de griffier zorgvuldig 
alle aanwezigen. 
Maar wie is toch die mysterieuze toe-
schouwer?  
 
 
PIETER VAN DER HEYDEN 
PIETER BRUEGEL DE OUDE, naar 
De Bruiloft van Mopsus en Nisa of De Vuile 
Bruid 
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe  
originale 

Een enigszins aangeschoten man is in de 
echt verbonden met een eigenaardige  
bruid…  
We hoeven maar naar haar gezicht te kij-
ken om te begrijpen dat hij een vreselijke  
vergissing heeft gemaakt... 

Om deze eigenaardige huwelijksverbintenis te vieren, geen zoete melodie, 
maar een enorm kabaal, dat deze muzikant maakt met allerlei keukengerei. 
 
 

FRANS HOGENBERG 
PIETER BRUEGEL DE OUDE, naar 
De Kermis van Hoboken 
Paris, Bibliothèque nationale de France 

In de schaduw van een aarden heuvel…  
of onder het gebladerte van een boom… 
Pieter Bruegel de Oude kiest er voor 
om de gebruikelijke losbandige tafere-
len uit het zicht te plaatsen. 
 
 

        2. De revolutie 
van Bruegel! 
 



 

JOANNES I EN LUCAS VAN DOETECUM, 
PIETER BRUEGEL DE OUDE, naar 
De Kermis van Sint-Joris  
Paris, Bibliothèque nationale de France 
Hier is het feest joviaal en de door een 
groep kinderen achterna gezeten nar is  
vertederend! 
Iets verderop, op een heuvel, hebben de 
boogschutters zich rond de molen verza-
meld voor een wedstrijd verticaal boog

           schieten. 

Brande Champanje 

 
Manuscrit Suzanne van Soldt 
Danses, chansons & psaumes des Flandres, 1599 
 

les witches 
Odile Edouard, violon 
Claire Michon, flûtes, flûte & tambour, tambour à cordes 
Sylvie Moquet, basse de viole 
Pascale Boquet, luth, guiterne 
Freddy Eichelberger, orgue, cistre, muselardon 
guests 

Mickaël Cozien, cornemuse 
Françoise Rivalland, rommelpot, percussions 
Sébastien Wonner, muselaar, orgue 
Les chants de la terre, Alpha 526 © 2008 

Bransle de village 
d’après Michael Praetorius (1571-1621) 

Guide des instruments de la Renaissance 

Claude Flagel, vielle à roue 
Olle Gerris, cornemuse  
Ricercar © 1995 



 

PIETER II BRUEGHEL, 
De bruidsstoet    
Genève, De Jonckheere 

Tussen twee bomen opent de bruidegom de  
stoet, met vóór hem een doedelzakspeler. 
Enkele stappen achter hem loopt de in het 
zwart geklede bruid met losse haren, als 
teken van haar maagdelijkheid. Zij draagt 
dezelfde papieren kroon als haar toekomsti-
ge echtgenoot. 

 
 
 

 
MARTIN I VAN CLEVE 
De bruidsstoet 
Antwerpen, The Phoebus Fondation 

De stoet begeeft zich naar de kerk, die  
achter de bomen verscholen is. 
Het tafereel wordt overschaduwd 
door de molen. Deze staat voor de 
vruchtbaarheid van het land en de 
economische macht van Vlaanderen. 
 

        3. Verdwenen  
werken 
     van Bruegel ? 



 

MARTIN I VAN CLEVE 
Boerenkermis 
Privécollectie 
De nar plaagt een jongetje met een hoe-
pel. Hij speelt hier geen morele rol en  
dient vooral om het feest op te vrolijken. 
Tijdens de processies ontvingen de pel-
grims een papieren pelgrimsvlaggetje. 
Dit vlaggetje, waarop de heilige afge-
drukt stond, werd het hele jaar met zorg 
bewaard. 
 

 

MARTIN I VAN CLEVE 
De Vuren van Sint-Maarten 
Dunkerque, musée des Beaux-Arts 
Op 11 november wordt Sint-Maarten 
gevierd. Op het vaandel zien we hem de 
helft van zijn mantel aan een bedelaar  
geven. 
Deze dag is een religieuze feestdag, die 
gecombineerd wordt met een heidense 
rite en tevens het einde van de wijn-
oogst betekent. Daarom zien we Bacchus 
afgebeeld, de Romeinse god van de wijn.  

 
 

 
MARTIN I VAN CLEVE 
Carnaval in een dorp 
Vienne, The Albertina, Museum 
 
Het is Carnaval! Iedereen verkleedt zich 
en in de menigte herkennen we de my-
thische figuur van de wilde man, uitge-
rust met een knuppel. 
 
Alle verboden worden opgeheven: de 
vogelkooi voor deze herberg geeft aan 
dat het een bordeel betreft. 

        4. Balten 
en Van Cleve, 
     tijdgenoten van Bruegel 



 

MARTIN I VAN CLEVE, naar 
Carnaval in een dorp met dorpelingen 
Antwerpen, The Phoebus Fondation 

Op de dagen van de processies mogen de 
melaatsen en behoeftigen zonder vrees 
bedelen. De op hun kleding genaaide vos-
senstaarten verwijzen naar de Geuzenop 
stand van 1566.  
Twee vrouwen zijn bezig de duivel vast te 
binden, een illustratie van het spreek-
woord: “De duivel op het kussen bin-
den” (Met iedereen en iedere situatie raad 

              weten). » 
 

 
MARTIN I VAN CLEVE, atelier van 
De Zegening van het bruidsbed 
Budapest, Museum of Fine Arts 
De bruid houdt een hele po vast, symbool  
van haar maagdelijkheid.  
Een humoristische knipoog: de bruidegom 
heeft duidelijk te veel gedronken en is in 
slaap gevallen. De huwelijksnacht dreigt 
heel braaf te worden…  

De kaars, vlak voor een schilderij van een 
Madonna met Kind geplaatst, herinnert er 

              aan dat seksuele relaties alleen bedoeld 
              zijn voor de voortplanting. 
 

 
PIETER BALTEN, naar 
De Huilende Bruid 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique 
De huilende bruid vreest de befaamde hu-
welijksnacht. De tekst drijft de spot met 
haar krokodillentranen, want in bed zal ze 
lachen!  
 
Alsof de tekst nog niet expliciet genoeg is, 
benadrukt de naar voren gerichte kaars de 
vaardigheden van de echtgenoot. 
 
 



 

        5. Pieter II Bruegel, 
geherinterpreteerde             
  modellen 

PIETER II BRUEGHEL 
Boerenbruiloft in een herberg 
Florence, Musei del Bargello 
De boze moeder van de bruid biedt het hoofd 
aan een gast. Zij weigert hem de traditionele 
linten te geven. Wellicht is hij naar haar  
smaak niet gul genoeg geweest… 
In de taveerne, waar een vrolijke sfeer 
heerst, verhitten de gemoederen zich en 
worden sommigen onder invloed van te veel 
alcohol zeer vrijpostig! 
 

 
 

 
PIETER II BRUEGHEL 
De koning drinkt of Driekoningen 
Florence, Museo Stibbert 
Op 6 januari is het Epifanie. Een in de koek 
verstopte boon wijst de koning aan, die een  
papieren kroon op zijn hoofd krijgt. 
Tijdens Carnaval is de bezem niet meer een 
simpel accessoire, maar een ritueel voor-
werp dat dient om de winter te verjagen.  
 
Epifanie wordt hier geassocieerd met het  

       Lichtfeest. In het schijnsel van een kaars  
       wordt de Bekering van Sint-Hubertus voor  
          het hert voorgesteld.  
 



 

 
PIETER II BRUEGHEL 
De meiboom 
Genève, musée d’art et d’histoire 
In mei werd er op het dorpsplein een grote 
boom - of soms slechts een mast - opgericht. 
De boeren dansten hier omheen om  
de terugkeer van de lente te vieren. 
Bij alle taferelen vinden we schunnige de-
tails terug. Niet ver hier vandaan maken twee 
monniken aanstalten een bordeel binnen te 
gaan... 

 
 

 
PIETER II BRUEGHEL 
Rondedans rond de meiboom 
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
De drie in de boom opgehangen kronen zijn 
dezelfde als die het bruidspaar draagt. Dit 
zijn de voorbodes van de toekomstige ver 
bintenissen.  
De zwaan op een rode achtergrond op de 
voorgevel van het huis is het embleem van de 
bordelen. 
 



 



 



 

JAN I BRUEGHEL 
Dorpsfeest  
Londres, Royal Collection Trust    
De gelovigen dragen het beeld van  
de heilige tot aan de kerk.    
Deze twee bedelaars herinneren 
ons er aan dat zij tijdens kermissen 
de gelegenheid hadden om te bede-
len zonder bang te hoeven zijn  
weggejaagd te worden.     
Tussen de boeren zien we een vol-
tallige familie van de gegoede bur-
gerij , die het feest bijwoont.  

 
 

6. De innovatie 
 van Jan I Bruegel 



 

JACOB I SAVERY, atelier en /of 
Sint Sebastiaanskermis 
Den Haag, Mauritshuis  
Op een groot rood vaandel zien we de 
marteling van Sint-Sebastiaan, die  
met pijlen doorboord werd. 
Tijdens de kermis heeft men de gele-
genheid burleske kluchten bij te wo-
nen… 
 
Het tijdens deze dagen overmatige 
alcoholverbruik geeft aanleiding tot 

       veel losbandigheid. 
 
 
 
 

7. Herinneringen  
aan de Middeleeuwen  
    Hans Bol en 
Jacob I Savery 



 

DAVID I VINCKBOONS 
Voor de herberg van het dorp 
Amsterdam, Rijksmuseum 

Deze courtisane is zeer elegant… en vooral  
zeer handig!  
Geholpen door de alcohol lopen de gemoe-
deren hoog op. De soldaat laat zich meesle-
pen door zijn onstuimigheid die op het 
schilderij uitgedoezeld is! 
 
 
 

 
 
DAVID I VINCKBOONS 
Dorpsfeest 
Den Haag, Mauritshuis 

Een arme gans is aan zijn poten opgehan-
gen en zal onthoofd worden... Tijdens de 
kermis kon je maar beter geen gevogelte 
zijn, want dit werd voor veel spelen ge 
bruikt…  
Tijdens de feesten waren er altijd muzi-
kanten die op een doedelzak of een draai-
lier speelden. 

 
 
DAVID I VINCKBOONS 
De Sint-Joriskermis met de Stadhuis 
van Oudenaarde 
Copenhague, Statens Museum for Kunst 
Vlakbij de taveerne tonen de traditione-
le zwaard- en laddergevechten hoe  
dronkenschap tot losbandigheid leidt. 
Niet ver daar vandaan dromt de menig-
te samen rond een op schragen opge-
bouwd toneel. Sommige toeschouwers 
zijn zelfs bezig op het podium te  
klauteren... 

Maar anderen lijken meer geïnteresseerd in het watersteekspel, waarbij het de 
bedoeling was de onder de brug opgehangen gans vast te grijpen… 
 

8. Herinneringen  
aan de Middeleeuwen  
 David I Vinckboons 



 

DAVID II TENIERS 
De Sint-Joriskermis 
Montpellier, Musée Fabre 

De met bedelaars, en vooral met 
blinden geassocieerde draailier is 
een instrument dat veel gebruikt 
werd tijdens feesten en kermis-
sen in de 16e en 17e eeuw. 
 
Om te voorkomen dat de vogels 
de huizen binnendrongen, wer-
den de vensters voorzien van 
spijlen of soms eenvoudigweg 
van boomtakken.  
 

        9. Brouwer en 
Teniers, naar een andere vorm  
     van feesten 



 

DAVID I VINCKBOONS 
Galant tafereel in een tuin 
Amsterdam, Rijksmuseum 

Op de achtergrond, vlakbij een fontein, 
in de tuin van een kasteel, maakt een 
man een lieflijke dame het hof, een af-
beelding die naar de Tuin der Liefde  
verwijst. 
Het in balans geplaatste bestek, zoals 
hier dit mes, herinnert ons aan de 
kwetsbaarheid van het leven, op de ma 

       nier van een zelfingenomenheid. 
 
 
 

 
HIERONYMUS JANSSEN dit " le Dan-
seur " 
Het Spel van de warme hand 
Paris, musée du Louvre 
De hoofdspeler van dit in de 17e eeuw 
zeer populaire spel buigt zich over de 
schoot van een vrouw die zijn gezicht 
bedekt. Met zijn handen op zijn rug 
moet hij degene herkennen die hem  
aanraakt. 
Een aristocraat maakt aanstalten hem  
een high five te geven. 

Het spel, dat uitnodigt tot lichamelijk contact, wordt gespeeld onder de toe-
ziende, voldane blik van Venus, in gezelschap van een Amor.  
 

     10. Een feest  
kan ook  
  hoffelijk zijn! 



 

      
DAVID I VINCKBOONS, naar 
Liefdestuin 
Orléans, Musée des Beaux-Arts 
De aanwezigheid van de nar te 
midden van dit elegante gezel-
schap stelt het immorele gedrag  
van de personages aan de kaak.  
Instrumenten hadden vaak een 
symbolische betekenis. In de 17e 
eeuw wordt de viool bijvoorbeeld 
bijzonder geminacht 
 



 

Scinc her den wijn 
Tylman Susato, 1551 

 

 

Egidius waer bestu bleven 

Gruuthuse manuscript ca. 1380-1390 
 
Paul rans ensemble 
Eufoda © juillet 1992 

Le jeu m’ennuye, jouez m’amie 
Henry Fresneau (1538-1554) 

 
Jacques Moderne : Fricassées lyonnaises 

1540 
 
Doulce Mémoire, Denis Raison Dadre 
Astrée. Naïve Classique © 1996 



 

SIMON DE VOS en atelier 
De Verloren zoon die zijn erfenis verk-
wist 
Avignon, musée Calvet 

De als bij uitstek geslachtsdrift prikke-
lend voedsel beschouwde oesters illu 
streren de vleselijke liefde.  
De kreeft symboliseert wispelturigheid, 
luiheid en instabiliteit, in verband met 
zijn karakteristieke manier van lopen, 
waardoor hij zich achterwaarts ver-
plaatst. Hiermee wordt naar de afwij 
kende moraal verwezen. 

Met dit gebaar laat de man zijn zakhorloge zien en symboliseert zo de tijd 
die verstrijkt en het vergankelijke karakter van de aardse bezittingen. 
 
 

 
AMBROSIUS BENSON, omgeving van 
Liefdestafereel 
Cassel, musée de Flandre 
Ook hier vinden we de zwaan terug,  
het embleem van de bordelen.  
Subtiel wordt hier getoond dat het 
niet degene is die je zou verwachten, 
die de beurs steelt: het is hier duidelijk 
de man die de pachtster van het huis  
van plezier berooft. 
De uitdrukking “bij iemand in het krijt 

staan” komt van deze manier waarop de rekeningen van de klanten werden 
bijgehouden. 

     11. In de beginne was daar  
De Verloren Zoon 



 

ANONIEM - NEDERLANDEN 
De Verloren zoon bij de courtisanes 
Paris, musée Carnavalet 
Met zijn vorm symboliseert de fluit  
het mannelijke geslachtdeel 
Bij de luit stelt het klankbord een rug 
voor en de romp een buik, waarmee een 
toespeling op het vrouwenlichaam  
gemaakt wordt.  
In de verte herkennen we het Ile de la 
Cité in Parijs, wat zeker niet wil zeggen 
dat de schilder een Fransman was…  
 

 
 
FRANS I POURBUS 
De Parabool van de Verloren zoon  
Antwerpen, Musée Mayer van den Bergh 
Muziek is een van de geneugten die 
door de Kerk veroordeeld wordt, omdat 
deze de zielen doet inslapen. Hier 
wordt zij met de Verloren zoon geas-
socieerd.  
 
Deze wordt, na zijn erfenis er door-
heen gejaagd te hebben, uit het bordeel 
gejaagd  

        Maar uiteindelijk raakt hij weer op het 
        rechte pad en wordt hij door zijn vader 
        vergeven. 



 



 

MUZIEK  

VAN DE AUDIOGUIDE 
    

    
    

0. Voorwoord van de conservator, S. Vézilier-Dussart    
    
Gaillarde Ghesquest ben ick 
Het derde Musyck Boexhen 

Tielman Susato, 1551 

 
Extract van 
Qui souhaitez… Musiques à danser de la  
Renaissance française 

Ensemble Outre Mesure 
Direction Robin Joly 
 
Integral Classic © 2001 
 

 
10. Dans rond de meiboom 
 
Voicy le verd et beau may 

 
Extract van  
Claude Lejeune 
Airs et Psaumes mesurés à l’Antique 
Claudine Ansermet, soprano 
Paolo Cherici, luth 
 
Symphonia © 2000 

 



 

 
13. De kermis van Sint-Joris 
    
Den Hoboeken Dans 
Pierre Phalèse (1510—1575) 

Recueil de danses, 1571 

 
Extract van  
"Dansez mon amy"  

Gaëtan Polteau et Marie-Agnès Martineau 
 
 
Label Amalthée © 2016-2017 
 
 

15. Galante scène in een tuin 
 
Si tu veux apprendre les pas à danser 
Pierre Guédron (ca. 1565- ca. 1620)  

Extract van  
Pierre Guédron. Le Consert des Consorts 

Le Poème Harmonique 
Vincent Dumestre 

 

Alpha © 2005 
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