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Uit vervlogen tijden 

SPOTPRENTEN VAN KAPUCIJNER BEDELBROEDERS 

 

Bedelen was een levensnoodzakelijk onderdeel van het Kapucijner kloosterleven vroeger. In de 

kringen van de Verlichting in de 18de eeuw werd er herhaaldelijk geschreven over de topos van de 

bloedzuigende, luie en profiterende bedelmonniken, zoals Carolin DROICH onlangs nog verhaald heeft 

in haar studie Der Topos vom blutsaugenden,faulen und schmarotzenden Mönch. –Antimonastische 

Polemik und Kritik an Mönchtum und Klosterwesen (Munchen, 2009). De kloosters waren in de ogen 

van de Verlichters niet alleen “onnuttig”, maar zelfs nadelig voor de maatschappij, want door het 

bedelen profiteerden ze van de mensen. Jozef II heeft daarom in de Oostenrijkse Erflanden (dus 

vooral in Oostenrijk zelf en Hongarije) de bedelordenkloosters afgeschaft en de opbrengst van de 

verkoop van hun goederen gebruikt om het parochiewezen te reorganiseren. In de Oostenrijkse 

Nederlanden is hij niet zover gegaan ; hier heeft hij  “enkel” de kloosters van de beschouwende 

orden afgeschaft. 

Maar de spotprenten die we hier willen behandelen, spotten niet met deze topos, maar wel met de 

overtreding van de gelofte van zuiverheid in de kapucijnerkloosters : dagelijks werden stiekem jonge 

vrouwen naar het klooster gebracht. De overtreding van deze gelofte werd ook beschreven in 

pornografische boeken (met kapucijnen in de hoofdrol) en op spotprenten, uitgegeven vooral in 

Frankrijk, de Verenigde Provincies en Oostenrijk vanaf ca. 1670. In de Oostenrijkse Nederlanden 

werden ze waarschijnlijk niet gepubliceerd, mogelijk omdat toen hier de censuur streng was. In de 

19de eeuw zou dit veranderen, denken we maar aan de prenten van Félicien ROPS. 

In dit artikel willen we een overzicht geven van de prenten die een Kapucijner bedelbroeder 

voorstellen die op zijn rug een tarweschoof draagt met daarin verborgen een jonge vrouw en 

prenten die “levering” van die schoof met inhoud in het klooster afbeelden. Dit thema wordt ook 

verwerkt bij de productie van porseleinen reukflesjes ; dit zal het onderwerp zijn van een volgend 

artikel ; ook willen we het hebben over de spot die men dreef met de zakken in het habijt van de 

kapucijn.  

Tenslotte zullen we aan de hand van de publicaties van de Commission des Réguliers (1766-1780) het 

oordeel van de hoogste wereldlijke en kerkelijke overheden beschrijven.
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Volgens de vroegere conservator van het Museum Mayer-Van den Bergh te Antwerpen, Jozef DE COO, 

dateert de oudste afbeelding van dit onderwerp van rond 1700 (“Vom Bettelmönch zum 

Riechfläschchen. Von Modelleuren ausgenützte Stichpiraterie“, in Pantheon. Internationale 

Zeitschrift für Kunst, 1984, blz. 333-339). Het is een pentekening, 95 x 140 mm groot, in 1984 in 

privébezit (zie AFBEELDING 1). De huidige bewaarplaats is niet bekend.  DE COO vermoedt dat de 

Tsjechische barokschilder Peter SCHECK ze gemaakt heeft. Op deze prent worden duidelijk kapucijnen 

met baard en kap afgebeeld. 

 

Afbeelding 1 
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De TWEEDE AFBEELDING van een bedelbroeder met een meisje in een korenschoof op zijn schouder 

vonden we in het Album amicorum van Johann Wilhelm BRENNER (Jena, Leipzig, 1748-1753). Dit 

Album werd in 2006 door het Antiquariaat Forum (’t Goy, Nederland) te koop aangeboden, zie 

Catalogue 109, nr. 100. Deze miniatuur toont ons een “bruine pater” zonder baard, dus geen 

kapucijn. 

Afbeelding 2 

Zoeken we nu gedrukte prenten met ons thema. Niet alle prentenkabinetten hebben hun collecties 

digitaal ontsloten, zodat men mag veronderstellen dat er nog andere prenten zijn dan deze die we 

hier aanduiden. Een bijkomende moeilijkheid is dat veel prenten geen titel hebben en we dus op het 

thema moeten zoeken. Voor ons onderzoek gebruikten we vooral de verzamelingen van de Parijse 

Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Collectie De Vinck (via Gallica) en van het British 

Museum (via de Online catalogue). Voor de andere Franse openbare verzamelingen gebruikten we 

Joconde ; in het Prentenkabinet van de Brusselse Koninklijke Bibliotheek zouden zich geen prenten 

over ons onderwerp bevinden. 

We onderscheiden vijf thema’s : Provision for the convent ; L’excellente pourvoyeur ; La provision 

échappée, La provision journalière  en The convent provided. 
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1. “Provision for the convent” 

De bedelbroeder met de korenschoof komt met zijn buit aan bij  de kloosterpoort. Er worden geen 

andere kapucijnen afgebeeld. 

AFBEELDING 3 :   Titel “Provision for the convent” op het mandje dat de broeder draagt met zijn linker 

hand. Mezzotint van onbekende kunstenaar, 265 x 253 mm. groot , gedrukt te Londen door John 

RYALL, die daar actief was tussen 1752 en 1790 en Robert WITHY, actief tussen 1760 en 1780. Als volgt 

beschreven in de catalogus van het British Museum “Satire : a barefoot monk with a crucifix and a 

basket of provision labelled “Provision for the Convent”, carrying a sheaf of corn in which is hidden a 

woman, approaches the entrance to a monastery on the left”. (B.M., 2010.7081.3149). 

 

Afbeelding 3 
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AFBEELDING 4 : Titel “Provision for the convent” onder de prent. Mezzotint met de hand gekleurd ; 

afmetingen : 345 x 250 mm. Tekening van anonieme kunstenaar, gedrukt door BOWLES and CARVER, 

actief tussen 1763 en 1830. In de catalogus van het British Museum “Satire : a barefoot monk with a 

crucifix and a basket of provisions, carries through the entrance of a monastery a sheaf of corn in 

which is hidden a woman, 1774 ?” (B.M.1935.0522.1213). 

 

Afbeelding 4 
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AFBEELDING 5 : Titel “Provision for the convent” op mandje dat bedelbroeder draagt met zijn rechter 

hand. Mezzotint van onbekende kunstenaar ; afmetingen : 352 x 252 mm., gedrukt te Londen door J. 

BOWLES (actief te Londen tussen 1766 en 1793) en Carington BOWLES (+1779) In de catalogus van het 

British Museum beschreven als : “Satire : a barefoot monk with a crucifix and a baseket of provisions 

labelled “Provision for the convent”, carrying a sheaf of corn in which is hidden a woman, approaches 

the entrance to a monastry on the right” (B.M.2010.7081.3148). Het Prentenkabinet van de 

Bibliothèque Nationale te Paris bezit een exemplaar van deze prent zonder vermelding van de 

drukkers (Collectie De Vinck, 3388). 

 

Afbeelding 5 

Het British Museum bezit een mezzotint van een onbekende kunstenaar met dezelfde titel op het 

mandje, gedrukt in Londen voor Carrington BOWLES ; afmetingen : 152 x 113 mm. 

(B.M.2010.7081.1491). In de catalogus van het B.M. wordt gezegd dat dit de verkleinde versie is van 

de vorige afbeelding. Geen reproductie op de website van het B.M. 
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AFBEELDING 6 : geen titel ; afmetingen 143 x 115 mm. MEZZOTINT van onbekende kunstenaar, volgens 

de catalogus van het British Museum gedrukt te Londen rond 1790 (B.M.2010.7081.2049). 

 

Afbeelding 6 
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2. “L’excellent pourvoyeur” 

Twee van deze prenten, gedrukt te Parijs, hebben als onderschrift : “Soyés, mes Révérends, bien 

sensibles aux soins/ que ce quêteur (2de prent voegt bij “zelé”) pour tous vos besoins./Il apporte au 

couvent de bonne marchandise/ et vous devés vous y fier/ car qouiqu’il ait la barbe grise/il se 

connois parfaitement bien”. 

AFBEELDING 7 : Ets  gedrukt door de bekende drukker P.-A. BASSET, volgens de catalogus van de 

Collectie de Vinck van de Bibliothèque Nationale in 1790 (Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des 

Estampes, Coll. de Vinck, 3389) ; afmetingen : 305 x 200 mm. Merk op de bedelbroeder gaande naar 

links komt aan de kloosterpoort, waar hij opgewacht wordt door twee kapucijnen. Achter de broeder 

staat een jongen te kijken. Aarden toegangsweg. 

 

Afbeelding 7 
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AFBEELDING 8 : Ets van onbekende kunstenaar, gedrukt te Parijs door J. CHEREAU, volgens de catalogus 

van de Collectie de Vinck in 1790. Afmetingen : 300 x 210 mm. Merk op : er staat geen jongen achter 

de bedelbroeder ; toegangsweg is geplaveid ; andere toegangspoort dan in afb.7 (Parijs, Bibliothèque 

Nationale, Coll. de Vinck, 3390). 

 

Afbeelding 8 
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AFBEELDING 9 : Afgebeeld in DE COO, Vom  Bettelmönch, afb. 9 naar exemplaar in het Museo 

Francescano te Rome. Afmetingen : 284 x 192 mm. Laatste regel van het onderschrift : “le saint 

homme en a fait l’épreuve le premier”.  Niet bekend is wie deze ets gedrukt heeft en wanneer. 

Onderaan de prent staat het monogram S.D. In het bekende naslagwerk over de monogrammisten 

van G.K. NAGLER, Die Monogrammisten, deel 4, blz. 1117-1119 worden verschillende kunstenaars 

aangeduid die het monogram S.D. gebruikten. De meesten kan men om allerlei redenen uitsluiten. 

DE COO dacht dat S.D. moest vereenzelvigd worden met de Duits-Tsjechische graveur Samuel DVORZAK 

(+1689). Toch zijn er ernstige bezwaren tegen deze identificatie : onze gravure past niet in de oeuvre-

catalogus van Dvorzak, die - voor zover men weet- alleen gewone religieuze thema’s behandeld heeft 

; er zijn ook geen prenten van hem bekend met Franstalige onderschriften ; ten slotte lijkt ons deze 

prent eerder te dateren uit de 18de eeuw. De onbekende kunstenaar heeft voor het maken van zijn 

afbeelding van de bedelbroeder zeer waarschijnlijk het portret  van de Conventuelenorde Filippo de 

Rebaldi, gemaakt door Francesco Villemena, gebruikt, zoals De Coo aangetoond heeft (zie DE COO, 

afb. 10). 

 

Afbeelding 9 
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3. “La provision journalière” 

AFBEELDING 10 : Op een boertige ets , in de catalogus van de Collectie de Vinck gedateerd op 1790, 

komt een afbeelding voor van “La provision journalière”. Onze bedelbroeder wordt aan de 

kloosterpoort door twee kapucijnen verwelkomd. Naast de kloosterpoort ziet men de voorzijde van 

de kloosterkerk (Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Coll. de Vinck, 3378). 

 

Afbeelding 10 
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4. “La provision échapée” 

Drie prenten uit de Collectie De Vinck hebben de titel “La provision échapée” De koord waarmee een 

kapucijn de zak met het meisje wilde naar boven trekken, werd gelost en de zak valt naar beneden 

waar een kwade gardiaan vergezeld van twee medebroeders staat te wachten. 

Legende : “Qui vous sert frere Ognon de vous mettre en furie/ menaçant du doigt cet amant 

malheureux/ Et vous frere Lubin a maltraiter Silvie/ qui doit vous attendrir en tombant à vos yeuw./ 

Ah menagé plutôt cette innocente proye/ qui de votre maison fera toute la joye. 

 

AFBEELDING  11 : ets van een onbekende kunstenaar, gedrukt te Parijs door Basset, volgens de 

catalogus van de Collectie de  Vinck in 1790, afmetingen : 290 x 200 mm. (Parijs, Bibliothèque 

Nationale, Cabinet des Estampes, Coll. de Vinck, 3391). 

 

 

Afbeelding 11 
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AFBEELDING 12 : lichtjes afwijkende voorstelling ; ets van een onbekende kunstenaar, gedrukt in Parijs 

in 1790 volgens de catalogus van de Collectie de Vinck ; afmetingen : 245 x 185 mm. We kennen 

twee exemplaren van deze prent : Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Coll. de 

Vinck, 3392 en Londen, British Museum, 1991.0615.4. 

 

Afbeelding 12 
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AFBEELDING 13 : omgekeerde voorstelling van de vorige prent, gedrukt in Parijs door een onbekende 

drukker en dit in 1790 volgens de catalogus van de Collectie de Vinck ; afmetingen : 280 x 200 mm. 

(Parijs, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Coll. de Vinck, 3393) 

 

 

Afbeelding 13 
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5. “The convent provided” 

AFBEELDING 14 : ten slotte komt het meisje aan in het klooster waar ze blij ontvangen wordt. Tekening 

van de Zwitsers-Engelse kunstenaar Samuel Hieronymus Grimm (1733-1794) ; mezzotint gemaakt 

door William DICKINSON en gedrukt in Londen in 1775 door John BOWLES ; afmetingen : 350 x 250 mm. 

(Londen, British Museum, 2010.7081.906). 

 

Afbeelding 14 
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Zoals men kan zien, dateren de meeste prenten uit de tweede helft van de 18de eeuw, zeker deze die 

in Parijs gedrukt zijn. J. DE COO en Pater Servus GIEBEN (“Christelijke iconografie. Problemen en 

oplossingen”, in Desipentia. Kunsthistorisch tijdschrift, 2(1995)2-3, blz. 4-11)) zijn van mening dat de 

oorsprong van dit thema moet gezocht worden in het 17de-eeuwse dispuut van de kapucijn 

Valerianus Magni en de Jezuïeten. Dit lijkt ons te ver gezocht : het thema is in feite ingebed in de 

eeuwenlange satire op het kloosterleven in het algemeen. Dat in de 18de eeuw de kapucijnen vooral 

tot onderwerp van satire dienden, kan men anders verklaren. In sommige landen, zoals Frankrijk, 

was de kapucijnerorde de orde met de meeste kloosters en het grootst aantal kloosterlingen. Ze 

kwamen door hun activiteiten veel in beeld ; ze vielen ook op door hun armoedig habijt. Als men 

tijdens de Verlichting in de 18de eeuw de kloosters wilde aanvallen, richtte men zich tegen hen. In de 

18de eeuw was de Orde in Frankrijk zeker niet in verval, integendeel de Commission des réguliers 

looft de Orde omdat men trouw is aan het kloosterideaal. De Commission ziet dus geen reden om 

hervormingen voor te schrijven of om hun kloosters af te schaffen.  

Onze prenten zijn dus uitingen van spot door “verlichte geesten”; personen die zich niet kunnen 

inbeelden dat de kloostergeloften nageleefd worden of meer nog het kloosterwezen willen 

aanvallen. Ze richten zich tegen de kapucijnen omdat zij de grootste groep met de meeste 

activiteiten vormden. 

E. PERSOONS en G. VAN REYN 

 

 

 

 

 

 


