
Valentijn van der Lantscroon, poirter deser stadt 
Mechelen ende beltsnijer van sijnen stiel, herbekeken 

 

 

      François van der Jeught 

Vooraf 

Bij het ontsluiten van een register met bekrachtigingen van testamenten voor de 
Mechelse schepenen en bewaard op het Mechels Stadsarchief, kwam het 
testament uit 1650 aan het licht van sieur Valentijn van der Lantscroon en zijn 
echtgenote Paesschijnken Boudewijns. Was hij de beeldsnijder aan wie de 
Sotscop werd toegeschreven, later Opsignoorke genoemd?1 

Voor zover kon nagegaan worden, was Emmanuel Neeffs de eerste die enkele 
biografische notities publiceerde over beeldsnijder Valentijn van der Lantscroon 
(met tal van varianten in de schrijfwijze van de familienaam).2 Neeffs vermeldde 
dat hij Mechels poorter was, in 1651 gehuwd met Maria Pels en dat hun gezin zes 
kinderen telde. Na het overlijden van zijn echtgenote in 1666 werd een 
inventaris van het patrimonium opgemaakt, waaruit blijkt dat zij twee huizen 
bezaten in de Sint-Katelijnestraat. Neeffs noteerde nog dat van der Lantscroon in 
1674-1675 vrijmeester in Antwerpen was en dat hij vóór 1 oktober 1677 
overleed. Ten slotte citeerde Neeffs enkele opdrachten uit de Mechelse 
stadsrekeningen, maar niets in verband met de Sotscop en niets over een 
testament met Paesschijnken Boudewijns. 

In de bekrachtiging van 26 november 1650 van het testament staat dat het vijf 
dagen voordien werd verleden voor de Mechelse notaris Jan Vreven. De minuut 
van dit testament is bewaard gebleven. Meer nog, tijdens de opzoeking dook in 
hetzelfde register het testament op van 12 april 1651 dat sieur Valentijn van der 
Lanscroon samen met zijn echtgenote Maria Pels had laten opmaken. De 
handtekeningen onderaan beide akten bewijzen dat de Mechelse beeldsnijder 
tweemaal was gehuwd.3  

Deze vondsten waren de motivatie om bijkomende, voorheen ongepubliceerde 
biografische informatie over Valentijn van der Lantscroon op te zoeken en om 
een status questionis samen te stellen van zijn biografie en zijn opdrachten. Het 

                                            
1  

Stadsarchief Mechelen, H. Testamenten, Serie I, reg. 21, fol.18v-19r, 26 november 1650. Alle 
archiefdocumenten berusten op het Mechels Stadsarchief. Voor het tot stand komen van deze 
bijdrage mocht ik rekenen op de waardevolle inbreng van Wim Hüsken, Lorenz Meulebroek 
(Dendermonde), Jan Meutermans, Marvin Olbrechts, Seppe Roels, Anke Van der Vorst en Hugo 
Verstrepen, waarvoor mijn uitdrukkelijke dank. 
2  
E. NEEFFS, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, Gent, 1876, dl. I, p. 449 en 505; id., dl. 
II, p. 111 en 112, 247 en 248. 
3  
Notaris J. Vreven, nr. 1.984, s.f., 21 november 1650 (testament met Paesschijnken Boudewijns); 
id., s.f., 12 april 1651 (testament met Maria Pels). 



was meteen ook de gelegenheid om eens na te gaan waarop oorspronkelijk werd 
gesteund om de Sotscop aan deze beeldsnijder toe te schrijven. Want vandaag 
(2019) wordt heel apodictisch gesteld dat Valentijn van der Lantscroon de 
beeldsnijder van Opsignoorke was. 

Als bijlagen zijn achteraan een genealogische schets van het gezin van der 
Lantscroon gevoegd en de transcripties van beide testamenten. 

 

Valentijn van der Lantscroon herbekeken 

Stadsarchivaris Victor Hermans (1820-1912) noteerde in zijn publicatie La vérité 
sur 0p, Signorken! uit 1875 dat de familienaam van Valentijn van der Lantscroon 
(en varianten in de schrijfwijze) verbonden lijkt met een kunstenaarsfamilie uit 
Holland. Jan de Schuyter verwees in zijn Op, Signorken zijn Legenden en zijn 
Oorsprong uit 1944 naar Victor Hermans, maar noteerde dat de beeldsnijder 
sproot uit eene kunstenaarsfamilie van Hollandschen oorsprong. Beide auteurs 
verwezen hiervoor naar de lijvige publicatie van de Nederlander Christiaan 
Kramm uit 1857. Wat blijkt? Kramm noteerde enkel bij de naam Lanscroon 
(zonder een voornaam) dat dezen kunstenaar […] met zijn Utrechtschen 
tijdgenoot N. Scheffer in dienst geweest is bij Antonio Verrio, hofschilder van 
Karel II, koning van Engeland. Zoals verder zal blijken had Kramm het over één 
van de zonen van Valentijn van der Lantscroon! 4 

In de Mechelse parochieregisters komt de familienaam van der Lantscroon (en in 
varianten) voor het eerst enkel voor bij het gezin van Valentijn. Waar hij vandaan 
kwam, blijft een vraagteken. In de lijsten van de gekochte poorters van Mechelen 
staat vaak de stad of gemeente van hun herkomst genoteerd, maar Valentijn van 
der Lantscroon komt hierin niet voor. De meest recente vermelding van zijn 
familienaam in de parochieregisters is de begrafenis van Barbara Lantscroon, die 
woonde in de Drabstraat en begraven werd op het Sint-Romboutskerkhof op 7 
juli 1668. Zij was vrij zeker een naaste verwante van Valentijn.5 

Toch kan vermoed worden dat hij en zijn voorouders van oorsprong afkomstig 
waren uit de regio Utrecht. Enkele voorbeelden illustreren dat: Braem 
Lantscroon (ca. 1400) was ouderman, schepen en burgemeester van Utrecht; Jan 
van Lantscroon (ca. 1400), schepen van Utrecht; Adriaan van Lantscroon (ca. 
1450) schepen, burgemeester en schatmeester van Utrecht; en Jan van 
Lantscroon (ca. 1475) was ouderman en burgemeester van Utrecht. Tijdens het 
Beleg van Oostende (1601-1604) was een Lanscroon uit Utrecht kapitein van een 
vendel dat Oostende bezette en streed tegen aartshertog Albrecht. Tijdens de 

                                            
4  
C. KRAMM, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, 
graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd, dl. 3, Amsterdam, 1857, p. 952. 
V. HERMANS, La vérité sur Op, Signorken!, Mechelen, 1875, p. 16. 
J. DE SCHUYTER, Op, Signorken, zijn Legenden en zijn Oorsprong, Antwerpen, 1944, p. 36. 
5  
Vermoedelijk is zij dezelfde als Barbara van der Lantscroon, doopmeter van Joannes (Jan of Jan 
Baptist) van der Lantscroon, °[doop!]13 mei 1653, zoon van Valentijn. Zie Bijlage 3: 
Genealogische schets van het gezin van Valentijn van der Lantscroon. 



storm van 7 januari 1602 hield hij van zijn vendel van 125 man slechts drie man 
over.6 

 

Biografische notities 

Valentijn van der Lantscroon woonde pas sinds 1644 in de Sint-Katelijnestraat. 
Dat blijkt uit een akte van de amman van de Stad, die op 15 april van dat jaar 
beslag had gelegd op het huis Het Vierstal (d.i. 'Het Vuurstaal') in de Sint-
Katelijnestraat.7 Dat beslag werd betekend aan de huurder van het huis en aan 
de naaste buren Valentijn Lantscroon en de schilder Cornelis Steenback.8 

Valentijn huwde eerst Paesschijnken Boudewijns. In de Mechelse 
parochieregisters is van hun huwelijk geen spoor, zodat kan vermoed worden 
dat zij elders waren gehuwd.  

Op 21 november 1650 lieten zij hun testament verlijden voor de Mechelse 
notaris Jan Vreven.9 Hij acteerde dat zij ingesetenen deser voorscreven stadt 
Mechelen waren. Paesschijnken was ziekelijk. Zij hadden op dat ogenblik geen 
kinderen en zouden aan elkaar hun erfenis nalaten. Schoenmaker Jan Verberckt 
en beeltsnijder Jan Laureijs10, beiden ook ingezetenen van Mechelen, waren 
getuigen bij het opmaken van het testament. Paesschijnken Boudewijns overleed 
ongeveer twee maanden nadien en werd begraven op het kerkhof van de Sint-
Katelijnekerk op 30 januari 1651. Voor haar uitvaart werd slechts acht pond 
voor de (kaarsen-)was betaald. 

Valentijn zou een paar weken later hertrouwen. Op 25 februari 1651 huwde hij 
in de Sint-Katelijnekerk met Maria Pels (°1629), dochter van de smid Wouter 

                                            
6  
A.J. VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, dl. 11, Haarlem, 1865, p. 162, 163 en 
164. 
7  
Registers van den Amman, Rubriek G, Reeks S II, Beleyden en Uytwinningen (1640-1644), p. 134, 
15 april 1644.  
8  

E. NEEFFS, o.c., vermeldde Cornelis Steenback niet. 
H. CONINCKX, Le livre des apprentis, in Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de 
Malines, dl. 13, Mechelen, 1903, p. 188, 190 en 198: Cornelis Steenback was een vondeling die 
Adriaen Matteeusen op 24 september 1614 op aelmoesen had aangenomen om het ambacht van 
het schilderen aan te leren. Zelf nam Steenback in 1638 als leerling de vondeling Antoen van 
Coettens aan op aelmoesen en Pauwel Amens in 1652. 
Stadsrekening (StR), 313 (1638-1639), fol. 164v: Betaelt Cornelis Steenback voirt schilderen van 
vij bussen daer mede de vondelingen ommegaen in de kercken binnen dese stadt per ordonnantie iij 
L(ibra) (pond) x schellingen; id., 323, (1648-1649), fol. 185v: Aan Cornelis Steenback voirt maken 
van een quaerte figuratiff (d.i. een plan) van dese stadt van Mechelen door ordre van Mijne Heeren 
van de Magistrat per ordonnantie ... vj L(ibra). 
9  

Notaris J. Vreven, nr. 1.984, s.f., 21 november 1650 (zie de transcriptie van het testament in 
Bijlage 1). 
10  
E. NEEFFS, o.c., dl. II, p. 247.  



Pels (†1659) en Maijcken Peeters, de eigenaars van het huis Het Eijsermanneken 
in de Sint-Katelijnestraat op de hoek van het Sint-Katelijnekerkhof.11 

Op 12 april 1651, twee maanden na hun huwelijk, lieten Valentijn en zijn 
echtgenote hun testament opmaken voor notaris Jan Vreven.12 Hij acteerde dat 
zij ingezetenen van de stad waren en dat zij aan elkaar hun erfenis zouden 
nalaten. De langstlevende zou voor de overledene vier zielenmissen laten 
opdragen. Andries Huijbrechts, ingezetene van Mechelen en Willem van den 
Sande, landman, die in Blaasveld woonde, waren de getuigen bij het testament. 

Het gezin van Valentijn van der Lantscroon en Maria Pels telde zes kinderen, 
allen gedoopt in de Sint-Katelijnekerk: Jacobus (°1652) die na vijf maanden zou 
overlijden, Joannes (°1653), Maria (°1656), Valentinus (°1659) die na negen 
maanden overleed, Gerardus (°1660) en Franciscus (°1664). 

Valentijn en zijn echtgenote kochten op 29 augustus 1658 het huis Het Cleijn 
Clocxken in de Sint-Katelijnestraat voor 720 karolusgulden van Jan Dennij en 
Elisabeth van den Broecke. Het huis was vrij van cijnzen en lasten.13 Het bevond 
zich waar vandaag (2019) de huizen nrs. 96-98 zijn, naast het voormalige huis 
Sint-Anna, later De Sonne, het nr. 100 met de voormalige pizzazaak.14 

 

 

 

 

 

 

                                            
11  
Schepenregisters (SR), 247, fol. 57r, s.d. 1626 en id., fol. 165r, s.d., 1626: zij kochten dan een huis 
op de Hoogstraat tegenover het huis Den Duijts. 
SR, 250, fol. 181r-182r, 6 september 1629 en id., fol. 188v, 28 september 1629: koop van het huis 
Het Eijsermanneken. 
12  

Notaris J. Vreven, nr. 1.984, s.f., 12 april 1651 (zie de transcriptie van het testament in Bijlage 2). 
13  
SR, 277, fol. 62r-62v, 22 april 1656: Jan Dennij en Elisabeth van den Broecke hadden het huis 
gekocht van de erfgenamen van Marie Matthijs, begijn op het Groot Begijnhof, onder wie 
Anthonie Matthijs, oud-schepen van de Stad.; id., 279, fol. 106r-106v, 29 augustus 1658. 
Fonds G, Serie I, Wijkboeken (1646-1796), reg. 3, fol. 132. 
K. Geldwezen, IV, Belastingen op de huizen, Serie V, nr. 2, s.f., 1643 (Cohier van de huijshuere van 
de huijsen gestaen in Ste. Cathelijne prochie): Valentijn van der Lantscroon werd toen niet 
geregistreerd in de Sint-Katelijnestraat. Het huis Het Cleijn Clocxken, dan eigendom van Anthonie 
Matthijs, huurde kleermaker Pauwel Verhoeven. 
14  

M. EEMAN, H. KENNIS & L. MONDELAERS, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit 
in België. Architectuur. Deel 9n. Stad Mechelen. Binnenstad, Gent, 1984, p. 429: nr. 96-98. 
F. VAN DER JEUGHT, De inventaris van het sterfhuis van Hendrick vanden Geyn (°ca. 1560-1602), 
klokgieter van Mechelen, in Magazine van de Vlaamse Beiaardvereniging, jg. 19/3, Mechelen, 2013, 
p. 10-17. 



 

Naast de voormalige pizzazaak (Sint-Katelijnestraat, 100), waren de twee huizen nrs. 96-98 
eertijds Het Cleijn Clocxken. (Foto: F. Van der Jeught, 15 mei 2018) 

 

Op 27 mei 1666 overleed Maria Pels.15 Twee dagen nadien werd zij begraven op 
het Sint-Katelijnekerkhof en met een uitvaartplechtigheid van acht pond was. Zij 
liet haar echtgenoot vier jonge kinderen na: Jan (14 jaar), Marie (11 jaar), 
Geerardt (6 jaar) en Franchois (3 jaar).  

De inventaris van haar nalatenschap werd op 31 januari 1668 aan de weeskamer 
voorgelegd. Hieruit vernemen we dat Jacques van den Brande en Francois 
Pannesteert op 17 juni 1666 een aantal goederen uit het sterfhuis hadden 
verkocht wat 344 gulden 15,5 stuiver had opgebracht. Men schatte op 24 
september 1667 de meubelen van Valentijn op 420 gulden 14 stuiver en op 28 
september den winckel, vol sijnde van des rendants kunste van beeltsnijden, is 
geschadt door de meesters Franchois van Orssagen ende Bartholomeus van Elsen 
als dienende dekens van het schilders ende beelthouders ambacht op 235 gulden 4 
stuiver. Voor het schatten van des rendants winckele ende rare kunste (sic; "raar" 
duideijk in de betekenis van 'wonderlijk, vreemd, bizar') betaalde Valentijn beide 
meesters 5 gulden 10 stuiver. 

Valentijn van der Lantscroon had ongeveer 100 gulden uitgegeven voor zijn 
rouwkledij en voor die van zijn kinderen, aan dokter, apotheker en barbier. 

                                            
15  
Weeskamer, 76, fol. 3v-4v en fol. 4v-5r, 31 januari 1668. 



Jacques van den Brande, de grafmaker van de Sint-Katelijnekerk, had hij 30 
gulden 8 stuiver betaald aan begrafeniskosten. 

Uit de inventaris vernemen we ook dat meester Valentijn van der Lantscroon 
toen het huis Het Cleijn Clocxken bewoonde, dat vrij was van cijnzen en lasten en 
dat wijlen zijn echtgenote Maria Pels het huis Het Eijsermanneke van haar ouders 
had geërfd. Dit huis – enkel belast met een cijns van 2 stuivers 1 blank 2 mijten 
aan de Commanderij van Pitzemburg – huurde metselaar Daniel Booms voor 40 
gulden per jaar.  

De inventaris van het sterfhuis van Maria Pels sloot met een batig saldo van 894 
gulden 5,5 stuiver. 

Geeraert Vreijs16 en stoffeerder Hendrick Toussijn17 werden aangesteld als 
voogden over de vier minderjarige kinderen. De weeskamer besliste dat hun 
vader in het bezit van het erfgoed zou blijven en de opbrengsten ervan genieten, 
mits het betalen van alle lasten en mits zijn kinderen te houden ende onderhouden 
van ate ende dranck, cleeden ende reeden, sieck ende gesont, ter scholen doen 
leeren lesen ende schrijven ende voorts eenich ambacht oft hantwerck alles ter tijdt 
ende wijlen toe de selve sullen gecomen wesen tot eenigen geapprobeerden staet 
tsij geestelijck oft wereltlijck oft wel totten ouderdom van 20 jaeren. Valentijn zou 
dan zijn oudste zoon zijn deel van het batig saldo geven en 25 gulden aan ieder 
van de drie jongste kinderen. Zij zouden dan uit onverdeeldheid treden bij 
contract van vuijtcoop, scheidinge ende deijlinge. 

Op 10 december 1669 richtten meester beltsnijder Valentijn van der Lantscroon 
en Hendrick Toussijn als voogd over de vier kinderen, een verzoekschrift aan de 
weeskamer.18 De klerk van de weeskamer acteerde hoe dat Godt almachtich heeft 
gelieft den voorscreven iersten remonstrant (d.i. Valentijn van der Lantscroon) te 
besoecken met de contagieuse sieckte (d.i. de toenmalige benaming voor de pest, 
die hij had overleefd!) tot grooten costen, schaeden ende interesten, soo om dat 
den voorscreven remonstrant sijnen cost moet winnen met sijne handen, als om den 
slechten tijt ende voorts niet mogelijck en is de selve schaede te repareren tenzij hij 
het huis Het IJsermanneken mocht belasten door een lening aan te gaan van 
honderd gulden. Het bedrag was bestemd om de rekening te betalen van de 

                                            
16  
Geeraert (Gerardus) Vreijs (o.a. ook vermeld als Verreijs en Wreijs), (†1668), was buildrager, 
gehuwd in 1655 met Barbara Janssens. Hij was getuige bij het huwelijk van Valentijn van der 
Lantscroon met Maria Pels, die doopmeter was van twee van hun zes kinderen, nl. Gerardus (°30 
april 1661 - †10 mei 1661) en Gerardus (°1664). De jongste broer van Barbara Janssens (°1631) 
was Arnoldus (Artus) Janssens (1646-1712), gehuwd met Maria van Boeckel, die na het 
overlijden van Geeraert Vreijs de voogdij over de kinderen van Valentijn en Maria Pels zal 
verderzetten. 
17  
E. NEEFFS, o.c., dl. 1, p. 36, 441 en 442. 
H. CONINCKX, o.c., p. 197. Hendrick Toussijn (1608-1685), (met varianten in de schrijfwijze zoals 
Toussaint) nam op 22 april 1653 Eloij Robert aan als leerling om op te leiden tot stoffeerder.  
SR, 269, fol. 90v-91v, 9 mei 1648: Hij kocht het huis De Hoijwagen (De Hooiwagen) achter de Sint-
Romboutskapel in het begin van de Sint-Katelijnestraat. 
Fonds G, Serie I, Wijkboeken (1646-1796), reg. 3, fol. 84. 
18  
Weeskamer, 77, fol. 140r, 10 december 1669. 



Zwartzusters voor zijn verzorging ende de selve kinderen wederom te connen 
cleeden. Bij het verzoekschrift was het billet van de Swerte Susters gevoegd. De 
weesmeesters stonden toe dat het huis Het IJsermanneken met 50 gulden werd 
belast. Of Valentijn van der Lantscroon toen een lening aanging, kon niet 
teruggevonden worden in de schepenregisters.  

Na op 23 februari 1673 toelating van de Mechelse schepenen gekregen te hebben, 
verkochten Valentijn en de voogden Hendrick Toussijn en Artus Janssens (die 
wijlen zijn schoonbroer Antoon Vrijs had opgevolgd) het huis Het IJsermanneken 
op 2 mei van dat jaar.19  

Twee jaar later, op 9 augustus 1675, ontving Valentijn van der Lantscoon, poirter 
deser stadt Mechelen ende beltsnijer van sijnen stiel, uit handen van de voogden 
264 gulden. Het was zijn deel van de verkoopsom van Het IJsermanneken. 
Valentijn zou dit bedrag besteden aan de afbetaling van driehonderd gulden die 
hij daags voordien had geleend van Clara Nellens, begijn op het Groot Begijnhof. 
De helft van het huis Het Cleijn Clocxken stelde hij als borg voor de terugbetaling, 
want de andere helft van het huis behoorde toe aan zijn kinderen.20 

Zoals verder zal blijken verlegde Valentijn van der Lantscroon in de loop van 
1674-1675 zijn activiteiten naar Antwerpen. Wellicht pasten de verkoop van Het 
IJsermanneke en de lening van driehonderd gulden hierin. Of pasten ze in zijn 
plannen om naar Engeland te emigreren?  

Valentijn van der Lanscroon was vrij zeker in 1677 in Engeland. Dat blijkt uit het 
verzoekschrift dat zijn oudste zoon Jan Baptist van der Lantscroon, beltsnijder 
van sijnen stijle, oudt ontrent 25 jaeren, samen met zijn voogden richtte aan de 
weeskamer op 14 september 1677. Jan Baptist verklaarde hem vindende 
gespoilieert ende uutgeschudt van lijnen ende cleederen op sijne reijse, ende van 
alles dat hij hadde van gelt (m.a.w. hij werd overvallen en beroofd). Uiteindelijk 
restte hem acht of thien guldens, midts gecort sijn cousen, hoet, schoenen, een 
hemde, ende alsoo hij geirne met sijnen broeder (wie werd niet vermeld) trecken 
soude bij sijnen vader in Ingelant (Valentijn was m.a.w. dan al in Engeland!) om 
sijn ambacht te leeren ende t'samen den cost te winnen, verzocht hij om zijn vierde 
deel van het huis Het Cleijn Clocxken te mogen verkopen. De weeskamer 
verleende toelating. Het was zijn voogd Artus Janssens die op 29 november 1677 
het vierde deel zou kopen voor 280 gulden en 20 gulden verdieren.21 

Emmanuel Neeffs noteerde dat meester Valentijn van der Lantscroon vóór 1 
oktober 1677 overleed en verwees in de voetnoot – zonder verdere 

                                            
19  
SR, 294, fol. 53r, 2 mei 1673. Rombout van Nuvel kocht het huis voor 670 gulden boven een 
kleine cijns aan de Commanderie van Pitzemburg en 12 verdieren. 
20  
SR, 296, fol. 89r-90r, 9 augustus 1675. 
21  
Weeskamer, 85, fol. 220r, 14 september 1677. 
SR, 298, fol. 92r, 29 november 1677: aankoop; id., 299, fol. 46r-47r, 2 april 1678: Artus Janssens 
en zijn echtgenote Maria van Boeckel stelden het vierde deel als borg voor hun lening van 600 
gulden. 
E. NEEFFS, o.c., dl. I, p. 449. 



bronvermelding – naar Vierschaer de Malines. Wat Neeffs ongetwijfeld in één of 
andere akte in een register had gelezen (of had geconcludeerd?), kon helaas niet 
teruggevonden worden. 

Uit het rekwest van 16 april 1680 van de voogden aan de weeskamer blijkt dat 
Valentijn van der Lantscroon dan al overleden was.22 

 

Zijn vier kinderen 

Jan Baptist van der Lantscroon (°13 maart 1653) emigreerde naar zijn vader in 
Engeland. Hij was werkzaam in Leeds en vestigde zich in Londen. Uit enkele 
publicaties blijkt dat Jan Baptist samenwerkte met N. Scheffer, in dienst van de 
Napolitaan Antonio Verrio, hofschilder van Karel II in Londen. Jan Baptist 
overleed in Londen in 1737.23 

Maria van der Lantscroon (°[doop!] 9 april 1656) bezat zoals haar drie broers 
een vierde deel van het ouderlijk huis Het Cleijn Clocxken. Zij was net ouder dan 
24 jaar, toen haar voogden Artus Janssens en Hendrick Toussijn op 16 april 1680 
een eerste verzoek richtten aan de weeskamer om het huis desnoods te mogen 
verkopen om voor haar over geld te kunnen beschikken. Zij verklaarden dat 
Maria is gequelt geweest met eene lanckduerige quaele, ende van de selve al noch 
niet ontslagen, is incapabel geweest om haeren nootdruft in alles te  comen 
acquireren (d.i. verwerven). Er zijn schuldeisers die haer nu daegelijcx sijn 
pramende (d.i. aanmanen). De opbrengst van de verkoop zou besteed worden om 
de voorscreven crediteurs te voldoen, ende andere nootsaeckelijckheden, soo van 
lijnwaert, kleederen als anderssints tot haeren lijve te coopen ende voorts te doen 
curereren (d.i. cureren, genezen). 

Op 21 mei 1680 dienden de voogden een nieuw verzoek in bij de weeskamer, nu 
om haar deel van het huis te mogen belasten met 100 gulden. Zij verklaarden 
opnieuw dat Maria van der Lantscroon eenigen tijdt sieck is geweest, ende alnoch 
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Weeskamer, 88, fol. 66r-67r, 16 april 1680. Hierin staat … kinderen wijlen Valentijn van Lanscroon 
ende Maria Pels, gehuijsschen… 
R. JEFFREE, Lanscroon (Lanscroan; Lanscroen; Lantsroon), Gerard, in J. TURNER (ed.), The Dictionary 
of Art, dl. 18, Londen, 1996, p. 749. Deze auteur stelde o.a. over Gerard: Flemish painter in London. 
He was the son of a sculptor, Valentin Lanscroon, who worked as a carver at Chatsworth House, 
Derbys, in 1695-6. Worden hier grootvader en kleinzoon Valentijn van der Lantscroon met elkaar 
verward? 
23 
H. WALPOLE, Anecdotes of Painting in England; With Some Account of the Principal Artists; And 
incidental NOTES on other ARTS; ..., dl. 4, Londen, 1782, p. 10: “† Lanscroon was another assistat of 
Verrio and Laguerre, on his arrival from Flanders. He died poor in 1737, leaving a son of his 
profession.” 
M. BRIAN (nieuwe editie door Graves & Armstong), Dictionary of painters and engravers, 
biographical and critical, dl.II (L-Z), Londen, 1899, p. 19 “LANSCROON, —, a native of Flanders, 
came over to England and assisted Verrio and Laguerre. He died in 1737, leaving a son who 
followed the same profession." 
A. VON WURZBACH, Niederländisches Künstler-lexikon auf grund Archivalischer forschungen 
bearbeitet, dl. 2, Wenen/Leipzig, 1910, p. 14. 
BENEZIT, Dictionary of artists, Parijs, 2006, p. 443.  



is gaende met een quaele, ende onbequaem om haeren coste te winnen. Er werd 
toelating verleend. Zij verkocht op 15 april 1681 samen met haar voogd Artus 
Janssens en Maria van Boeckel de helft van Het Cleijn Clocxken voor 580 gulden 
aan Servaes Maricq en zijn echtgenote Barbara Heijstens.24  

De andere twee delen van het huis waren nog eigendom van haar minderjarige 
broers Geeraert en Francois. De voogden Artus Janssens en Hendrick Toussijn 
dienden op 15 mei 1682 opnieuw verzoekschrift in bij de weeskamer. Zij stelden 
dat Het Cleijn Clocxken werd verhuurd voor 32 gulden per jaar, wat met aftrek 
van herstellingskosten, onvoldoende was om de voorscreven weesen te connen 
onderhouden van cleeden ende reeden, montcosten etc. mitsgaders om te volleeren 
hun ambacht ende merckelijck van de voorscreven Franchois. Men zag geen 
andere oplossing dan – mits toestemming van de weeskamer – hun delen van het 
huis te verkopen. Ook Franchois, die dan 18 jaar was, werd gehoord door de 
weesmeesters. De weeskamer stond de verkoop toe van zijn deel om aan hem te 
besteden. De verkoop van het deel van Geeraert zou gebruikt worden om voor 
hem intresten op te brengen. In juni 1682 kocht Jacques van Baelen hun helft van 
het huis voor 600 gulden.25 

Het was Geeraert van der Lantscroon (°[doop!] 19 november 1660), die in 1677 
ook naar Engeland emigreerde. Hij was schilder, decoratieschilder van interieurs 
en wandschilder in Londen. Hij wordt voor het eerst vermeld te Windsor Castle 
in een bevelschrift van 16 november 1678 m.b.t. Antonio Verrio. Geeraert werkte 
zes of zeven jaar in dienst van deze Napolitaanse hofschilder van de koning van 
Engeland. Geeraert werd begraven in Londen op 26 augustus 1737.26  

Over Franchois van der Lantscroon (°[doop!] 13 januari 1664) kon in het 
Mechels Stadsarchief voorlopig geen verdere informatie teruggevonden worden. 

 

De beeldsnijder 

In 1628 trad Valentijn van der Lantscroon als meester in de Mechelse Sint-
Lucasgilde. Hij betaalde hiervoor 28 gulden. Bij welke meester(s) hij in de leer is 
geweest, is onbekend.27 

                                            
24  
Weeskamer, 88, fol. 66r-67r, 16 april 1680. 
SR, 302, fol. 40v, 15 april 1681. 
25  
Weeskamer, 88, fol. 82v, 21 mei 1680 en id., 90, fol. 132r-132r, 15 mei 1682. 
Notaris Seb. Spitael, nr. 1.647, s.f., 19 juni 1682. 
SR, 303, fol. 145r-145v, 23 juni 1682. 
26  
R. JEFFREE, Lanscroon, o.c., p. 749. 
27  

Archief van het schilders-, beeldsnijders/kleinstekers- en stoffeerdersambacht, nr. 3 [zie J. 
DAMBRUYNE, Verzamelinventaris van de nog niet geherinventariseerde archieven van de Mechelse 
ambachten (tweede helft 13de eeuw – einde 18de eeuw), in Studia et documenta Mechliniensia, dl. 
IX, Mechelen, 2006, p. 140: “archief van het schilders-, beeldhouwers-, en verguldersambacht”, nr. 
3: “Inschrijvingsregister van leerjongens in het schilders-, beeldhouwers- en verguldersambacht 



Zelf aanvaardde hij verschillende leerlingen om tot beltsnijder op te leiden, nl. 
vanaf: 

- 1 oktober 1645: Bartholomeus Baltus,28 

- 25 januari 1653: Simon Gijsbrechts,29 

- 5 juli 1656: Jan van Dore,30 

- 25 februari 1662: Beernard Cornelis,31 

- 2 februari 1664: Anselmus Verberght,32 

- 10 april 1670: Jacobus van Machelbourg, de knaep van de schilders.33 

Hyacinth Coninckx (1865-1940) vermeldde in zijn lijst van de leerjongens ook 
Maximiliaan Labbé, zoon van Andries, als leerling van Valentijn van der 
Lantscroon vanaf 1 december 1650. Coninckx plaatste wel Valentijns 
familienaam tussen haakjes, maar in het register van het leerjongensboek staat 
enkel leert beltsnijden bij Valentijn, zonder vermelding van de familienaam van 
de meester. Er is hierdoor verwarring mogelijk met beeldsnijder Valentijn de 
Paep. In dezelfde periode aanvaardde ook hij leerlingen en werkte hij samen met 
van der Lantscroon, zoals verder zal blijken uit één van de betalingsposten in de 
stadsrekeningen.34  

Op 8 november 1646 was Valentijn van der Lantscroon één van de twaalf 
meesters die een rekwest ondertekenden van de dekens van het Mechelse 
schildersambacht aan de wethouders van de Stad. Medeondertekenaars waren 
o.a. Lucas Fayd'herbe, Peeter Franchoijs, Eloij Bonnejonne, Franchois Delva en 
Cornelis Steenback. Zij steunden het verzoek van hun dekens om het 23ste en het 
25ste artikel uit hun ambachtsrol te schrappen. Het waren verbodsbepalingen 
die geldboeten voorzagen voor hen die voor eigen inkomsten zouden werken, 
bijvoorbeeld als stoffeerder, beeldsnijder of schilder en die geen vrijmeester 
waren. Zij vonden dat door de voorscreven prohibitie niemant binnen deser Stadt 
can geraecken tot eenige perfectie maer sijn leven lanck blijven eenen gemeijnen 

                                                                                                                             
(1550-1696)”], p. 39, met enkel de notitie over zijn inschrijvig als meester: "Valentijn van den 
Lantscroon is int ambagt comen 1628 heeft betaelt 28 guld." 
H. CONINCKX, o.c., p. 162. 
28  

J. DAMBRUYNE, o.c., p. 5 en H. CONINCKX, o.c., p. 189. 
29  

J. DAMBRUYNE, o.c., p. 37 en H. CONINCKX, o.c., p. 193. 
30  

J. DAMBRUYNE, o.c., p. 252 en H. CONINCKX, o.c., p. 201; hij vermeldde Jan van Rooe(?). 
31  

J. DAMBRUYNE, o.c., p. 6 en H. CONINCKX, o.c., p. 190. 
32  

J. DAMBRUYNE, o.c., p. 2 en H. CONINCKX, o.c., p. 202. 
33  
J. DAMBRUYNE, o.c., p. 21 en H. CONINCKX, o.c., p. 195. 
34  
E. NEEFFS, o.c., dl. I, p. 435. 
J. DAMBRUYNE, o.c., p. 29 en H. CONINCKX, o.c., p. 194; id., p. 202 (Jan Verhulst en Machiel Verberkt). 



schilder ende dousijnwercker, door dien dat den geest gebonden sijnde, niet een 
penseel mach trecken voor sijn zelven, maer altijt sijnen meester dienen int 
voorscreven dousijn werck... Zij wensten de opheffing van beide artikels omme 
den geest der jonckheijdt tot meerder studie te verwecken zodat zij door oeffeninge 
der voorscreven conste voorderen, ende hun soo bequaem maecken dat sij vuijt 
deser Stadt souden connen houden alle vremde meesters wercken die dagelijcx in 
andere Steden worden gemaeckt voor kercken cloosters ende huijsen van iemant 
van qualiteijt binnen deser Stadt, tot naerdeele ende verachtinge van de selve.  

De dekens, gesteund door de twaalf meesters, waren er m.a.w. van overtuigd dat 
beide artikels creativiteit en talent fnuikten en beletten dat vaardigheden en 
ervaring in het ambacht konden uitgroeien tot kunst, waardoor velen – en dat 
voor de rest van hun leven – enkel maar dousijn werck, d.i. seriewerk, konden 
afleveren. Er was nog ander, wellicht veel belangrijker doel dat zij beoogden en 
dat was een economisch gegeven: het tegengaan van de concurrentie van 
meesters uit andere steden, die in Mechelen hun werken konden leveren aan 
kerken, kloosters en gegoede burgerij.35 

Vanaf 1648-1649 ontving Valentijn van der Lantscroon van de Mechelse 
stadsmagistraat verschillende opdrachten, vooral voor herstellingen aan de 
figuren en de wagens van de Ommegang. Ik noteerde de volgende 
betalingsposten uit de stadsrekeningen: 

 

1. Reg. 322, (1647-1648), fol. 170v: 

Bet(aelt) Valentijn van Lanscroon voir de leveringhe van vier gesneden 
peertshoofden ende eenen sotscop totten ommeganghe per bill(et)…. xxij L(ibra). 

In deze betalingspost is voor het eerst sprake van een sotscop voor de Ommegang, 
waarover later meer.36 Onmiddellijk hieronder staat: 

Bet(aelt) den zelven (d.i. Valentijn van der Lanscroon) ende Peeter Cauwelier37 
voirt maken van de hauten handen ende beenen voirde personagien staende opt rat 

                                            
35  
DD – Geschied- en Oudheidkundige Bijdragen, Serie I (Wereldlijk), nr. 32 (1), (met afschriften uit 
verloren gegane lijsten van het Mechelse schildersambacht), fol. 72-73r, 8 november 1646. 
A. MONBALLIEU, Documenten van het Mechels schilder- en beeldsnijdersambacht 1. De Rolle van 
1564, in HKKOLKM, dl. 73, Mechelen, 1969, p. 99.  
Voor een leesbaar overzicht, zie: 
J. JANSEN, Ambachtelijk karakter van de renaissancebeeldhouwkunst te Mechelen: de rolle van 1564, 
in Mechels houtsnijwerk in de eeuw van Keizer Karel, catalogus n.a.v. van het 
tentoonstellingsproject Het Mechels meubel 1500 – 2000. Van houtsnijwerk tot design, Gent, 2000, 
p. 47-59. 
36  
V. HERMANS, o.c., p. 17 en J. DE SCHUYTER, o.c., p. 36. 
37 
E. NEEFFS, o.c., dl. I, p. 35 en dl. II, p. 246. 
H. CONINCKX, o.c., p. 194. 
Peeter Cauwelier (ook o.a. Caulier, Cauweliers en Kauwelier) huwde (St.-Rombout) op 30 
augustus 1637 Catharina Lunist. Hun gezin telde negen kinderen gedoopt tussen 1639 en 1657. 
In maart 1639 aanvaardde hij Godevaert Jourets als leerjongen. Cauwelier was één van de 



van avonturen per ordon(nantie) ende quitan(cie). Voor het eerst wordt deze 
betalingspost gepubliceerd. 

 

De twee betalingsposten in de Stadsrekening nr. 322, (1647-1648), fol. 170v. 

 

2. Reg. 323, (1648-1649), fol. 174v:  

In deze rekening staan twee betalingsposten, waarvan de eerste eveneens voor 
het eerst wordt gepubliceerd. 

Bet(aelt) Valentijn van Lanscroon, Valentijn de Paep ende Peeter Kauwelier 
beltsnijders voir de handen ende voeten gemaect totte personagien van het Rat van 
Avonturen met de leveringhe van het hout totte selve per ordonnantie ende 
quitancie… lxxx L(ibra). Hieruit kan opgemaakt worden dat drie beeldsnijders 
hadden samengewerkt. 

Bet(aelt) den selven Lanscroon sessendertich guldens soo voir het heirsetten ende 
te doen draeijen van het hooft vanden sittenden grooten rese (d.i. de zittende grote 
reus) welc hooft soude afgevallen hebben van ouderdom, ende voir het maken van 
noch vier peertshoofdekens boven de ghene van over jaer, per ordonnantie ende 
quitancie…. xxxvj L(ibra).38 

 

3. Reg. 328, (1653-1654), fol. 170r: 

Betaelt Valentijn Lanscroon Beltsnijder voort maecken van een nieuw hooft vande 
Reusinne ende te voiren een hooft gebotseert van potaerde voor patroon met 

                                                                                                                             
ondertekenaars van het rekwest van de Sint-Lucasgilde van 6 november 1679 om fraude tegen te 
gaan. 
38 

V. HERMANS, o.c., p. 17 en J. DE SCHUYTER, o.c., p. 37. 



leveringe vant houdt tot het selve hooft, ende andere reparatie opden waegen van 
de 17 Landen etc. volgens zijn billet inhoudende spec(ificat)ie ende quitan(cie), de 
somme van xxvij L(ibra).39 

 

4. Reg. 344, (1669-1670), fol. 129v:  

Bet(aelt) M(eeste)r Valentijn van der Lanscroon Beltsnijder voor het maecken van 
een nieuw hooft van het Cleijn Reusken. Item voor het repareren vanden Leeuw etc. 
Item voor het leveren van eenen Cupido aen die van de Gulde vande Peoene. Item 
eenige Reparatie gedaen aen het Schip, ouden Reuse ende aen het hooft van 
Rosbeijaert, per billet bij moderatie drijendertich gulden ende quitan(cie) xxxiij 
L(ibra).40 

 

5. Reg. 345, (1670-1671), fol. 173r-173v:  

Item aen M(eeste)r Valentijn van der Lanscroon Beldtsnijder sesse gul(den)s voor 
het v(er)maecken van het hooft vanden grooten Reuse, ende te repareren de cleijne 
peerdekens totden ommeganck in Julio xvjc eenentseventich per billet behelsende 
zijn quitancie… vj L(ibra).41 

 

Dendermonde 

Uit de stadsrekeningen en uit het archief van de Collegiale Onze-
Lievevrouwekerk van Dendermonde zijn verschillende werken van Valentijn van 
der Lantscroon bekend. Twee beelden, aan hem toegeschreven, bleven bewaard: 
een Sint-Rochus in de Collegiale Onze-Lievevrouwekerk en een Sint-Michiel, die 
deel uitmaakt van de collectie van de Stedelijke Musea Dendermonde – 
Vleeshuismuseum. 

Uit de stadsrekening van 1647-1648 blijkt dat Valentijn en Hendrick Toussijn 
samen een gepolychromeerd beeld van Sint-Rochus hadden geleverd, met de 
troon waarin het beeld werd gesteld. Zij verdienden hieraan 20 pond 6 
schellingen groten Vlaams. In 1648 schonk de stadsmagistraat dit beeld aan de 
Sint-Rochuskapel. De Franse bezetter sloot in 1797 deze kapel. De inboedel werd 
tussen 1806 en 1819 overgebracht naar de Collegiale Onze-Lievevrouwekerk. De 
Sint-Rochusbroederschap liet hier in het voormalige Sint-Hilduarduskoor een 
nieuw altaar in empirestijl oprichten. Het werd in 1907 afgebroken waarbij in de 
nis achter het altaar een muurschildering werd ontdekt uit de vijftiende eeuw. In 
de nis boven de altaartafel staan nu (2019) drie Sint-Rochusbeelden opgesteld. 
Wanneer men naar het altaar kijkt, staan van links naar rechts: het 
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E. NEEFFS, o.c., dl. II, p. 248, V. HERMANS, o.c., p. 18 en J. DE SCHUYTER, o.c., p. 37. 
40  

E. NEEFFS, o.c., dl. II, p. 248, V. HERMANS, o.c., p. 18 en J. DE SCHUYTER, o.c., p. 37. 
41 

E. NEEFFS, o.c., dl. II, p. 248, V. HERMANS, o.c., p. 18 en J. DE SCHUYTER, o.c., p. 37. 



gepolychromeerd beeld van Valentijn van der Lantscroon en Hendrick Toussijn, 
een achttiende-eeuws gepolychromeerd beeld uit de kerk en een zeventiende-
eeuws afgeloogd lindenhouten beeld afkomstig uit de gevelnis op de hoek van de 
Sint-Rochusstraat.42 

Een foto van het eerste en van het derde beeld is terug te vinden in de online-
fototheek van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Het 
gepolychromeerd beeld is hierin gekend onder object nr. 81305 (en cliché 
M26510 – foto uit 1978); het afgeloogde houten beeld is geregistreerd onder 
object nr. 81295 (en cliché M264960 – foto uit 1978). Ten onrechte werd het 
ontverfde beeld uit de gevelnis toegeschreven aan Valentijn van der Lantscroon 
en Hendrik Toussijn (zelfs hierin foutief vermeld als beeldhouwer) en staat bij 
het gepolychromeerde beeld dat het van een onbekende beeldhouwer is!43 

 

Sint-Rochus van Montpellier in de Collegiale Onze-Lievevrouwekerk van Dendermonde. (Foto: F. 
Van der Jeught, 9 januari 2019) 
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ALPH. DE VLAMINCK, Les anciennes chambres de rhétoriques de Termonde, in Gedenkschriften van de 
Oudheidkundige Kring van Dendermonde, reeks II, dl. VIII, Dendermonde, 1900, p. 110 en 111. 

A. STROOBANTS, Gids voor de collegiale O.-L.-Vrouwekerk van Dendermonde, Dendermonde, 
Stedelijke Musea, 2006, p. 35. 
43 

Zie: http://balat.kikirpa.be/object/81305 en http://balat.kikirpa.be/object/81295, 
(geraadpleegd op 10 januari 2019). 

http://balat.kikirpa.be/object/81305
http://balat.kikirpa.be/object/81295


Valentijn van der Lantscroon beeldhouwde in 1648 het hoofd en de armen van 
de gildereus Mars van de Dendermondse Kolveniersgilde Sint-Andries. Tijdens 
een stoet in 1648 liet de Sint-Sebastiaansgilde zich vertegenwoordigen door een 
reuzin die een handboog droeg en Jachtgodin werd genoemd. Ook het hoofd en 
de armen van deze reuzin is van de hand van Valentijn van der Lantscroon. In 
1650 beeldhouwde hij Het Rad van Avontuur voor de Ommegang van 
Dendermonde.44 

Uit de stadsrekening van Dendermonde van 1654-1655 blijkt ten slotte dat 
Valentijn 12 pond groten Vlaams ontving over het maecken met het schilderen 
ende vercieren van eenen Sente Michiel bij burghemeester ende schepenen ghejont 
(gegund, geschonken) aen de confrerie (d.i. de rederijkerskamer) van de Rosieren 
(De Roos) tot vereeringhe van alle processien van devotie. Hij versierde ook de 
kapel van deze confrerie. Dit beeld "overleefde" de oorlogsbrand van 4 
september 1914 – Dendermonde is samen met o.a. Leuven, Diest en Aarschot één 
van de Martelaarsteden van de Eerste Wereldoorlog – en maakt vandaag (2019) 
deel uit van de collectie van het Vleeshuismuseum van Dendermonde.45 
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A. STROOBANTS & K. BOSTEELS, Schieten naar schijf en wip. De Dendermondse schuttersverenigingen, 
Dendermonde, 1997, Stedelijke Musea, 144 p. 
A. STROOBANTS, Gids voor het Vleeshuismuseum, Dendermonde, Stedelijke Musea, 2015, p. 220 en 
221. 
Zie ook: https://www.rosbeiaard.be/gildereuzen-indiaan-mars-en-goliath (geraadpleegd op 11 
januari 2019). 
45  

ALPH. DE VLAMINCK, o.c., p. 100 en 101. 
A. STROOBANTS, o.c., p. 203. Het beeld wordt hierin als volgt beschreven: Processiebeeld van Sint-
Michiel, Valentyn van der Lantscroon, 1650, Rederijkerskamer De Rosiers. SMD587. (d.i. het 
inventarisnummer in de collectie). 

https://www.rosbeiaard.be/gildereuzen-indiaan-mars-en-goliath


 

Processiebeeld van Sint-Michiel met de zevenkoppige draak. Wellicht is deze draak een 
voorbeeld waarin de rare kunste van Valentijn van der Lantscroon tot uiting komt. (Foto. F. Van 

der Jeught, 13 januari 2019) 



Valentijn van der Lantscroon heeft beeldsnijwerk geleverd aan Franciscus van 
den Meerssche, een kanunnik van de Collegiale Onze-Lievevrouwekerk. Dat blijkt 
uit een bewaard verzoekschrift aan de deken en het kapittel van deze kerk. Van 
den Meerssche had meester Valentijn van der Lanscroone, beeltsnijder woonende 
tot Mechelen opdracht gegeven ende doen stofferen vier Ingelen staende op het 
afsluijten sijn cappelle […] twee beelden te weten eenen Sebastiaen met eenen 
Christus aende colomme  […] eenen Judick (d.i. een Judith) […] en eenen livooren 
meshecht (d.i. een ivoren mesheft). Zijn loon hiervoor bedroeg 11 pond 11 
schellingen 8 groten Vlaams. Wegens d'ongesteltenisse ende indispositie van den 
voornoemde heer Van den Meerssche, zag Valentijn zich verplicht om een verzoek 
te laten richten aan de deken en het kapittel, zodat de opdracht zou worden 
gegeven om hem het bedrag te vereffenen.46 

 

Antwerpen 

In 1674-1675 was Valentyn vander Lanscroonen beltsnyder, vrijmeester in 
Antwerpen. Hij had hiervoor 36 guldens betaald.47 

 

Was Valentijn van der Lantscroon wel de beeldsnijder van de kop van 
Opsignoorke? 

In tal van publicaties (en op tal van websites) staat dat de houten kop van de 
smijtpop Opsignoorke door de Mechelse beeldhouwer Valentijn van der 
Lantscroon werd gesculpteerd, dat zijn oorspronkelijke naam Sotscop was, later 
Vuilen Bras of Vuilen Bruidegom genoemd en sinds 1775 ononderbroken 
Opsignoorke.48 
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L. PÉE, Inventaris van de Onze-Lieve-Vrouwcollegiale van Dendermonde, uitgave van het Oost-
Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, Reeks II, Inventarissen, nr. 3, Dendermonde, 
2004, p. 124. Onder nr. 788: Klacht van Valentin vander Lanscroone, beeldsnijder te Mechelen, aan 
kanunnik Franciscus vanden Meersche, om volledige betaling te bekomen voor de door hem 
uitgevoerde beelden, z.d. (17de eeuw). 
47  

PH. ROMBOUTS & TH. VAN LERIUS, De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-
Lucasgilde, (1629-1794), 's Gravenhage, p. 438 en 442. 
48 
Enkele voorbeelden: 
AD. REYDAMS, De namen en de korte geschiedenis der huizen van Mechelen, Mechelen, 1894, 
(anastatische herdruk, Mechelen), 1980, p. 55: Klein Klokje, woonhuis van den beeldhouwer 
Valentijn Van der Lantscroon, die in 1648 den kop van het vermaard Op-signoorken beitelde. 
W. VAN CASTER, Namen der straten van Mechelen, Mechelen, 1901, (anastatische herdruk, Brussel, 
1975), p. 71. 
W. VAN CASTER, Festivités en l'honneur de Saint Rumold, in Bulletin du Cercle..., dl. 13, Mechelen, 
1903, p. 292: ... C'est en 1644 que Valentin van der Lantscroon tailla cette parfaite trogne d'ignoble 
buveur.... 
M. KOCKEN & A. DE MEY, Steden van België – Mechelen, Brussel, 1987, p. 90 en 91. 
De Ommegang van Mechelen, uitgave van de Stad Mechelen, 1988, p. 15 en 16. Hierin: ... Deze 
smijtpop werd wellicht in 1644 gemaakt door Valentijn Lanscroon... 
M. KOCKEN, Gids voor Oud en Groot Mechelen, Antwerpen, 1989 (2e druk), p. 109-113. 



Waarop was dit gebaseerd? 

Het was stadsarchivaris Victor Hermans die voor het eerst grondig 
archiefonderzoek had uitgevoerd over Opsignoorke. In 1875 publiceerde hij de 
resultaten in La vérité sur Op, Signorken! Het Mechels Stadsarchief bewaart ook 
zijn notities. Wat schreef Hermans? 
 
En 1648, Valentin van Lanscroon sculpta, pour l'ommegang, une tête de fou 
(sotscop), probablement celle du mannequin en question que nous voyons figurer, 
deux ans après, dans lesdits comptes sous le nom de vuijlen bras.49 Hij schreef 
m.a.w. dat de sotscop waarschijnlijk die van de smijtpop was die in de 
stadsrekening van twee jaar later genoteerd staat als Vuijlen Bras. 
 
Op p. 16 van zijn La vérité sur Op, Signorken! formuleerde Hermans dit als volgt: 
Ce fut alors qu'un certain Valentin Lanscroon, autrement dit encore van ou vander 
Lanscroon, dont le nom semble se rattacher à une famille d'artistes originaires de 
Hollande (1), sculpta pour l'Ommegang de notre ville une tête de fou (sotscop), 
qu'il ne faut pas confondre avec celle d'un bouffon (d.i. een nar) si, comme nous le 
présumons (vermoeden), cette tête est celle du mannequin figurant, deux ans 
après, dans nos comptes sous le nom de Vuilen bras. In de voetnoot over de 
mogelijke herkomst van de familie Van der Lantscroon verwees Hermans, zoals 
hoger vermeld, naar de publicatie van Christiaan Kramm. 
 
In de uitdrukking van het aangezicht van Opsignoorke meende Hermans een 
gemene dronkaard te herkennen, schreef hij – un ignoble buveur (p. 17) – , 
vandaar, voegde hij eraan toe, on s'explique parfaitement pourqoi dans le compte 
de 1647-1648 il est qualifié de sotscop, tandis que dans celui de 1649-1650 on 
l'appelle Vuilen bras.50 Een voorzichtig vermoeden verschoof naar een meer 
stellige bewering.  
 
Toch bleef de twijfel, want Hermans vroeg een second opinion aan beeldhouwer 
Jozef Willems (1845-1845), leraar aan de toenmalige Academie van Schoone 
Kunsten in Mechelen. 

                                                                                                                             
M. KOCKEN & M. WELLENS, 1000 jaar Mechelen, de Mechelaars en hun volksleven, in P. DE GREEF e.a., 
in Waar is de tijd – Mechelen – 1000 jaar Mechelaars en hun rijke verleden, s.l., s.d., p. 118. 
E. VAN AUTENBOER, De Maneblussers blijven vieren, in R. VAN UYTVEN (red.), De geschiedenis van 
Mechelen – Van Heerlijkheid tot Stadsgewest, Tielt, 1991, p. 173. Hierin: … Bizondere 
belangstelling verdient de 'Vuylen Bras', de smijtpop die in 1644 door Valentijn van der Lanscroon 
werd vervaardigd en later de naam kreeg van 'Vuylen Bruydt' of 'Vuylen Bruydegom' (1714) en … 
'Op-Signorken' (1775). 
K. DE COENE, Stoeten in zicht. Kennisverspreiding in de stedelijke ommegangen, in B. STROOBANTS & A. 
DE VOS (red.), Stoetenstad. 700 jaar optochten en processies in Mechelen, 2003, p. 33. Merkwaardig 
hierin: … Valentijn Lanscroon maakte in 1643-'44 een pop (afb. 15) die vanaf 1643 of 1648 in de 
rekeningen terug te vinden is onder de naam vuylen bruijgom of ook vuylen bras…. 
R. DE METS, Mechelen. Kunst van de middeleeuwen tot heden, Antwerpen, 2007, p. 128 en 143. 
Hierin: …Valentijn Van Landscroon bekend omdat hij het hoofd van de beroemde Mechelse smijtpop 
Opsinjoorke (1647) maakte… 
49  
CC, Uittreksels Serie XVI, nr. 1, s.p. 
50  
V. HERMANS, o.c., p. 19. 



 
Willems vergeleek de kop van de Reuzin (uit de stadsrekening van 1653-1654 
blijkt dat die van de hand was van Valentijn van der Lantscroon) met die van 
Opsignoorke. Hermans citeerde (p.19) wat Willems antwoordde: les deux têtes 
sont indubitablement l'œuvre d'un seul et même maître. 
 
Deze conclusie kan uiteraard juist zijn. Toch blijft de bewering heel zwak 
ondersteund dat de sotscop, waarvoor Valentijn van der Lantscroon in 1647-
1648 werd betaald, identiek is aan de kop van de smijtpop die enkele jaren later 
Vuilen Bras werd genoemd, nog later Vuilen Bruidegom en vanaf 1775 
Opsignoor(ke). Tenslotte vertrok Hermans voor zijn "bewijsvoering" vanuit zijn 
mening over de uitdrukking van het gezicht van Opsignoorke – die van een 
gemene dronkaard – en dat de sotscop niet mocht verward worden met een nar. 
Toch geeft het WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal) als verklaring voor 
het woord zotskop, de (afbeelding van) een narrenkop! 
 
Jan de Schuyter maakte in zijn Op, Signorken. Zijn Legenden en zijn Oorsprong uit 
1944 een kritische bemerking naar aanleiding van de bewering (dit schreef De 
Schuyter zo) van Victor Hermans dat men moet teruggaan tot 1648 om tot de 
oorsprong van Opsignoorke te komen.51 Hij citeerde Hermans: Voor dit jaar – het 
is te zeggen, het jaar gedurende hetwelk Valentin Lanscroon, anders genaamd van 
of vander Lanscroon voor den Mechelsen Ommegang een sotscop beitelde, die in de 
stadsrekeningen twee jaar later vermoedelijk onder de benaming van "Vuilen Bras" 
aangeduid wordt – vindt men geen enkel woord, dat op de smijtpop doelt. 

De Schuyter stelde duidelijk: Die bewering strookt niet algeheel met de 
werkelijkheid. Hij verwees hiervoor naar de processie en ommegang van 1644 in 
een oud handschrift dat de beschrijving geeft, onder meer van "Kreupele, mancken, 
sotten, en andere diergelijcke te voet gingen, daer achter draegende twee schriften, 
het eerste "Proprium stultitiae est aliorum vitia cernere, oblivisse suorum"52, het 
andere "'T is al creupel en manck, hoye en stroye, dobbele sottigheyt en den Vuylen 
Bras selve dat hun volght"". De auteur vermeldde dat in dien tijd bij de weduwe 
van drukker Hendrik Jaye een bekendmaking en uitlegging dier processie en 
ommegang in druk verscheen. Er was hierin een toelichting bij Vuylen Bras: "Het 
is voor leerrijke moralisatie tot stichtinghe ende deuglijck vermaeck van de 
aensienders". Die druk van 1644, noteerde De Schuyter nog, is het oudste 
dokument waarin de benaming van "Vuylen Bras" voorkomt. Die publicatie was 
m.a.w. ouder dan de vermelding in de stadsrekening van 1649-1650 waar Victor 
Hermans naar verwees voor deze benaming. 

Kortom, er valt helemaal niet te bewijzen dat de kop van het huidige Opsignoorke 
dezelfde is als de sotscop of narrenkop die Valentijn van der Lantscroon sneed. 

Mechelen, 13 januari 2019 

                                            
51  
J. DE SCHUYTER, o.c., p. 32-35. 
52  
Het is eigen aan dwaasheid, de gebreken van anderen te zien, maar de eigen gebreken te vergeten. 
Met dank aan Jan Meutermans voor de vertaling (e-mail van 1 januari 2019). 



Bijlage 1: Transcriptie van het testament van Valentijn van der Lantscroon 
en Paesschijnken Boudewijns (Notaris J. Vreven, nr. 1.984, s.f., 21 november 
1650). 

Op heden den 21en 9ber 1650 sijn voor mij notario / openbaer tot Mechelen 
residerende ende in presentie van de / getuijghen hier naer genoemt gecompareert 
sieur Valentijn / van der Lantscroon ende Paesschijnken Boudewijns, / wettich man 
ende wijff, ingesetenen deser voorscreven stadt / Mechelen, mij notaris wel bekent, 
den voorscreven sieur Valentijn redelijk wel te passe, ende de voorscreven / 
Paeschijnken sieckelijck, beijde nochtans gaende ende / staende, hunne vijff sinnen 
verstandt ende memorie wel / machtich sijnde ende gebruijckende soo dat wel 
/bleke (in de rand: geene kinderen samen hebbende soo sij verclaerden) hebben 
beijde gemaeckt, geordonneert ende / gesloten hunlieder testament ende 
ordonnantie van / uijtersten wille in voegen ende manieren naer volgende / te 
weten dat den lanxstlevende van hun beijden / terstond naer die doot van de 
eersten aflijvigen sal / hebben, genieten, profiteren, ende met vollen rechte / t' 
sijnen vrijen wille ende dispositie aenveerden, alle ende / alsulcke haeffvelijcke 
ende erfelijcke goederen mitsgaders / vuijtstaende schulden, crediten, actien ende 
alle andere / geen vuijtgesondert die den selven lanxstlevende eerst sterfvende 
mette / doot ruijmen ende achterlaten sal waer ende alomme gelegen, opden last 
nochtans / datten lancxstlevende daer vuijt al vorens sal moeten / geven ende 
betalen des eerst sterfvende begraef/kosten uijtvaert ende andere, mitsgaders de 
wettige / schulden ende dijergelijcke, stellende het getal der missen inde discretie 
van de lanxstlevende hen tselve / genoechsaem betrauwende, den selven 
lanxstlevende / daer inne noemende ende instituerende / eenigh ende universeele 
erfgenaem bij desen / ter seclusie van alle andere. Allen twelck voorscreven / 
verclaerden sij testateuren te deser hun lieder beijder / testament ende 
ordonnantie van vuijtersten wille / expresselijck begerende dat dese sal 
staetgrijpen ende / volcomen effect sorteren tsij bij forme van testamente / 
codicille oft andersints, soot selve best effect hebben / sorteren mach, niet 
tegenstaende eenige omissien / solemniteijten ende municipale rechten oft wetten 
/ desen contrariende de selve derogerende bij desen, annulerende / ende 
casserende oock bij desen alle andere testamenten / codicillen, donatien ter 
saecken van de doot bij hen beijden / oft divisum voor date deser gemaeckt : 
consenterende etc., reserverende etc. Aldus / gedaen ende gepasseert tot Mechelen 
ten / woonhuijse van de voorscreven testateuren in Ste Catlijne-/ straet, ten iaere, 
maende ende daeghe als boven / present Jan Verberckt, schoenmaker ende Jan 
Laureijs / beeltsnijer, beijde ingesetene deser stede / Mechelen als getuijghen, 
welcke bij mij notaris afgevraecht sijnde / oft sij costen scrijven, hebben 
geantwoord iae ende / de testatrice neen ende ondertekende sulcx met een mercq, 
ende de getuighen met / testateur met hun handteken hebben onderteeckent 
beneffen mij notaris. 



 

Valentijn van der Lantscroon ondertekende het testament van 21 november 1650 met Vaellentijn 
vaen der Laenscron. Paeschijne Boudewijns tekende met een kruisje. Notaris Jan Vreven schreef 

hierbij: dit is de hantteeken van Paeschijne Boudewijns die sijde niet en kan scrijven. 

 

Bijlage 2: Transcriptie van het testament van Valentijn van der Lantscroon 
en Maria Pels (Notaris J. Vreven, nr. 1.984, s.f., 12 april 1651). 

Op heden den xijen April 1651 sijn voor mij / notario openbaer ende ten Mechelen 
residerende , ende / in de presentie van de getuijgen hier naer genoempt 
gecompareert / sieur Valentijn vander Lanscroon, ende jouffrouwe Maria / Pels 
wettich man ende wijef, ingesetene deser voorscreven / stadt Mechelen, mij notaris 
wel bekent, beijde / wel te passe gaende / ende staende, hunne vijef sinnen ende 
verstandt ende memorie / wel machtich ende gebruijckende, soo dat wel bleke / 
geene kinderen t'samen hebbende soo sij verclaerden, / hebben beijde gemaeckt, 
geordonneeert, ende gesloten / hunlieden beijde testament ende ordonnantie van / 
vuijttersten wille, in voeghen ende manieren naevolgende / dat den lanxstlevende 
van hun beijden terstont / naer de doot van den eersten aflijvigen sal hebben, 
genieten / profiteren ende met vollen rechte tsijnen vrijen wille / ende dispositie 
aenveerden, alle ende alsulcke haefvelijcke / ende erfvelijcke goederen, mitsgaders 
vuijtstaende / schulden, crediten ende alle andere, geen vuijtgesondert / die den 
selven eerststerffvende mette doot ruijmen ende / achterlaten sal, waer ende 
alomme gelegen, opden last / datten lanxstlevende daaer vuijt alvorens sal / 
moeten betalen des eerst sterfvende begraef kosten / uijtvaert ende andere, 
mitsgaders de wettige schulden / stellende het getal van de missen tot / vier voor 
de siele van den eersten aflijvigen, in discretie / van de eersten lanxstlevende 't 
selven hen genoechsaem / betrauwende, den selven lanxstlevende daer inne 
noemende / ende instituerende eenich ende universeel erffgenaem bij desen / ter 
seclusie van alle andere. Allen dewelcke voorscreven / verclaerden sij testateuren 
te wesen hunliede beijder / begeerte, testament, ende vuijttersten willen, 
expresselijck / begerende dat selven stadt sal grijpen ende volcommen effect / 
sorteren 't sij bij forme van testamente, codicille, donatien / causa mortis oft 
andersints, soot beste vermach / eenighe costuijmen oft rechten deser 



contraverierende / niet jegenstaende 't selve bij desen derogerende, doedt / ende te 
niet doende oock bij desen eerst ende voor al / alle testamenten, codicillen ende 
donatien causa mortis / oft andersints bij hen voor date desen / gemaeckt, 
reserverende hun oock bij desen / t'hermaecken, veranderen, meerderen ende 
minderen / desen testamente, soo dickwils ende als hun tselve goet- / duncken ende 
believen sal, consenterende etc. Aldus / gedaen ende gepasseert tot Mechelen ten 
daghe, iaere / ende maende ut supra, present sieur Andries / Huijbrechts 
ingesetene deser stadt Mechelen ende Willem / van den Sande landman woonende 
tot Blaesvelt, beide als / getuighen hier over geroepen ende gebeden, de 
voorscreven testateuren / ende getuijgen bij mij notaris gevraecht sijnde of se 
kosten / scrijven hebben geantwoord dat Jae, eende dese onderteekend / beneffen 
mij onderscreven als notaris. 

 

Valentijn van der Lantscroon ondertekende het testament van 12 april 1651 ook met Vaellentijn 
vaen der Laenscron, samen met zijn echtgenote Maria Pels, beide getuigen en de notaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: Genealogische schets van het gezin van Valentijn van der 
Lantscroon 

 

Valentijn van der Lantscroon x Paesschijnken Boudewijns, †[begraven](St.-
Katelijneparochie), 30 januari 1651. 

Valentijn van der Lantscroon xx (St.-Katelijnekerk), 25 februari 1651 met 
Maria Pels, °[doop, niet geboorte](St.-Romboutsparochie), 13 mei 1629 (dochter 
van Wouter Pels en Maijcken – Maria – Peeters), †[begraven](St. 
Katelijneparochie), 29 mei 1666 (overleden op 27 mei 1666). 

Van wie, allen gedoopt in de Sint-Katelijneparochie: 

a. Jacobus, 26 januari 1652 (doopmeter was grootmoeder Maria Peeters) - 
†[begraven] (St. Katelijnepar.), 28 juni 1652. 

b. Joannes (Jan, Jan Baptist), 13 mei 1653 (doopmeter was Barbara van der 
Lantscroon) - †Londen, 1737. Schilder. 

c. Maria, 9 april 1656 (doopheffers waren de grootouders Wouter Pels en 
Maria Peeters). Op 1 januari 1678 was zij doopmeter van Maria Anna 
Janssens, dochter van haar voogd Arnoldus Janssens x Maria van Boeckel. 

d. Valentinus, 9 februari 1659 - †[begraven](St. Katelijneparochie), 12 
oktober 1659. 

e. Gerardus (Geert, Geeraert), 19 november 1660 - †Londen, 26 augustus 
1737. Schilder, decoratieschilder van interieurs, wandschilder in Londen. 

f. Franciscus (Francoijs, Frans), 13 januari 1664. 

 

Samengesteld aan de hand van de informatie in De Ware Vrienden van het Archief, bewerking 
Parochieregisters Mechelen 1303-1796, http://www.dewarevrienden.net, 2007-2019. 


