Dominique Marechal
De portretten van Juan Lopez Gallo,
zijn echtgenote Catharina Pardo,
en hun kinderen door Pieter Pourbus,
1561-1568. Onbekende documentaire foto's
van hun eind 19de_eeuwse toestand.
Twee- of drieluiken waar een deel van verloren is, spreken altijd tot de verbeelding. Een bekend voorbeeld, het Linkerluik met
portretten van Juan Lopez Gallo en zijn drie zonen dat door Pieter
Pourbus (Gouda? 1523/24-Brugge 1584) is geschilderd, wordt in
het Groeningemuseum te Brugge bewaard. Kunstenaar én kunstwerk zijn zeer goed bestudeerd. 1 Het oorspronkelijke drieluik
werd over de eeuwen heen geamputeerd van het centrale luik
maar het rechter- en het linkerluik werden pas van elkaar gescheiden tussen 1882 en 1905. Werd het linkerluik bovendien nog verminkt, dan is het rechterpaneel tot nu toe onvindbaar.
De oudste beschrijvingen dateren van 1859 en 1867 toen de twee
luiken nog samen in de verzameling van Dr. De Meyer werden gesignaleerd. Behalve deze vermeldingen was er tot nu toe niets over
hun oorspronkelijke toestand bekend. Een gelukkig toeval heeft
nu echter geleidt tot de ontdekking van ongepubliceerde fotografische documenten (ill.) die niet alleen hulp kunnen bieden bij het
opnieuw opsporen van het verloren rechterpaneel, maar die ver2
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der ook nog de 19de_eeuwse toestand tonen van de twee zijluiken
voor hun scheiding én voor hun aanpassing.3
Het linkerluik dat nu in het Groeningemuseum wordt bewaard
(ill.), vertoonde behalve de portretten ook nog een beschermheilige, Sint-Jan de Doper, met zijn attributen een boek, een lam en
een kruisbanier. Deze patroonheilige werd echter nadien weggekrabd en het paneel dat bovenaan afgerond en ingesprongen was,
werd in een rechthoekige vorm verzaagd. 4
De geportretteerde Juan Lopez Pardo was consul-generaal voor
Spanje te Antwerpen, geldschieter van koning Filips II en president van de Spaanse natie in de Nederlanden. In 1560 werd hij tot
de adelstand verheven met de titel van baron van Male, het jaar nadien werd hij tot hoofdman van de Brugse Sint-Sebastiaansgilde
verkozen. Hij was verder heer van Sijsele, Voormezele, Vijve en
ten Poele. In 1569 kocht hij (het onlangs gerestaureerde) huis De
Zeven Torens in de Hoogstraat te Brugge en hij maakte er zijn stedelijke residentie van. Hij overleed te Brugge op 4 oktober 1571. 5
Het verloren rechterluik stelde zijn echtgenote Catharina Pardo
(+1580) en haar zes dochters voor. Ze werden beschermd door de
heilige Catharina van Alexandrië die dankzij haar attribuut - een
zwaard - te herkennen is. Catharina Pardo was de dochter van
Silvester Pardo, Spaans koopman te Brugge, en van Josine Lopez. 6
Ze was als stichteres voorgesteld op een bidbank met daarover een
mantel met haar wapenschild. Twee dochters droegen het habijt
van de dominicanessen.
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Ook de keerzijde van de panelen vertoonden de patroonheiligen
van de schenkers in grisaille, maar blijkbaar werden deze niet gefotografeerd. Het paneel zou trouwens in de dikte zijn doorgezaagd.
Doorgaans wordt aangenomen dat het oorspronkelijke drieluik
voor de Sint-Vincentiuskapel - grafkapel van de familie - in de predikherenkerk te Brugge was bestemd? Het Gruuthusemuseum
bewaart twee stenen fragmenten van het graf dat oorspron kelijk met wapenschilden en gisanten was versierd. 8 En het
Groeningemuseum, tenslotte, bewaart op zijn beurt nog het obiit
van Jan Lopez Gallo uit 1571. 9
We hopen dat de publicatie van deze foto's kan helpen om het
rechterluik terug op te sporen, ook al is het misschien, wie weet,
in meerdere stukken verzaagd ...
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Oorspronkelijke toestand van de zijluiken van de triptiek Lopez Gallo-Pardo,
tussen 1882 en 1905 gefotografeerd (Archieffoto Vereniging van de adel van het
koninkrijk België, Brussel)

Huidige toestand van het linkerluik van de triptiek: Pieter Pourbus,
Portretten van Juan Lopez Gallo en zijn zonen, 1568, 97,5 x 52 cm. Brugge,
Groeningemuseum (© KIK-IRPA, Brussel)
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