DE LAATSTE LEV EN SJA REN
VAN BEELDHOUW ER
HENDRIK PULINX, sr. (f 1781)
E E N A A N V U L L IN G E N C O R R EC TIE

Noël GEIRNAERT
«Hendrik Pulinx stierf in armoede en vergetelheid». Aldus
beëindigt P. Lenders zijn mededeling over Pulinx sr., waarin hij,
praktisch uitsluitend op basis van twee documenten, ondertekend
door Pulinx en gedateerd 1764 en 7 sept. 1773, diens laatste
zeventien levensjaren (1764-1781) schetst1. De andere recente
biografen van de vermaarde Brugse beeldhouwer Hendrik Pulinx
de Oude (1698-1781) zijn wel wat voorzichtiger wanneer ze de
laatste levensjaren van Pulinx sr. beschrijven. L. Devliegher
vermeldt alleen dat Pulinx na 1765 om zo te zeggen volledig uit
het openbaar leven verdwijnt2. E. Dhanens heeft het over de
«droeve oude dag» van Pulinx : «Door zijn zoon als gees
teskrank bestempeld en blind zijnde stierf hij, nagenoeg in ar
moede, op 17 februari 1781». Dhanens schrijft verder ook dat
Pulinx meer verdient dan de «vergetelheid die hem werd toebe
deeld», maar daarmee doelt de auteur op de stiefmoederlijke be
handeling die Pulinx kreeg in de recente algemene overzichten
van de kunstgeschiedenis3.
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Het is duidelijk dat Pulinx sr. een allesbehalve prettig levens
einde heeft gekend. Hij sleet zijn laatstejaren en overleed ook in
het Alexianenklooster te Brugge4. Zeer waarschijnlijk is hij daar
door zijn zoon geplaatst5. In dit klooster werden zieken en
vooral krankzinnigen «verzorgd». Zeker in 1777 heerste er een
onbeschrijfelijke wanorde. De kloosteroverste was er geen enkele
avond aanwezig. Samen met enkele andere broeders was hij aan
de drank verslaafd. De krankzinnigen werden er slecht behan
deld. De broeders waren in verschillende kliekjes verdeeld en
lagen met elkaar overhoop. Regelmatig kwam het tot hand
gemeen tussen de broeders. Kortom, het was er een onhoudbare
toestand6. We weten niet of de situatie er bij de dood van Pu
linx, op 17 februari 1781, verbeterd was, maar het is weinig
waarschijnlijk. Ook zijn persoonlijke situatie was weinig
rooskleurig. In elk geval blijkt uit de inventaris van zijn nalaten
schap dat de man slechts over zeer weinig persoonlijke bezit
tingen beschikte. Pulinx had bij de Alexianen wel nog enkele
meubels, zodat we mogen veronderstellen dat hij er toch een
afzonderlijke kamer betrok. Merkwaardig is ook dat hij zijn per
soonlijk archief nog steeds bij zich bewaarde7.
Pulinx stierf dus op 17 februari 1781 als commensaal, d.i. beta
lende gast, in het klooster der Alexianen te Brugge. Het is
duidelijk dat hij toen betere dagen gekend had. Volledig mate
rieel berooid en aan zijn lot overgelaten zal hij echter niet ge
weest zijn. Dit blijkt ook uit zijn overlijdensakte die, eigenaardig
genoeg, tot nu toe door niemand is gebruikt. Daarin noteerde
Ludovicus Albert Caytan, pastoor van de derde portie van de
Brugse Onze-Lieve-Vrouweparochie, dat Pulinx op 83-jarige
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leeftijd overleed op 17februari 1781, en dat hij twee dagen
daarna begraven werd, niet met een gelezen mis, zoals de ge
woonte was, maar met een deftige uitvaartdienst. Pulinx werd
daarna bijgezet in defamiliekelder in de O.-L.-Vrouwekerk.
Pastoor Caytan vermeldde verder dat Pulinx een beroemd
beeldhouwer (insignis statuarius) was, en dat hij de prachtige
mausolea van de bisschoppen Van Susteren en De Castillion had
vervaardigd. Een dergelijke mededeling tussen de anders zeer
lakonieke overlijdensakten is zeer uitzonderlijk8.
Ons besluit kan kort zijn : de hiervoor geciteerde conclusie van
Lenders’ bijdrage moet zeer zeker worden genuanceerd. Pulinx
stierf niet «in vergetelheid». De notitie van pastoor Caytan be
wijst dat men zich wel degelijk nog steeds bewust was van Pu
linx’ belang als beeldhouwer. Stierf hij in armoede ? In elk geval
was hij materieel niet volledig aan zijn lot overgelaten. Armoede
lijkt ons echter niet de juiste omschrijving te zijn voor Pulinx’
situatie op het einde van zijn leven. Op het einde van zijn leven
was Pulinx sr. een zielige oude man die, van zijn vrijheid be
roofd, zijn laatste jaren moest slijten in het sombere Alexianenklooster. Door zijn familie werd hij wellicht materieel in leven
gehouden, maar verder was hij in de steek gelaten. Dat hij na
zijn dood nog een passende begrafenis kreeg, is wellicht uit
sluitend te danken aan het eergevoel van zijn familie. Het lijkt
ons weinig waarschijnlijk dat Pulinx daarvóór nog veel steun
heeft ondervonden van zijn familie.

B IJL A G E : overlijdensakte van H endrik Pulinx de Oude
S ta d sarc h ie f B ru gge

(voorheen Burgerlijke Stan d ), C ollectie D o o p -,
A lgem een overlijden sregister 1781, O .-L .V rou w eparo ch ie, derde p ortie, d.d . 17 febr. 1781.
Trouw- en B eg ra a fb oek en ,

D ie decim a septim a februarii 1781 hora o c ta v a m atutina obiit et die
d ecim a nona officio exequ iali com m uni pleno dilato v esp eri, in hac e c
cle sia in sepu lchro fam iliae su ae retro sacellum S S . A postoloru m sepultu s est D . H en ricu s P U L IN X , filius A rnoldi et A nnae W allegem , 1°
vidu us Isab ellae K e m e le * et 2° viduus M ariae Jo o s , b aptizatu s in hac
e c c le sia , a etatis octo gin ta trium annorum . H ic defun ctus fuit insignis
statu ariu s, qui, inter alia, bina su p erb a m o so lea (sic) illustrissim orum
D om inorum V an S u stere n et C astillion con fecit, quae extan t in choro
S . D onatiani, ab utroque latere sum m i altaris.
Ita est quod testo r,
(sign.) L .A . C aytan
p asto r B .M .V .

* N aam , later (waarschijnlijk 18de eeuw) in potlood bijgeschreven.

