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Forckhondt
Guillam Forchondt (alternatieve familienamen Forchont en Forchoudt en alternatieve voornamen
Willem en Guillam) (Antwerpen, 1608 – aldaar, 1678), was een Brabants fijnmeubelmaker,
kunstschilder en kunsthandelaar uit de baroktijd.
Hij werd geboren in Antwerpen als zoon van de fijnmeubelmaker en kunsthandelaar Melchior
Forchondt afkomstig uit het vroeger Duitse Frankenstein (het huidige Zbkowice Zlskie), dicht
bij Breslau (nu Wroclaw) in Silezië, nu in Polen gelegen. Zijn broer was Melchior de Jonge.
De vader had een reputatie opgebouwd in het maken van kunstkasten die versierd waren met
olieverfschilderijen, die hij liet schilderen door leden van het Antwerpse Sint-Lucasgilde.
Het is niet duidelijk bij wie Guillam Forchondt zijn opleiding tot schilder volgde. Mogelijk leerde
hij het vak van zijn vader, die hem ook opleidde tot fijnmeubelmaker.
Guillam werd in 1632 geregistreerd bij het Sint-Lucasgilde als “wijnmeester” (een titel
gereserveerd voor de zonen van de leden van het gilde), wat er op duidt dat zijn vader op dat
ogenblik nog lid was van het gilde. Zijn vader stierf het volgende jaar. Guillam nam de zaak
over die hij uitbouwde tot een van de belangrijkste kunsthandels in Noord-Europa.
Hij trouwde op 3 augustus 1636 met Maria Lemmens.
Hun zes zonen en twee dochters speelden een belangrijke rol in de internationale uitbreiding
van de kunsthandelactiviteiten van het familiebedrijf. De oudste zoon Melchior III (1641-1708)
werd een schilder en goudsmid en verbleef in Venetië, Parijs, Wenen, Praag, Linz en Passau.
Alexander (1643-1683), die een apotheker was, vestigde zich in Wenen waar hij agent was
voor de familiezaak en ook hofjuwelier was voor keizer Leopold I. Guilliam of Guilliermo
Forchondt de Jonge (1645- tussen 1677 en 1697) woonde zoals zijn broers Melchior en Alexander
een periode in Wenen en vestigde zich in 1677 bij zijn broer Justo die in Cadiz in de kunsthandel
zat. Andres Forchondt (1650-1675) vervoegde hen ook in Cadiz waar hij op jonge leeftijd
overleed. De jongste zoon Marcus (1651-1706) werd opgeleid als juwelier en kunstschilder en
reisde eveneens naar Wenen en Linz, waar hij onder meer in diamanten en juwelen handelde.
De dochter Susanna (1637-1711) huwde nooit en als langstlevende telg werd in haar nalatenschap
het familiearchief teruggevonden. Marie-Anna was ook actief in het bedrijf net als de weduwe
van Guillam na diens dood.
Het cliënteel van de kunsthandel was erg uitgebreid en omvatte vele invloedrijke personages uit
die tijd zoals de keizer van Oostenrijk en de vorsten van Liechtenstein. Zo kocht Hans-Adam I,
vorst van Liechtenstein rond 1700 het aan Rubens toegeschreven werk Kindermoord in Bethlehem
(uit 1611–12) van de firma Forchondt.
In de jaren 1670 ondergingen de Habsburgse Nederlanden een ernstige economische neergang
grotendeels te wijten aan een Franse invasie. Guillam Forchondt de jonge en zijn broer Melchior
werden ondernemers die mindere schilders lieten werken aan groepsprojecten zoals grote
opdrachten voor het kopiëren van beroemde werken of grote decoratieve voorwerpen zoals
hun vader had behandeld. Vaak werden werken geproduceerd die kopieën of pastiches waren
van composities van Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en historieschilders van de tweede
rang, zoals Gerard Seghers en Jan Boeckhorst. Op een gegeven ogenblik hadden de gebroeders
Forchondt 60 schilders in dienst voor de export naar Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Portugal.
Onder de schilders die in hun dienst stonden bevonden zich onder meer Franciscus Hamers die
lid werd van het Sint-Lucasgilde in 1674 en Peter van de Velde. Schilders zoals Willem van
Herp, Michiel II Coignet, Abraham Willemsens en Pieter van Lint werkten ook vaak voor hen
aan opdrachten. Guillam Forchondt schilderde ook regelmatig geheel of gedeeltelijk schilderopdrachten die de firma ontving. Forchondt verschafte de kunstenaars vaak de materialen zoals
koperplaten waarmee ze het kunstwerk konden produceren.
Er was in die tijd een grote vraag in het buitenland en meer in het bepaald Spanje naar schilderijen
in de stijl van de grote meesters zoals Rubens en Anthony van Dyck. Plaatelijk residiërende
handelaren zoals de Forchondts bevorderden de invoer van zulke schilderijen.
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De religieuze werken waren vaak geschilderd op koper, een schildersmedium dat in Spanje erg
werd gewaardeerd, zowel omwille van haar duurzaamheid als haar glanzende afwerking.
Deze groepswerken speelden een belangrijke rol in de verspreiding van schilderijen op koper in
Mexico waar ze verspreid werden door middel van de handel van Spanje met Latijns-Amerika.
Hoewel hij waarschijnlijk zijn collega’s in het gilde een dienst bewees door hen opdrachten te
verschaffen en nieuwe exportkanalen voor de verkoop, vermeldde de Nederlandse biograaf
Arnold Houbraken Guillam Forchondt nooit met naam maar hij verwees waarschijnlijk naar
hem en zijn familie als hij schreef over de keelbeulen van Antwerpen.
Guilliam II tekende als Gmo Forckhondt en schilderde dikwijls een hond in zijn taferelen alhoewel
die niet stond op de gravures die als voorbeelden dienden. In de reeks van 12 apostelen met als
dertiende Christus Salvator is ook Paulus opgenomen. Daarom zijn twee andere apostelen
samengebracht op een schilderij: Judas Thadeus en Simon de Zeloot. De reeks is afkomstig uit
een Spaans klooster. De schilderijen op koper hebben de originele ebbenhouten lijsten en ook de
koperen ringen waarmee ze opgehangen werden.
De schilderjen zijn gemaakt naar gravures van Goltzius naar oa. Karel van Mander.
Guillermo maakte deze reeks waaarschijnlijk tijdens zijn verblijf in Cadiz na 1677.
J. Denucé publiceerde de notities van de firma Forckhondt in: Kunstuitvoer in de 17de eeuw te
Antwerpen. De Firma Forchoudt.
Sandra van Ginhoven maakte een monographie met als titel: Connecting Art Markets. Guilliam
Forckhondt’s Dealership in antwerp (c. 1632-78) and the Overseas Painting Trade.
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Paulus was aanvankelijk actief als vervolger van de
ontluikende geloofsgemeenschap die na de kruisiging van
Jezus was ontstaan. Zelf maakt hij daar in een van zijn
brieven ook melding van (Galaten 1:13). Hij bekeerde zich
toen hij, op weg naar Damascus om Jezus' volgelingen te
bestrijden, een visioen kreeg waarin Jezus hem opriep om
zich te bekeren.
Hij werd in Rome berecht door Nero. Hij werd daar
onthoofd en begraven.
Paulus wordt afgebeeld met het zwaard.
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Guilliam Forckhondt, Paul
Copper 86,5/69,5cm.

De apostel Tomas of Thoma] ("tweeling"), ook wel Judas
Thomas Didymus genoemd († Chennai, India, 21
december 72 - traditioneel), is een van de twaalf
apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De
uitdrukking "ongelovige thomas" komt van de
gebeurtenis die wordt beschreven in het Evangelie
volgens Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat
Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger
in Jezus' wonden zou leggen. Volgens de overlevering
zou Tomas het christendom naar India hebben
gebracht, vandaar de exotische personages op het
schilderij. Aan Tomas worden diverse apocriefe werken
toegeschreven.
Marteldood neergestoken met een lans.

Guilliam Forckhondt, Thomas
Copper 86,5/69,5cm.
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Andreas (Grieks, Andreas, "de mannelijke, de moedige") was een
discipel van Johannes de Doper en werd na diens executie een van
de twaalf apostelen van Jezus van Nazareth, net als zijn broer Simon
Petrus.[1] Hij wordt beschouwd als de stichter en eerste bisschop
van de Kerk van Byzantium en wordt daarom als beschermheilige
beschouwd van het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.
Nadat hij door zeven soldaten zwaar was gegeseld, bonden zij zijn
lichaam met koorden aan het kruis om zijn lijden te verlengen.
Andreas koos voor het diagonale kruis omdat hij zich te onrein vond
om te sterven als zijn meester Jezus, die aan het traditionele kruis
stierf. Andreas zou begraven zijn in de Griekse stad Patras, waar hij
nog steeds een bijzondere verering geniet.

Frans Francken II, signed Do Fransois Franck et f.
Martyr of Saint André
Copper 40/50 cm.
Alcala November 2007
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Guilliam Forckhondt, Andrew
Copper 86,5/69,5cm.

De traditie bericht dat Bartolomeüs door de apostel Filippus
volgeling van Jezus werd en na Christus' Verrijzenis als prediker
in Armenië, Mesopotamië en Indië optrad. In het midden van de 1e
eeuw zou Bartolomeüs de dood hebben gevonden nadat hij levend
werd gevild.
Zijn marteltuig is dan ook het mes waarmee hij gevild werd.

Guilliam Forckhondt, Bartholomew
Copper 86,5/69,5cm.

7

Matteüs was een van de twaalf apostelen die door Jezus
werden geroepen. Hij wordt traditioneel gezien als de
schrijver van het Evangelie volgens Matteüs.
Hij was tollenaar te Kafarnaüm.
Zijn feestdag is op 21 september, in de Orthodoxe Kerk
op 16 november en op 30 juni met de andere twaalf
apostelen.
Hij is de patroon van de boekhouders, bankiers,
douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten
en beursmakelaars en van de stad Salerno.
In een tetramorf wordt Matteüs, sinds de 4e eeuw,
afgebeeld als zijn symboolgestalte ‘engel’ of ‘mens’.
Hier wordt hij afgebeeld met een boek: het Evangelie
volgens Matteüs. Hij zou na Pinksteren naar Ethiopië
gegaan zijn om daar het evangelie van Jezus te
verkondigen. Hij werd daar voor het altaar gedood
met een zwaard of hellebaard.
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Guilliam Forckhondt, Mathew
Copper 86,5/69,5cm.

Johannes was een van de twaalf apostelen van Jezus Christus,
waarover in het Nieuwe Testament geschreven wordt. Hij was volgens
de Bijbel de zoon van een visser genaamd Zebedeüs en de broer van
Jacobus. Toen Johannes en zijn broer Jacobus bezig waren hun
visnetten te herstellen, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling
te worden. Hij wordt traditioneel gezien als de auteur van vijf boeken
van het Nieuwe Testament: drie brieven, een apocalyptisch werk
(Openbaring van Johannes) en het evangelie volgens Johannes.
Volgens de legende werd hij, in Rome, bij wijze van marteling in een
bad met hete olie gegooid,(zie de scene op de achtergrond)wat hij
overleefde, waarna hij door de Romeinse keizer Domitianus naar
Patmos werd verbannen.
Hij wordt voorgesteld met een adelaar of met een kelk met een slang
omdat hij ook de gifbeker overleefde (twee ter dood veroordeelden
stierven wel door dat gif). Op de achtergrond stort de tempel van
Diana in elkaar.
Volgens de traditie is hij ook de enige apostel die een natuurlijke
dood stierf.

Guilliam Forckhondt, John
Copper 86,5/69,5cm.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos
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Jacobus Apostel Maior (ook de Meerdere of de Oudere), Santiago,
Spanje; was één van ‘de twaalf’; de kring van Jezus’ meest intieme
leerlingen. Om hem te onderscheiden van de andere Jacobus uit
de Twaalf, wordt hij ‘Maior’, ‘de Meerdere’ (= de oudere)
genoemd. Ook zijn jongere broer Johannes, de latere evangelist,
hoorde daartoe. Zij waren zonen van Zebedeus, een welvarende
visser uit het plaatsje Bethsaïda aan het Meer van Gennesareth;
hun moeder heette Maria Salome. Volgens de legende zou de
apostel Jacobus na Pinksteren naar Spanje getrokken zijn om
daar het evangelie te verkondigen. Hij landde in Andalucía en
trok al predikend naar Galícia. De naam Sant-Iago is de Spaanse
weergave van Sint-Jacobus. Sinds de 9e eeuw vormt deze plaats
één van de beroemdste en drukst bezochte bedevaartsoorden
van de westerse wereld
Hij werd onthoofd.
Voorgesteld met pelgrimsstaf (ook met pelgrimshoed en SintJacobsschelp).
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Guilliam Forckhondt, James the Great
Copper 86,5/69,5cm.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos

Petrus (Grieks: Petros oftewel ‘Rots’; vernederlandst Sint-Pieter);
ook Simon Petrus genoemd; (Galilea, geboortedatum onbekend Rome(?), ca. 64) is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij
geldt voor katholieken als de eerste paus (het ambt van paus
wordt ook wel Petrusambt genoemd).
Petrus is altijd te herkennen aan zijn markante grijze baard en
de sleutels van de hemel, die het Petrusambt symboliseren.
Andere attributen zijn een omgekeerd kruis, vissersnet en een
haan (de haan die driemaal kraaide vooraleer hij Christus
verloochende).
Petrus werd omgekeerd gekruisigd.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos

Guilliam Forckhondt, Peter
Copper 86,5/69,5cm.
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Filippus is een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij
wordt vermeld in de synoptische evangeliën van Mattheus,
Marcus en Lucas en er wordt over hem verteld in het
evangelie volgens Johannes. Volgens de overlevering
werkte Filippus verder in Griekenland en in het Nabije
Oosten en verrichtte hij wonderen. Zo riep hij in Scythië
een draak op wanneer de heidenen hem willen
verplichten aan een beeldje van Mars te offeren. De draak
doodt de zoon van de bisschop die het offervuur aanstak,
en de dienaren die Filippus vasthielden.
Filippus sterft de kruisdood (aan een T-vormig kruis) nadat
hij in Frygië het evangelie verkondigt samen met
Bartholomeus

Hendrick Goltzius after Marten De Vos
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Guilliam Forckhondt, Philip
Signed Gmo... on..
Copper 86,5/69,5cm.

Jakobus of Jacobus wordt in het Evangelie de “broer van de
Heer” (van Jezus) genoemd. Hij wordt ook wel Jakobus de
Rechtvaardige, Jakobus de Mindere of Jakobus de jongere
genoemd (ter onderscheiding van de apostel Jakobus,
bijgenaamd “de Meerdere”).
Jakobus stierf volgens Flavius Josephus in het jaar 61 door
steniging op instigatie van de hogepriester Ananias.
Hier zien we dat hij met stokken werd doodgeslagen.
Zijn marteltuig is een stok met een verdikking op het einde.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos

Guilliam Forckhondt, James the Less
Copper 86,5/69,5cm.
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Volgens Lukas was Judas Thaddeus een broer van
Jacobus de Mindere (Lukas 06,16). Zijn tweede naam
onderscheidt hem uitdrukkelijk van Jezus’ verrader,
Judas Iskariot. Feest 19 juni (oosterse kerk) & 28
oktober (tezamen met Simon de IJveraar of de
Zeloot).
Volgens de legende zou Simon na Jezus’ hemelvaart
eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie
te verkondigen. Daarna reisde hij samen met Judas
Thaddeus naar Perzië.
Simon werd doormidden gezaagd en Judas met een
knots doodgeknuppeld.
Omwille van hun samenlopende levens worden ze
ook samen afgebeeld.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos
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Guilliam Forckhondt, Judas Thadeus and Simon the Zealot
Copper 86,5/69,5cm.

De apostel Mattias, ook wel
Matthias, was een schriftgeleerde
die door loting aan de elf
discipelen van Jezus Christus
werd toegevoegd om de
opengevallen plaats van de
voormalige discipel Judas Iskariot
na diens verraad en zelfmoord op
te vullen (Handelingen van de
Apostelen 1: 15-26). Volgens de
overlevering stierf hij in circa 63
in Jeruzalem de marteldood door
steniging.
Hij wordt afgebeeld met een bijl.
Forckhondt, Mathias
Copper 62/79 cm. Telemarket May 2004

Guilliam Forckhondt, Mathias
Copper 86,5/69,5cm.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos
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Christus Salvator
Aan de basis ligt de Kruisoprichting van Rubens, op gravure gezet door Hans Witdoeck, een
leerling van Lucas Vorsterman.
Een deel, de Christus Salvator is geput uit een gravure van Goltzius naar Maarten de Vos.

Frans Francken
Colección particular barcelonesa
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Hans Witdoeck, Kruisoprichting
Gravure

Naar Witdoeck (gravure), Kruisoprichting, 71/86 cm.
Bernaerts november 2002 nr. 88

Anoniem The erection of the Cross, canvas 56/72 cm.
Calhorra, Museo de la Catedral

Guilliam Forckhondt, Christus Salvator
Copper 86,5/69,5cm.

Hendrick Goltzius after Marten De Vos
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De schilderijen op koper hebben de originele ebbenhouten lijsten en ook de koperen ringen
waarmee ze opgehangen werden.
“vergulde ringhen tot 8 st. stuck” de ringen kostten 8 stuivers per stuk.
De familie Forchondt had niet alleen schilders en handelaars maar ook bewerkers van ebben
hout die de kunstkabinetten en de lijsten van de schilderijen maakten. In 1675 verwierf Melchior
Forckhondt het meesterschap van het ebbenhoutmaeckers-Ambacht.
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