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Jordaens, Jacob (Jacques)
(Antwerpen-1593-1678)
‘Meleager en Atalanta’,
Circa 1617–1618
Olieverf op doek 156,5 х 123 cm
Signatuur en inscriptie:
Linksonder signatuur:
J JORDAENS FECIT
Inscriptie: op subframe met zwarte verf:
Г.Э. 6619
Inv. nr.: Ж-820
Jekaterinenburg, Museum voor Schone
Kunsten, Rusland
Herkomst:
Voor 1809-1917 Verzameling van de
graven van Sheremetyev, ‘Fontein
Huis’, St. Petersburg
1917-1931: Museum van de Politieke
Verlichting afdeling Leningrad,
Ministerie van Openbaar Onderwijs,
Leningrad
1931-1949: Hermitage, St. Petersburg
Gift aan de voormalige Sverdlovsk
Kunst Galerij
In 1988 werd de naam veranderd in
Jekaterinenburg Museum voor Schone
kunsten
1949-heden: Jekaterinenburg Museum
voor Schone Kunsten, Rusland

Het schilderij ‘Meleager en Atalanta’ werd in 1949 aan het Jekaterinenburg Museum voor Schone
Kunsten (tot 1988 Kunstgalerie Sverdlovsk) geschonken door de Hermitage in St. Petersburg. Het
schilderij is een versie van het beroemde schilderij van Jordaens dat zich in het Koninklijk
Museum voor schone Kunsten in Antwerpen bevindt.
Het schilderij kwam in 1931 in de collectie van de Hermitage in St. Petersburg terecht vanuit het
Museum voor Politieke Educatie. Dit museum was - na de revolutie van 1917 - gevestigd in het
voormalige Sheremetyev Paleis (‘Fontein Huis’) in Sint-Petersburg aan de oever van de rivier de
Fontanka.
In het begin van de 18e eeuw begon één van de rijkste edellieden van Rusland Peter Borisovitsj
Sheremetyev (1713-1788) met het aankopen van een grote kunstcollectie. Zijn zoon Nikolai
Petrovitsj (1751-1809) was ook een actief kunstverzamelaar. In de inventaris van zijn collectie uit
1809 werd het schilderij ‘Meleager en Atalanta’ toen vermeld als een oorspronkelijke werk van
Jacob Jordaens. Echter toen het schilderij vanuit het Sheremetyev Paleis in de Hermitage
aankwam, werd het na onderzoek als kopie beschouwd.

Jordaens Handtekening:
Ontdekking en Nieuwe Toeschrijving
De nieuwe toeschrijving, dat het gaat om één van de
versies op het thema ‘Meleager en Atalanta’ door
Jordaens zelf geschilderd, is gebaseerd op een belangrijke
ontdekking. Ter voorbereiding van een tentoonstelling
werd het schilderij onderzocht en vond Olga Gornung de
handtekening in het onderste deel van het doek: J
JORDAENS FECIT.
De signatuur bevindt zich op de afbeelding van de beurs
aan de gordel van de figuur in rode kleding, links.
Onderzoek toonde aan dat de handtekening, die zich in de
verflaag van het schilderij bevindt authentiek is.
Vergelijkbaar met de bekende handtekening van Jacob
Jordaens in het schilderij ‘Aanbidding van de herders’ uit
1618 in de collectie van het Nationaal Museum van
Zweden in Stockholm. De versie van ‘Meleager en
Atalanta’ in Jekaterinenburg verschilt op een aantal
punten van het Antwerpse werk.
‘Aanbidding van de herders’ (1618)
Het schilderij in Jekaterinenburg is iets groter 156.5 x
Olieverf op hout, 124 x 93 cm
Signatuur en datum op het handvat van de kan
122.5 cm dan het doek in Antwerpen 152 x 120 cm. De
linksonder:. IORDAENS. IFECIT 1618
compositie in het onderste deel heeft nieuwe details: de
Invent. nr..: NM 488
Stockholm, Nationaal Museum, Zweden
afbeelding van de hond rechts op het Antwerpse schilderij
eindigt met een deel van de halsband.
De versie uit Jekaterinenburg eindigt met de hele
halsband van de hond, met een metalen ring
waardoor een touw is gestoken, precies hetzelfde
touw als dat Meleager aan zijn gordel draagt. ER
zijn verschillen in de vorm van de bomen op de
achtergrond. Maar het belangrijkste verschil is een
totaal ander beeld van Atalanta. In plaats van een
mannelijke krijger (versie Antwerpen) wordt er in
het schilderij in Jekaterinenburg een mooie
vrouwelijke jager afgebeeld. Haar gezicht is jonger,
gracieuzer. Hoewel de ronde gezichtsvorm in beide
schilderijen gelijk is, is de kleur van Atalanta’s haar
lichter en een speelse haarstreng hangt over haar
voorhoofd die niet in het Antwerpse schilderij te
zien is. Waarschijnlijk besloot de kunstenaar tijdens
het werken aan zijn schilderij zijn heldin
vrouwelijker te maken.
‘Meleager en Atalanta’ (1617-1618)
Antwerp, Royal Museum of Fine Arts

Meleander
en Atalanta
Circa 1618,
vergroot circa 1660,
Olieverf op paneel
73 × 98 cm
Collectie Prins van
Liechtenstein,
Wenen, Garten Palais,
Oostenrijk

Macrofotografie van een fragment van het
schilderij in Jekaterinenburg toont veranderingen
op de nek en blote schouder van Atalanta.
Waarschijnlijk besloot de kunstenaar zijn heldin
vrouwelijker te maken. Dus bij het vergelijken van
de nek van de Antwerpse Atalanta en de
Jekaterinenburgse, is het duidelijk dat de schilder
de uitstekende nekspier en het jukbeen aan de
linkerkant overschilderde evenals een deel van de
schouder rechts. Dit is gedaan met een bruin
glazuur, soms met een roodachtige tint verf,
waardoor een lichtere kleur ontstaat. Het is bekend
dat Jordaens verschillende versies van ‘Meleager
en Atalanta’ heeft geschilderd. Het schilderij uit de
collecties van de Prins van Liechtenstein, dat rond
1618 door Jordaens werd gemaakt, is een
voorbereidende schets voor de schilderijen uit de
musea in Jekaterinenburg en Antwerpen.
Het moet gezegd worden dat het beeld van Atalanta
in deze schets heel anders is dan op het schilderij
uit het Koninklijk Museum voor Schone kunsten
Antwerpen, waar een machtige krijger is afgebeeld,
terwijl de schets een mooie, aantrekkelijke vrouw
laat zien. De Atalanta uit Liechtenstein doet denken
aan de Atalanta uit Jekaterinenburg. Beide vrouwen
zijn afgebeeld als een jonge, mooie arcadische
schoonheid. En misschien is de versie uit het
Jekaterinenburg Museum voor schone Kunsten,
waarop de schilder zijn handtekening heeft
achtergelaten, de basisversie of de versie die
ontstond vóór het schilderij uit Antwerpen.
Olga Gornung, hoofd van de afdeling Binnenlandse
en Buitenlandse Kunst van het Jekaterinenburg
Museum voor Schone Kunsten

In de literatuur is de gevestigde naam
Jacob Jordaens. Uit recent onderzoek is
echter gebleken dat Jordaens zichzelf
Jacques noemde (zie Justus Lange, Irene
Schaudies en Joost Vander Auwera. Jacob
Jordaens en Jacques Jordaens
(1593-1678). De mythe van de schilder en
de schilder van Myth// Jordaens en de
Antique. Mercator fonds. Koninklijke
Musea voor schone Kunsten van België.
Museums-landschaft Hessen Kassel,
2013. P. 9-17.)

