
Wilhelm Schubert van Ehrenberg (toegeschreven aan): 
Allegorie op het huwelijk van Keizer Leopold I  

en Margaretha Theresia van Spanje 

Wilhelm Schubert van Ehrenberg was een Vlaams architectuurschilder van Duitse komaf. Hij 
moet in 1636 of 1637 zijn geboren, want op 24 juli 1674 verklaarde hij voor een Antwerpse 
notaris dat hij 37 jaar oud was.[1]  De oudste vermelding van zijn naam vinden we in een notariële 
akte uit Bergen op Zoom van 28 juni 1657, wanneer hij optreedt als getuige voor de Middelburgse 
architectuurschilder Dirck van Delen (Heusden  1604/05 - 1671 Arnemuiden).[2] Dit en meerdere 
van zijn vroegste schilderijen, suggereren dat hij bij Van Delen in de leer moet zijn geweest. 
In 1662/63 werd Wilhelm ingeschreven als meester in het Antwerpse Lucasgilde. In 1665 huwde 
hij met Maria Saeys, dochter van de schilder en kunsthandelaar Jan Saeys en tante(?) van 
Wilhelms latere leerling Jacobus Ferdinandus Saey(s) (Antwerpen 1658 - na 1726 Wenen).  Zij 
kregen tenminste twee zoons, waarvan Peter (Antwerpen 1668 - na 1725 Wenen?) als 
portretschilder in Mainz en Wenen actief werd.  Wilhelm moet rond 1676 overleden zijn. 

Toegeschreven aan Wilhelm Schubert van Ehrenberg (Antwerpen1630 - na 1687 Antwerpen) 
Allegorie op het huwelijk van Keizer Leopold I en Margaretha Theresia van Spanje, ca. 1666 
Olieverf op doek,  118 x141,3 cm, inv.nr. 22.4576   
Mumbai, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) Museum, India



Imaginaire Barokpaleizen en Realistische Kerkinterieurs 

Het interieur van de Carolus 
Borromeuskerk vormt de basis van de ruimte op ons schilderij. Duidelijk herkenbaar zijn 
de zuilen die het schip van de zijbeuken scheiden en die van de galerij daarboven, het 
cassetten plafond en de gedecoreerde koepel van de absis alsmede het complexe zwart wit 
patroon van de marmeren tegelvloer. De zuilen zijn echter zwart in plaats van wit en ze 
lopen achterlangs door, daar waar de kerk zelf een dichte achterwand heeft. Nog groter is 
de verandering aan de rechterzijde, waar de buitenmuur is vervangen door een tweede rij 
zuilen die toegang biedt tot een zijruimte die zich op zijn beurt met een derde zuilenrij 
opent op een enorme tuin met beelden. De wijzigingen aan de ruimte tonen dat de schilder 
niet slechts in staat was om nauwgezet een bestaande afbeelding te kopieëren, maar dat hij 
deze op constructivistisch en perspectivisch overtuigende wijze naar eigen inzicht kon 
aanpassen. Daarmee lijkt de  toeschrijving aan een ervaren architectuurschilder wel zeker 
en die aan Wilhelm von Ehrenberg hoogst waarschijnlijk. Als alternatief komt eigenlijk 
alleen Anton Günther Ghering (Duitsland voor 1620 - 1668 Antwerpen) in aanmerking. 
Ook hij was een uit Duitsland afkomstige architectuurschilder die meester werd in 
Antwerpen (in 1662). Zijn stijl is echter wat droger en saaier en hij was minder succesvol 
dan Von Ehrenberg. 

Wilhelm Schubert van Ehrenberg,  
Interieur Carolus Borromeuskerk Antwerpen,  

Brussel , Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 

Naast imaginaire barokpaleizen, 
schilderde Ehrenberg realistische 
Antwerpse kerkinterieurs, 
waaronder dat van de Carolus 
Borromeuskerk. Deze Antwerpse 
Jezuïetenkerk werd tussen 1615 en 
1621 gebouwd naar ontwerp van 
Pieter Huyssens, maar Rubens 
leverde een belangrijke bijdrage 
aan de schilderingen, het 
beeldhouwwerk en verdere 
decoratie.  De kerk speelde een 
belangrijke rol in de 
contrareformatie en stond symbool 
voor de voorzichtige 
wederopstanding van de stad, na 
haar dramatische teloorgang in de 
eerste decennia van de 80-jarige 
oorlog. Wilhelm Schubert van Ehrenberg een ervaren 

architectuurschilder 



Het kabinet staat onder een rood baldakijn dat is opgehangen aan de Habsburgse keizerskroon 
onder een adelaar met olijftak. Het kabinet zelf is rijkelijk gedecoreerd met edelstenen, gemmen, 
cameeën en, naar het schijnt, Romeinse keizerbustes. Het wordt bekroond door een gekroonde 
Habsburgse dubbele adelaar met zwaard en scepter in zijn poten. Dit is de wijze waarop Leopold I 
(keizer 1657-1705) en diens zoon Jozef I (keizer 1705-1711) het Habsburgse wapen voerden. 
Voordien had de adelaar geen attributen in de poten, nadien werd de scepter vervangen door een 
Rijksappel. De flankerende zuilen, met op de linker duidelijk leesbaar de letters LU, stammen nog 
van het wapen van Karel V en horen hier eigenlijk niet thuis. Het zijn de zuilen van Hercules met 
Karels wapenspreuk PLUS ULTRA (steeds verder). Voor zijn borst heeft de adelaar een medaillon 
met de portretten van de Oostenrijkse keizer Leopold I (1640 Wenen 1705) en diens echtgenote, de 
Spaanse infanta Margaretha Theresia (Madrid 1651-1671 Wenen). Hoewel niet als zodanig 
herkenbaar, lijkt het bewijs daarvoor te worden geleverd door de tafel. Daar namelijk zien we 
dezelfde Leopoldische dubbele adelaar, maar ditmaal met voor zijn borst een (leeg gelaten) schild 
met Spaanse koningskroon en keten van het Gulden Vlies, vaste attributen van het Spaanse 
koningswapen. Tussen de adelaar en diens keizerskroon bevindt zich ook nog eens een monogram, 
LM(I?)R, verwijzend naar Leopold en Margaretha en met een toevoeging die wellicht als 
Imperator(es) Romanorum geïnterpreteerd moet worden. 

Centraal in de ruimte staat een 
uitzonderlijk rijk gedecoreerd 
kunstkabinet op een barokke 
tafel. Het kabinet is goed 
vergelijkbaar met bestaande 
exemplaren, maar de proporties 
zijn enorm opgeblazen.

Detail: ‘Allegorie op het huwelijk van Keizer Leopold I en Margaretha 
Theresia van Spanje’

Vergelijkbaar kabinet uit dezelfde periode. 

Dubbele Adelaar  
en Keizerskroon



De twee kariatiden op de hoeken 
van de tafel, met links een 
kruisstaf en eucharistische kelk 
en rechts een zwaard en 
Rijksappel, symboliseren de 
innige band tussen kerk en staat 
onder de Habsburgers. In het 
midden van het kabinet zelf 
tenslotte bevindt zich nog een 
verwijzing naar geluk en 
welvaart in de vorm van een op 
twee hoorns des overvloeds 
rustend medaillon met een puto 
op een bokkenwagen. Daaronder 
valt, zij het heel klein, zowel 
boven als in het centrale 
spiegelkastje met zuilen, de 
dubbele adelaar met het rood-wit-
rode Oostenrijkse wapen te zien. 
Leopold huwde met zijn volle 
nicht, de dochter van zijn zuster 
en de Spaanse koning Filips III, 
maar de Oostenrijkse en Spaanse 
Habsburgers waren  door nog 
vele andere huwelijken nauw met 
elkaar verbonden. Het schilderij 
lijkt gemaakt ter ere van het 
huwelijk van Leopold en 
Margaretha Theresia in 1666 en 
is een hommage aan de gedeelde 
rijke geschiedenis van beiden.

Details: Medallion met   
puto en een 

bokkenwagen.  Onder 
een dubbele adelaar met 

het Oostenrijkse 
wapenschild en in het 

hart van het kabinet een 
gespiegeld interieur met 

de opnieuw 
Oostenrijkse adelaar.

  Een huwelijk tussen Staat en Kerk

Meda



In de tuin tenslotte staan vier tuinbeelden. Ze stellen de eerste vier Habsburgse keizers voor. Het 
zijn, van links naar rechts, Frederik III (Rooms-Duits koning en keizer 1440-1493) en Albrecht II 
(1438-1439), Maximiliaan I (1493-1519) en Karel V (1519-1556). Ze zijn gekopieerd van de 
prenten naar de decoraties van Rubens voor de Blijde Intrede in Antwerpen van Ferdinand van 
Oostenrijk als landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden in 1635.[3] Van dezen is Karel V het 
meest prominent in beeld gebracht. Door de zuilen met zijn wapenspreuk was hij ook al aanwezig 
in de bekroning van het kabinet, hoewel hij daar dus eigenlijk niet thuis hoorde.

Detail: Tuinbeelden van de eerste vier Habsburgse keizers.

Tuinbeelden van vier Habsburgse Keizers 



De nadruk op de rol van 
Karel V, geboren in Gent, 
opgegroeid in Mechelen en 
stamvader van de Spaanse 
Habsburgers, past bij de 
Vlaamse achtergrond van het 
schilderij. Mogelijk heeft de 
schilder ook gebruik gemaakt 
van een prent, of een 
voorloper daarvan, van 
Jacobus Peeters (werkzaam 
Antwerpen vanaf 1660 tot 
overlijden 1695).  
Naast flankerende zuilen, zien 
we kroon dragende engelen, 
een personificatie van het 
geloof met kelk en kruis, de 
Leopoldische dubbele 
adelaar, het gulden vlies en 
portretten van Leopold en 
Margaretha. Weliswaar stamt 
de prent uit een uitgave over 
de Leopolds strijd tegen de 
Turken, waarvan de eerste 
editie van 1683 stamt, maar 
ondanks het daarnaar 
verwijzend onderschrift en 
een kaart van Hongarije, moet 
de kern van de prent veel 
ouder zijn want Margaretha 
was reeds in 1671 overleden. 

Keizer Leopold I en Margaretha Theresia van Spanje

1   Willem von Ehrenberg and Remacle Serin testifying at the request of Jan Schoonjans’s widow, Municipal 
Archives, Antwerp, Notarial Office, Notary J. Fijaecq, N 1621 (1673–78) (published in Duverger 1999, pp. 9–10, 
no. 3052).  

2  Notaris Philips Lauwerens Scheuringh, Minuutakten, 1657, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen 
op Zoom, inventarisnummer 0173, aktenummer 9. Terwijl de notaris hem vermeldt als Willem Schuppert van 
Aerdenbergh, ondertekent hij zelf als Wilhelm Schubert van Ehrenberg. Tweede getuige was ene Willem Winde, 
zeer waarschijnlijk de in Bergen op Zoom geboren Engelse architect William Winde (?-1722), die op grond van 
deze acte dus ruim vóór het doorgaans aangehouden 1642 of 1645 geboren moet zijn.  

3   De intrede vond plaats op 17 april 1635, de beelden waren ontworpen door Rubens, in prent gezet door Theodoor 
van Thulden prenten en in boekvorm uitgegeven door Cornelis Gevaerts als Pompa introitus honori serenissimi 
principis Ferdinandi Austriaci Hispaniarum Infantis ..., Antwerpen 1641.

Bernard Vermet

Afbeelding van keizer Leopold I en Margaretha Theresa met dubbele 
adelaar en kaart van Hongarije, door Jacobus Pieters


