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De zeventiende-eeuwse
schilder, etser en tekenaar Abraham Casembroot
(voor of
in 1 , 9 3 - 1 6 , 8)is in Nederland
bekend.
De
oorzaak
in het
wellicht
nauwelijks
ligt
feit dat hij de tweede helft van zijn leven in het verre Sicilie doorbracht
en zijn
bewaard gebleven oeuvre uit deze tijd stamt. Een serie etsen met dertien gezichten
havenstad Messina, zijn woonplaats,
is zijn bekendste werk.
op de Oostsiciliaanse
Deze reeks is tevens het enige werk van zijn hand dat in alle repertoria genoemd
wordt. Een aantal vondsten, vooral van Mielke en Van Hasselt, vormde er aanleiding toe hier voor het eerst de artistieke produktie en de biografische gegevens van
Abraham Casembroot
bij elkaar te zetten en te analyseren.
Biografie
is geschreven
De vroegste biografie over Casembroot
door de Italiaan Francesco
Susinno. In zijn Vite de' pittori messinesi uit 1724 nam hij een uitgebreide
levensDe
van
Casembroot
Messinese
kunstenaars-vite
die
beschrijving
op.'
vervolgens
werden geschreven
door Filippo Hackert, en Giuseppe Grosso Cacopardo3 zijn
uit dit
grotendeels
op Susinno's werk gebaseerd.4 Het portret van Casembroot
van de schilder
boek dat hier is afgebeeld,
etste Susinno naar een zelfportret
I
(afb. i).5
afkomst vernemen
we bij Susinno niet meer dan dat hij in
Over Casembroots
'Olanda'
werd geboren en dat zijn vader, die uit een adellijk geslacht stamde,
stamt uit Brugge en bestond
'Pietro' heette. Het protestante
geslacht Casembroot
al in de vijftiende
eeuw uit twee takken. Een tak, waarvan de leden carriere
maakten in de Brugse ambtenarij,
werd in de loop van de zestiende eeuw in de
adelstand verheven. De tweede tak heeft in Brugge voornamelijk
schilders voortwerd Casembroot
dan ook in Vlaanderen
gebracht.? Zeer waarschijnlijk
geboren
en misschien wel in Brugge, maar van welke tak hij stamde, blijft onduldelijk.1
Ook over zijn geboortejaar
bestaat onzekerheid.
Volgens Susinno stierf Casemin
toen
broot
Messina in 16 5 8,
hij de 6 -jarige leeftijd reeds gepasseerd was. Hij
zou dus in of voor 1 , 9 geboren zijn.9 Het door Susinno genoemde sterfjaar i6S 8
door gegevens uit de diplomatieke
sfeer. De laatste negen jaar
is gedocumenteerd
van zijn leven, van 1 649 tot 16 5 8, was Casembroot
in Messina namelij k als consul
In die hoedanigheid
van de Republiek
der Verenigde
Nederlanden
werkzaam.'°
de
Nederlandse
en
onderhield
behartigde
hij
handelsbelangen
hij diplomatieke
met de locale en de Siciliaanse overheid, waar de Spaanse bezetter
betrekkingen
de dienst uitmaakte.
Uit de jaren 1653 en i 6 S q.zijn elf eigenhandige
toentertijd
als consul aan de Staten-Generaal
brieven bewaard gebleven die Casembroot
schreef." Deze bevatten onder meer oorlogsnieuws 12 en informatie over de Nedermaar Casembroot
refereert niet
landse schepen die Messina waren binnengelopen
leveraan zijn schilderschap
of daarmee verband houdende zaken. Waarschijnlijk
den zijn schilderijen
hem aanzienlijke
het
loon
van
een
inkomsten,
aangezien
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consul niet hoog was.' In het Archivio di Stato in Messina bevinden zich enkele
uit de jaren 1 6 , 1 ten 1 6 , 3 . '4
notariele gegevens betreffende Casembroot
en veduten
Casembroot
schilderde in Sicilie haven- en zeegezichten,
landschappen
de genres trouw waarin hij volgens Susinmet kleine figuurtjes. Hij bleef daarmee
no door Vlaamse schilders was onderwezen.
valt hoogstZijn schildersopleiding
de
eeuw
binnen
eerste
twee
decennia
van
de
zeventiende
te plaatsen,
waarschijnlijk
toen in Vlaanderen landschapschilders
als Jan Brueghel de Oude en Joos de Momper werkzaam waren. Uit deze Vlaamse periode zijn geen werken van Casembroot
bekend: zijn bewaard gebleven oeuvre is geheel in Italie tot stand gekomen. Daar
te ontvluchtenl5
maar
trok hij volgens Susinno heen om de godsdienstoorlogen
ook om Italiaanse schilderijen te zien. Zijn vertrek vond zeer waarschijnlijk
plaats
Bestand (16og-i6?-i).
Susinno meldt dat hij eerst Rome
tijdens het Twaalfjarig
aandeed maar voor een Romeins verblijf bestaat geen sluitend bewijs.16 Casemin de Siciliaanse havenstad
broot vestigde zich voorgoed
Messina, waarmee de
Nederlanden
onderhielden.
goede handelscontacten
Mogelijk had ook hij of zijn
De Messinese kunstenaars-vite
familie er handelsbelangen.
geven echter geen uitsluitsel over (:asembroots
redenen om zich zo ver zuidelijk te vestigen. De terminus ante quem voor zijn aankomst in Messina ligt in de periode 1623-162?. Dit
bekendste werk, een serie van dertien etsen die gezichten op
volgt uit Casembroots
en aan de hand van onder meer topografische
de haven van Messina weergeven
kenmerken
tussen 1623 en I6z , te dateren zijn
Deze serie etsen
van
aan
de
en
Lucas
Uffelen. I7 Van
droeg hij op
schilderijenverzamelaar
koopman
1616 tot 1 6 3 0woonde deze in Venetl6 en voor i 6 i 6 vermoedelij k in Messina. 18I
tot
Na meer dan twintig jaar in Messina gewoond te hebben, werd Casembroot
Grosso Cacopardo
dat
met
consul benoemd.
een
suggereert
hij zijn huwelijk
ambt te
Messinese vrouw uit het adellijk geslacht Solima aan dit gerespecteerde
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