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Fritz Grossmann en zijn onderzoeksarchief 
over Pieter Bruegel de Oude 

PORTRET 
VAN EEN 
BRUEGELEXPERT



In 2019 wordt Pieter Bruegel de 

Oude gevierd, exact 450 jaar na zijn 

overlijden. In deze presentatie kijkt 

u mee over de schouder van een 

kunsthistoricus die het grootste 

deel van zijn carrière onderzoek 

deed naar Bruegel.

Inleiding



Frederick (oorspronkelijk Friedrich) 
George Grossmann, kortweg Fritz 
Grossmann (zie 1A), ziet het levenslicht 
op 26 juni 1902 in Stanislau, Oostenrijk-
Hongarije (het huidige Ivano-Frankivsk in 
Oekraïne) en groeit op in Wenen. Na het 
voltooien van zijn rechtenstudies, besluit 
hij ook nog kunstgeschiedenis te gaan 
studeren (zie 2).  
In 1931 behaalt hij de titel van doctor 
met een studie over Die Passions- und 
Marienlebenfolge im Wiener Schottenstift 
und ihre Stellung in der Wiener Malerei 
der Spätgotik, bij de befaamde professor 
Strzygowski (zie 3). 

Na een korte carrière in Wenen is 
hij eind jaren 30 omwille van zijn 
Joodse achtergrond gedwongen de 
stad te verlaten. Hij kan in Londen bij 
de gerenommeerde Rubenskenner 
Ludwig Burchard – wiens omvangrijke 
archief ook in het Rubenianum bewaard 
wordt – gaan werken en assisteert 
hem bij de voorbereidingen van diens 
oeuvrecatalogus over de Antwerpse 
meester (zie 4).  

In Groot-Brittannië bouwt Grossmann 
zijn carrière verder uit: hij publiceert, 
geeft lezingen en werkt mee aan 
tentoonstellingen. In de jaren 50 vraagt 
hij met succes de Britse nationaliteit aan.

Biografie  
(nummers 1-4)

1   A: Lisel Salzer, Portret van Fritz Grossmann, pastel op 
papier, 63 x 48 cm, gesigneerd en gedateerd 12 maart 
1972. Grossmann en Salzer waren bevriend. Grossmann 
had ook een passie voor moderne kunst en een eigen 
verzameling (zie de tentoonstellingscatalogus Bilder 
aus dem Koffer, St. Gilgen 2013).  
B: Overlijdensbericht Fritz Grossmann, november 1984. 
Inv. nr. RA 009 / 180

2   Meldungsbuch op naam van student Friedrich 
Grossmann met registratie van de gevolgde leergangen 
aan de universiteit, 1924-1927 & gidskaart van de 
museumvrienden van het Kunsthistorisches Museum, 
1928. Inv. nr. RA 009 / 185

3   Kopie van Grossmanns doctoraatsdiploma, 4 februari 
1931. Inv. nr. RA 009 / 181

4   Verklaring (klad) door Ludwig Burchard over zijn 
assistent Fritz Grossmann (ten gunste van diens 
naturalisatie) & aanvraagformulier naturalisatie, beide 
1947. Inv. nr. RA 009 / 179

Tentoongestelde stukken
(afkomstig uit de collectie Fritz Grossmann,  

Rubenianum Antwerpen)



Van 1960 tot 1967 is Grossmann 
onderdirecteur van de Manchester 
City Art Gallery (zie 5). Hij sluit zijn 
carrière af als gastprofessor aan de 
University of Washington (Seattle). In 
1972 krijgt hij daar de titel van professor 
emeritus – ondanks het feit dat hij niet 
de gebruikelijke 10 jaar dienst had! – 
omwille van zijn belangrijke rol in hun 
opleiding kunstgeschiedenis en zijn 
betekenis voor het onderzoeksveld 
(zie 6). De tentoonstellingscatalogus 
XVIII century Venice, samengesteld 
door professoren en studenten van de 
University of Washington in 1974, wordt 
aan Grossmann opgedragen (zie 7). Als 
bekroning op zijn loopbaan ontvangt hij 
in 1978 het prestigieuze Österreichische 
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 
(zie 8). Fritz Grossmann sterft in 1984 
na een lange strijd tegen de ziekte van 
Parkinson  
(zie 1B). 

In 1955 publiceerde Grossmann zijn 
eerste complete editie van de schilderijen 
van Pieter Bruegel de Oude, het 
onderwerp waarin hij een autoriteit 
was. Er volgden een tweede en derde 
editie in 1966 en 1973. Zijn droom om 
een volledige catalogue raisonné uit te 
brengen, met ook kopieën en verloren 
gegane werken, realiseerde hij helaas 
nooit (zie 9). Daardoor heeft zijn 
nagelaten onderzoeksarchief des te meer 
waarde.

Biografie  
(nummers 5-9)

5   Drukwerk ter aankondiging van enkele lezingen door 
Grossmann in de jaren 1960. Inv. nr. RA 009 / 222

6    Brief van Spencer Moseley (University of Washington) aan 
Fritz en Anna Grossmann, 6 juli 1972. Inv. nr. RA 009 / 221

7   Tentoonstellingscatalogus XVIII century Venice. 
Drawings from American Academic Collections. 
Paintings from the Seattle Art Museum, Seattle 1974  
& kladbrief van Grossmann aan Spencer Moseley,  
8 oktober 1974. Inv. nr. RA 009 / 219

8   Certificaat toekenning Österreichische Ehrenkreuz  
für Wissenschaft und Kunst aan Fritz Grossmann,  
13 maart 1978. Inv. nr. RA 009 / 184

9   Briefwisseling van Grossmann met uitgeverij Phaidon, 
april-mei 1978 & voorwoord in derde editie van Pieter 
Bruegel. Complete edition of the paintings, London 
1973. Inv. nr. RA 009 / 215 & inv. nr. NC 75/34

Tentoongestelde stukken
(afkomstig uit de collectie Fritz Grossmann,  

Rubenianum Antwerpen)



Onderzoek naar  
Pieter Bruegel de Oude 
(nummers 10-14)

Het materiaal dat Grossmann verzamelde 
gedurende zijn jarenlange onderzoek 
naar Pieter Bruegel de Oude, zeventien 
documentatiedozen en een zestigtal 
losse bundels, werd in 1985 aan het 
Rubenianum geschonken. Een van de 
lijvigste dossiers is dat over het schilderij 
Dulle Griet in het Antwerpse Museum 
Mayer van den Bergh (zie 10 en foto op 
cover). Grossmann werkte minstens aan 
dit dossier van begin jaren 50 tot midden 
jaren 70. Het bevat handgeschreven 
notities, foto’s, briefwisseling en enkele 
kleine publicaties.

(zie 11): Deze zwart-witfoto van het 
schilderij was volgens het opschrift van 
Grossmann op de achterzijde de ‘best 
complete photograph’ die hij op dat 
moment kon krijgen. Hij bestelde de foto 
bij het Brusselse Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium. 

(zie 12): Dit is een van de vele 
handgeschreven notities van Grossmann. 
Hier identificeert hij de figuren op het 

schilderij die symbool staan voor de zeven 
hoofdzonden. Hij vergelijkt de motieven 
daarvoor met Bruegels tekeningen met 
hetzelfde onderwerp. 

(zie 13): Uiteraard legden ook andere 
onderzoekers zich op Bruegel toe. In 
de dossiers zitten dan ook regelmatig 
kleine publicaties van diverse auteurs. 
Daarnaast had Grossmann ook een 
handbibliotheek met meer dan honderd 
titels over Bruegel. Vaak noteerde hij zijn 
eigen opmerkingen in de marge, zoals 
hier het geval is. Daardoor krijgen de 
boeken nog meer waarde voor verder 
onderzoek.

(zie 14): Reeds in de jaren 50 werd 
Grossmann als autoriteit aangeschreven 
met vragen over Bruegel. In deze brief 
contacteert Jozef de Coo, op dat moment 
directeur van het Museum Mayer van den 
Bergh, Grossmann met een vraag over de 
provenance of herkomstgeschiedenis van 
Dulle Griet. 

10   Grossmanns onderzoeksdossier over Dulle Griet. Inv. nr. 
RA 009 / 010

11   Zwart-witfoto van het schilderij Dulle Griet in het Museum 
Mayer Van den Bergh te Antwerpen. Negatiefnummer 
KIK: B089394. Inv. nr. RA 009 / 010_056

12   Handgeschreven notitie van Fritz Grossmann uit zijn 
dossier over Dulle Griet. Inv. nr. RA 009 / 010_026

13   Grossmanns persoonlijke exemplaar van ‘Leonard 
Rosoman ARA on Bruegel’s ‘Mad Meg’’, uit de reeks 
Painters on Painting, London 1969. Inv. nr. RA 009 / 
010_053

14   Brief van Jozef de Coo aan Grossmann, 9 januari 1956. 
Inv. nr.RA 009 / 010_044

Tentoongestelde stukken
(afkomstig uit de collectie Fritz Grossmann,  

Rubenianum Antwerpen)



Deze voorbeelden tonen tevens het belang 
en het potentieel van de archiefcollectie 
aan. Enerzijds bevat ze interessante 
informatie over bepaalde kunstwerken, 
zoals de collecties waarin ze zich vroeger 
bevonden. Anderzijds vertelt ze ons 
meer over de specifieke methodiek van 
Grossmann als kunsthistoricus en het 
grote netwerk dat hij uitbouwde doorheen 
zijn loopbaan. Zo had Grossmann 
ook rechtstreeks contact met andere 
Bruegelonderzoekers. De dertig jaar 
jongere Walter S. Gibson (1932-2018) 
stuurde hem regelmatig artikels toe (zie 
15 en 16). In de hier getoonde brieven (zie 
17 en 18) wisselden beide onderzoekers 
gedachten over Dulle Griet en het concept 
van greed (of avaritia: hebzucht). 

In 2018 verwierf het Rubenianum 
het onderzoeksarchief van Gibson. 
Gibson was eveneens gespecialiseerd 
in 15de- en 16de-eeuwse kunst uit de 
Nederlanden, in het bijzonder in het werk 
van Jheronimus Bosch en Pieter Bruegel 
de Oude (zie 19). Hij was het grootste 

deel van zijn loopbaan verbonden aan 
de Case Western Reserve University 
in Cleveland, Ohio, en gaf ook les aan 
verschillende andere universiteiten in 
New England, waaronder het Williams 
College. Het is absoluut een meerwaarde 
dat onderzoekers hier in het Rubenianum 
beide archieven samen kunnen 
raadplegen. Het archief van Gibson wordt 
daartoe nu volop geïnventariseerd.

Onderzoek naar  
Pieter Bruegel de Oude 
(nummers 15-19)

15   Overdruk van Walter S. Gibsons artikel ‘Bruegel, Dulle 
Griet, and Sexist Politics in the Sixteenth Century’, in: 
Pieter Bruegel und seine Welt, Berlin 1975, pp. 9-15. 
Met opdracht van de auteur aan Grossmann. Inv. nr. RA 
009 / 010_052

16   Overdruk van Walter S. Gibsons artikel ‘The Turnip 
wagon: A Boschian Motif Transformed’, in: Renaissance 
Quarterly, XXXII 1979 2, pp. 187-196. Inv. nr. RA 009 / 
009_072

17   Kladbrief van Grossmann aan Walter S. Gibson, vóór 9 
april 1980. Inv. nr. RA 009 / 009_073 (zie transcriptie op 
de volgende pagina)

18   Brief van Walter S. Gibson aan Grossmann, 9 april 1980. 
Inv. nr. RA 009 / 195

19   Walter S. Gibson, Bruegel, London 1977. Geannoteerd 
exemplaar uit de bibliotheek van Grossmann. Inv. nr. R 
85/411

Tentoongestelde stukken
(afkomstig uit de collectie Fritz Grossmann,  

Rubenianum Antwerpen)



GIBSON 

I have been seriously ill for some time and have now (though still not in best shape) to 
cope with a vast back log of correspondence. That is why I can only now thank you for your 
fascinating article on the Dulle Griet and the ‘Turnip Wagon’ which of course are of very 
great interest for me. I agree with what you say about women’s power, but this does not 
invalidate the identification of the Dulle Griet with the idea of greed.
By the way, have you seen the booklet by Leonard ROSOMAN ‘Mad Meg (Dulle Griet)’, 
Cassell, London [onleesbaar woord: no date?] (one of the series edited by Carel Weight 
R.A. Painters on Painting)?

As for the ‘Turnip wagon’ by Remigius Hogenberg, I don’t know whether you have noticed 
the close connection of the etched[?] turnip wagon by Remigius with the cart full of skulls 
and the horse in Bruegel’s Triumph of Death (Madrid). Unfortunately neither the etching 
nor Bruegel’s painting are dated but thinking of other connections between Bruegel and 
the Malines artists, I am inclined to assume that the print precedes the painting. 

Finally have you seen the interesting analysis of Bruegel’s Peasant Wedding (Vienna) 
in the book by Kurt Badt, Modell und Maler von Jan Vermeer, Cologne (DuMont 
Schaumberg) 1961, pp 47(-)?

With many thanks once again and congratulations on your discoveries.

Very sincerely yours,

Fritz Grossmann

P.S.: Excuse this scrawl (my sight has suffered and typing is too great a strain for me).

(transcriptie Rubenianum)

Transcriptie 
archiefstuk
(nummer 17)

Het werk van Fritz Grossmann is van blijvende invloed op 
verder Bruegelonderzoek. Het volledige archief is nu ontsloten 
in de archiefdatabank van het Rubenianum en staat ter 
beschikking voor de onderzoekers van vandaag en morgen. 

Blader via de tablet door de online inventaris van dit archief.  

Thuis verder lezen?
Ga naar de website van het Rubenianum en klik op  
Collecties > Bijzondere collecties > Collectie Fritz Grossmann. 

Het archief
online



COLOFON
Samenstelling: Elise Gacoms
Dank aan: Eva Moore, Michiel Van Damme & Frédèrique 
van Duppen. De ontsluiting van de Bruegeldossiers 
gebeurde door Hilde Cuvelier als onderdeel van haar 
doctoraatsonderzoek binnen het project ‘Stad en 
Maatschappij in de Nederlanden, 1200-1800’, een 
samenwerking van het Rubenianum met de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België.
Schepen voor Cultuur: Nabilla Ait Daoud
Bedrijfsdirecteur cultuur, sport, jeugd en onderwijs 
stad Antwerpen: Steven Thielemans
Coördinator stedelijk erfgoed- en museumbeleid 
Antwerpen: Lies Buyse
Foto cover: © Collectie Stad Antwerpen / Ans Brys
Vormgeving: viaVictor
Wettelijk depotnummer: D/2019/0306/78.

Lisel Salzer schildert het portret van Fritz Grossmann, 
vóór 12 maart 1972. Foto: privébezit Eva Moore. 
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