
Inleiding 
In het oude stadhuis van 

Hasselt hangt een raad-

selachtig schilderij ‘De 

rechtspraak van Willem 

de Goede’. Het is van 

hoge kwaliteit en toege-

schreven aan de Hassel-

ter schilder Nicolaes van 

Galen. 

Aangezien van 

Nicolaes geen 

andere schilde-

rijen bekend 

waren, is het 

toegeschreven 

aan diverse 
andere schil-

ders zoals: 

Abram van der 

Plancke, Karel 

Jardin en zelfs 

aan Johan Ver-

meer. 

P.L. Goudbeek 

is echter een 

speurtocht 

naar ander 

werk gestart 

en is er in geslaagd een 

paar andere werken van 

hem boven water te ha-

len.  Zo werden in Lon-

den in 1994 een tweetal 

schilderijen op koper 

met een formaat van 17 

bij 22 centimeter ver-

kocht.  

Beide werken werden 

toegeschreven aan Nico-

las van Galen. In het 
midden van de achttien-

de eeuw werden twee 

werken van hem geveild 

met de titels: een soete-

laarstent en een pleister-

plaats.  

Onlangs kwam een werk  

boven water met de titel 

‘Soldiers, enjoying a meal 

amidst the ruins of a 

Dutch town’.  Het is ge-

signeerd met C. v. Gale 

en is vervaardigd in 

1648. Mogelijk is dit het-

zelfde werk dat in het 
midden van de achttien-

de eeuw als ‘een plei-

sterplaats’ is verkocht.  

Alle hierboven genoem-

de werken zijn echter 

van klein formaat. Dat 

kan van het schilderij dat 

in het stadhuis hangt niet 
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gezegd worden. 

Dat brengt Goudbeek 

tot de opvatting dat Van 

Galen niet alleen ge-

werkt heeft, maar samen 

met zijn neef Dirck Fer-

reris. Dirck was wel tot 
het maken van grote 

doeken in staat. Bewij-

zen dat ze samen heb-

ben gewerkt zijn er niet. 

Wel verhuist in 1659 

een Bartholemea Ferre-

ris vanuit Enkhuizen naar  

Hasselt. 

 

Goudbeeks betoog geeft 

geen uitsluitsel over de 

maker van het schilderij, 

wel heeft hij aangetoond 

dat Nicolaes wel degelijk 

schilder is geweest. 
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