
Een Italiaans kabinet
Kabinetten zijn kostbare meubels, in het begin gemaakt in Italië in de 16e eeuw 
en daarna in andere Europese landen in de 17e eeuw. Het zijn houten kasten met 
vele laadjes, staand op een onderstel; hun klassieke façade is geïnspireerd op de 
Grieks-Romeinse tempels. Ze waren bestemd voor de interieurs van de adel maar 
later versierden zij die van de gegoede burgerij. 

Benoît De Puydt bezat 10 kabinetten; de stad heeft er echter maar zeven 
kunnen redden voor de vernietigingen van de Eerste Wereldoorlog.

De decoratie 
Dit kabinet is gemaakt van eikenhout uit de Baltische landen, bedekt met 
ebbenhout uit Macassar (Zuid India). 
Het heeft een klassieke stijl : de geometrie is geïnspireerd door monumenten uit 
de Griekse en de Romeinse oudheid.  
De versiering bestaat uit ivoren plaatjes waarin scènes uit de mythologie, arabes-
ken en mascarons zijn gegraveerd. De kleine kolonnen en spijlen zijn van been. 
Men ziet dat de onderste hoeken met metaal zijn verstevigd en dat er handgre-
pen aan de zijkanten zijn aangebracht voor het transport. 
Alle gravures zijn niet door dezelfde hand gemaakt. Nummer 5 bijvoorbeeld is 
het werk van een echte graveur : de volumen worden opgeroepen door hele � jne 
groe� es.  
Sommige plaatjes die episoden uit de Trojaanse Oorlog uitbeelden zijn niet 
chronologisch gerangschikt. Het is interessant om helemaal links onderaan te 
kijken naar de vlucht van Aeneas die zijn vader Anchises op zijn rug draagt en 
wordt voorafgegaan door zijn zoon Ascanius. Deze compositie vinden we te-
rug in een detail van het schilderij De brand in Borgo van Rafaël, dat te zien is 
in het Vaticaan. Dit verwijst naar het circuleren van boeken met gravures die 
schilderijen van grote meesters afbeeldden en als model dienden voor de 
decorateurs.

Scènes uit de Ilias van Homerus, 8e eeuw voor Christus 
1 Het oordeel van Paris : Paris geeft de appel aan Aphrodite (Venus)
2 De ontvoering van Helena door Paris
3 Vulcanus smeedt de wapens voor Aeneas
4 Aeneas vlucht uit de brandende stad Troje
Scène uit de Metamorfoses van Ovidius, 1e eeuw 
5 Orpheus en Eurydice : Orpheus keert zich om, Eurydice wordt teruggeroepen naar 
de  onderwereld
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