
Frans - Balthasar SOLVYNS
Geboren te Antwerpen op 6 juli 1760 als 
zoon van Maximiliaan SOLVYNS, een 
nijveraar afkomstig uit Steenhuyse en 
Marie-Elisabeth ABELOOS.
Zijn broer, Laurent-Maximiliaan SOL
VYNS (° ca. 1758), die hem overleefde, 
was assurantiemakelaar te Antwerpen.
Omstreeks 1781 huwde F.B. SOLVYNS 
met de te Oostende wonende Engelse 
Mary-Anne GREENWOOD. Ze kregen 
drie kinderen : een dochter die huwde 
met een officier, een zoon die genieoffi- 
cier werd en jong stierf en Henri SOL
VYNS (° Antwerpen, 1817), die een voor
aanstaand diplomaat werd.
Overleden in zijn woning te Antwerpen 
op 10 oktober 1824.

De jonge Solvyns toonde algauw een merk
waardig artistiek talent. Amper 12 jaar oud won 
hij een prijs voor tekenen te Antwerpen. Zijn op
leiding ontving hij er van André-Bernard De 
Quartemont (1750-1835), portrettist en historie
schilder, die leraar was aan de Antwerpse Aca
demie.
Solvyns koos echter de richting marineschilde- 
ren en werd daarin algauw opgemerkt. Hij had 
trouwens ook geen concurrenten van betekenis 
in zijn discipline. Te Brugge was er wel een Jan 
Garemijn (1712-1799), die naast vele genres 
sporadisch ook zeegezichten schilderde, veelal 
bestemd als salonversiering ; te Gent waren er 
Pieter-Norbert Van Reysschoot (1738-1795) 
die voor het huis Brunin aldaar een reeks mari
nes met de schepen van de Oostendse Com
pagnie had geschilderd, en J.B. Tency, een eer
der onbekende figuur. Dat was het dan ook on
geveer. Daarom kunnen we Solvyns zonder 
moeite als de voornaamste Belgische

tegenhanger van Franse marineschilders als 
bijvoorbeeld Joseph Vernet, Lacroix de Marseil
le of de Ozanne’s beschouwen.
Van het bestuur te Brussel kreeg de jonge Sol
vyns de opdracht een gezicht van de Antwerpse 
haven te schilderen (omstreeks 1775). Sol- 
vyns’s aanstelling op 16-jarige leeftijd tot Kapi
tein van het Fort te Lillo was een blijk van waar
dering vanwege de Oostenrijkse Regering te 
Brussel. Een tijd later zou hij door Aartshertogin 
Marie-Christine tot slothoofdman te Laken be
noemd worden. In feite was dat niet meer dan 
een soort eretitel, zodanig dat Solvyns zijn schil
derkunstige activiteiten kon verder zetten. 
Omstreeks 1780 kreeg Solvyns van de Gouver- 
neur-Generaal te Brussel de opdracht een ge
zicht op de Oostendse haven te schilderen. De 
haven van Oostende was toen niet zonder be
lang, mede door het feit dat de Schelde nog 
steeds gesloten bleef.
Er was in het begin van de eeuw al de Oostend
se Compagnie geweest, en in 1781 riep Jozef II 
Oostende uit tot Vrijhaven. De vaart op Indië 
bracht grote drukte mee en vele vreemdelingen 
kwamen te Oostende handelskantoren vesti
gen. De nieuwe weg Oostende-Torhout en het 
kanaal naar Brugge en Gent zorgden voor accu
rate verbindingen met het binnenland.
Het schilderen van zo’n gecombineerd haven
en stadsgezicht nu, was geen gemakkelijke 
taak. Joseph VERNET had er negen jaar over 
gedaan om de voornaamste Franse havens te 
portretteren. Marseille alleen al, nam een klein 
jaar in beslag (1753-54).
Zo moet het ook Solvyns vergaan zijn. Maanden 
moet hij besteed hebben aan voorstudies, pro
beersels, het zoeken naar de estetisch meest 
verantwoorde compositie.
Het resultaat was dan ook meesterlijk, VERNET 
ten volle waardig. Onder een grandioze hemel-
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partij ziet men op het achterplan links de stad 
Oostende met duidelijk herkenbaar, de silhouet
ten van de Sint-Pieterskerk, het Stadhuis en de 
vuurtoren. Helemaal links wijzen de masten van 
talloze zeilschepen op een drukke havenactivi
teit.
Het gehele voorplan wordt door een waterpartij 
ingenomen, verstild, welhaast rimpelloos. Op 
het water, enkele grote koopvaardijschepen, 
enkele roeibootjes die de lucht- en waterpartij 
breken. Uiterst rechts een vuurbaak.
Het schilderij dat toebehoorde aan de aartsher
togen maar nu spoorloos is, kende onmiddellijk 
een grote verspreiding door een reproductiegra- 
vure van de Parijzenaar Robert DAUDET 
(1783). Een kunstenaar als GAREMIJN inspi
reerde zich op de gravure voor de geschilderde 
salonbekleding van een Brugs kliënt. Een 
tweede schilderij van GAREMIJN, duidelijk op 
SOLVYNS/DAUDET geïnspireerd is nu in bezit 
van het Museum voor Schone Kunsten te Oos
tende. Een soortgelijk doek hangt in het Brus
selse Bellevuemuseum.

☆
☆ ☆

Op 12 november 1788 was Solvyns te Antwer
pen medestichter van de ’’Maatschappij tot Nut, 
Baet en Dienst” , een kunstenaarsmaatschappij 
waarvan ook J. DELLA FAILLE, Cornelius- 
Franciscus Bisschop van Antwerpen, Henri F. 
DE COURT, Balthasar & Marie OMMEGANCK.
F. VERHOEVEN, J. HOREMANS & M. VAN 
BREE lid waren. Sedert 1780 al kwamen ge
noemde kunstenaars en liefhebbers wekelijks 
samen in de herberg "Oostende” aan de Ant
werpse Israëlietenstraat. Hun privévergader- 
zaal was versierd met kunstwerken van eigen 
leden. Het nieuwe werk van de leden werd er 
druk gecommentarieerd en de feestjes waren 
legio.

Bij het uitbreken van de Brabantse Revolutie in 
1773 volgde Solvyns het Brusselse Hof naar 
Wenen. Hij verbleef er tot de dood van Marie- 
Christina in 1798. Daarna trok hij naar Enge
land.
Nog in 't zelfde jaar 1798 werd hij aangesproken 
om als cartograaf en schilder deel te nemen aan 
een expeditie naar de kusten van de Rode Zee. 
Deze expeditie stond onder leiding van de 
Engelse Admiraal Sir Home Riggs Popham. 
Geboeid door die exotische streken, wou Sol
vyns méér zien. Hij doorreisde Hindoestan, 
woonde een tijd lang in die gebieden, 
bestudeerde intens de bewoners, hun taal en 
gebruiken. Hij maakte tal van tekeningen en no
tas. Dat resulteerde eerst in een anno 1799 te 
Calcutta uitgegeven reeks van 250 etsen betref
fende de zeden en gewoonten der Hindoes.
Solvyns was getuige van de militaire verovering 
van Hindoestan door de Engelsen, alsook van 
de inname van Seringapatam, laatste bolwerk 
van de Sultan van Mysore.
Solvyns werd belast met de decoratie van de 
draagstoelen waarop de kinderen van TOPYRO 
SAIB naar het kamp der overwinnaars werd ge
voerd.
Naar aanleiding van die militaire overwinning, 
hadden te Calcutta grote feestelijkheden plaats. 
Solvyns organiseerde er de illuminaties en een 
schijngevecht met olifanten.

(Vervolg op blz. 20)
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(Vervolg van blz. 19)

In 1806 stuurde Solvyns een werk naar het 
Gentse kunstsalon : een ’’Rede van Vlissingen 
met meerdere schepen” (16 1/2 x 21 duim). De 
catalogus vermeldde hem uitdrukkelijk als ’’ac
tuellement peintre de la Factorie Anglaise, à 
Calcutta, en Asie” . Dat laat veronderstellen dat 
kennissen, hier in Vlaanderen, voor zijn inzen
ding zorgden, temeer daar het thema Vlissingen 
is, en niét een exotische haven. Wellicht betrof 
het een ouder werk ?
Terug te Antwerpen begon hij alles te ordenen.

☆
☆ ☆

Solvyns maakte zo n 200 gravures voor een 
’’Voyage pittoresque aux Indes Orientales et 
la Chine” die echter nooit het licht zag.
Tussen 1808-1812 publiceerde hij te Parijs een 
etnografisch werk in afleveringen : ” Les Hin
does, ou description de leurs moers, coütu- 
mes, cérémonies, etc. dessinés d’après na
ture dans le Bengale et représentés en 292 
planches” , opgedragen aan het Instituut de 
France.
Een exemplaar van dit werk was tentoongesteld 
tijdens het Gentse Salon van 1814, samen met 
een schilderij van Solvyns : "Bewogen zee met 
een kanoneerboot, een fregat en andere vaar
tuigen” . De catalogus omschreef Solvyns deze 
keer als ’’Peintre-dessinateur à Anvers” . Mem
bre correspondant de la Société des Arts à 
Gand.
Te Londen verscheen in 1807 ’’Coûtumes de 
l’Indoustan dessinés dans l’Inde en 1798 et 
1799 avec des explications en anglais et en 
français” .
Deze luxueuze publicaties hadden Solvyns fi
nancieel erg verarmd.
In 1815 werd hij door Koning Willem als haven- 
kapitein te Antwerpen aangesteld.
Op 26 juli 1815 ondertekende hij mede het re
quest dat het Antwerpse ’’Genootschap ter 
aenmoediging der Schone Konsten” richtte 
aan Koning Willem ter bemiddeling in het terug
bekomen van de tijdens de Revolutie door de 
Fransen uit Antwerpen geroofde kunstwerken.

☆
☆ ☆

Schilderijen van Solvyns zijn heel erg zeldzaam. 
Volgende musea bewaren er in hun verzamelin
gen :
Antwerpen, Nationaal Scheepvaartmuseum : 
’’Schepen op de rede van een Nederlandse 
haven” (1787) ;
Greenwich, National Maritime Museum : ” Het 
yacht 'Charlotte of Chittagong’ van de O.I.C. in 
de Hoogly-rivier te Calcutta” ;
Salem, Peabody Museum : ”Oost-lndische 
schepen te Calcutta” .
Zijn boeken en prenten naar schilderijen o.m. in 
de Kon. Bibliotheek Albert I te Brussel en het 
Stadsarchief te Oostende.

N. HOSTYN 
Cons. Stedel. Musea, 
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” HET VISSERIJBLAD”
” Het Visserijblad” is ook verkrijgbaar bij 
dagbladverkopers, per los nummer, te 
Knokke-Heist, Zeebrugge, Oostende en 
Nieuwpoort.

WAAR IS HET VISSERIJBLAD VERKRIJGBAAR ?
Buiten het onderschrijven van een abonnement is het ’’Visserijblad” ook nog op volgen
de verkoopspunten verkrijgbaar. Op verzoek kan de dagbladverkoper ook aan huis leve
ren tegen de prijs van 50 fr. per exemplaar.
OOSTENDE
— Internationale Boekhandel, A. Buylstraat, 33
— Internationale Boekhandel, Th. Vanloostraat, 26 (Vuurtorenwijk)
— Algemene Lektuur, Kapellestraat, 65
— Algemene Lektuur, Torhoutsesteenweg, 332
— Devos, Spaarzaamheidstraat, 1
— Ketelers, Stuiverstraat, 91 
BREDENE
— Berten, Buurtspoorwegstraat, 48
— Bolle G., P. Elisabethlaan, 72
NIEUWPOORT
— Vermote, Langestraat, 127 
KNOKKE-HEIST
— Bij Wieke,
— Algemene Lektuur, Knokkestraat, 118
— Verstappen, St.-Antoniusstraat, 45
ZEEBRUGGE
— Verstraete, Heiststraat, 71
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