Het realisatieproces in Dulle
Griet en de Twaalf spreuken van
Pieter Bruegel de Oude
De beroemde geograaf en humanist Abraham

niek schaars.3 Deze bijdrage focust op twee

Ortelius, noemde zijn vriend Pieter Bruegel

i

heel verschillende werken: de Dulle Griet

in zijn Album Amicorum van ca. 1573 (Cam-

(1561) en de Twaalf spreukenen (1558), beide

bridge, Pembroke College), de meest excel-

in de collectie van het Museum Mayer Van

lente schilder van zijn tijd, waardig om door

den Bergh. Deze schilderijen werden onder-

alle anderen te worden nagevolgd. Hij bewon-

zocht met hoge resolutie macrofotografie en

derde vooral zijn ‘perfecte en intelligente’

digitale infrarood reflectografie (irr).4 Deze

imitatie van de natuur en stelde dat Bruegel

laatste techniek laat toe om de tekening on-

erin slaagde om zaken te schilderen ‘die niet

der de verflagen zichtbaar te maken. Infra-

geschilderd kunnen worden’.

rood licht wordt immers geabsorbeerd door

1

Dezelfde Ortelius werd geroemd door

koolstof houdend materiaal en gereflecteerd

Lucas de Heere in Den Hof en Boomgaerd

door alle andere, waardoor reflectogrammen

der Poësien (1565), waarin hij het echter

een beeld geven van waar in de gelaagde op-

ook heeft over een ‘Quidam schilder die

bouw van een schilderij zwart is aangewend.

— Illustratie 1

beschimpte de Schilders van Handwerpen’.
Roger Marijnissen meent, m.i. terecht, dat
deze Quidam, die in Rome was geweest

Dulle Griet

maar noch de oudheid, noch de eigentijdse Italiaanse kunstenaars volgde, die werk

Voor de Dulle Griet koos Pieter Bruegel een

schilderde ‘bitterder dan gal’ en zich van de

eikenhouten paneel van 117,4 cm hoog op

‘minderwaardige’ techniek van de doekschil-

162 cm breed. Mogelijk had hij meerdere pa-

ders bediende, niemand anders kan zijn dan

nelen tegelijkertijd in zijn atelier ter beschik-

Pieter Bruegel i . Indien deze hypothese juist

king en koos hij bewust dit exemplaar uit:

is, opende De Heere hiermee een kunstthe-

hij schreef in pen en inkt links onderaan het

oretisch debat, waarin hij Bruegel als tegen-

woord ‘dul’ in cursief (ill. 1). Het paneel bestaat

pool zag van de zogenaamde romanisten zo-

uit vier horizontale planken van boven naar

als Frans Floris, die hijzelf erg bewonderde.

onder, respectievelijk van ca. 29,7, 27,8, 28,4

De schildertechniek van Pieter Bruegel

en 31,4 cm breed). Deze planken zijn verlijmd

wordt vaak gekarakteriseerd als spontaan,

en worden bijeen gehouden door middel van

economisch, snel en virtuoos. Nochtans blij-

deuvels. Slechts één van die deuvels is zicht-

ven diepgaande studies over Bruegels tech-

baar in de beschikbare

2

xr

enkele cm onder de
— Illustratie 2
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lepel waarmee de kreupele reus op het brandende huis muntstukken opschept (ill. 2).5 De
bovenste paneelnaad doorsnijdt de harp die
uit het ei steekt. Die bleef dermate stabiel
dat hij zelfs nauwelijks op de radiografieën
is te zien. De middelste loopt ter hoogte van
de top van Dulle Griets helm. De linkerhelft
van die naad opende zich enigszins; retouches
zijn hier zichtbaar. De onderste paneelnaad
loopt net onder Dulle Griets knie. Deze laatste naad opende zich over haar gehele lengte
en werd daarom eveneens geretoucheerd.6
Deze retouches en enkele eveneens geretoucheerde horizontale barsten in het paneel ziet
— Illustratie 3

men duidelijk in de

irr -documenten.

Er be-

vindt zich een barst van 18,6 cm lang van de

— Illustratie 4

linkerkant en op 10,4 cm van bovenrand, een
langere van 33 cm van de linkerrand tot net

preparatielaag. Alhoewel die niet is geanaly-

omstreeks 1520. Mogelijk koos Bruegel er

onder het linkeroog van de hel, een derde iets

seerd, is het zo goed als zeker dat die zoals

toch voor omdat een lijst toelaat het paneel

onder de middelste paneelnaad aan de rech-

gebruikelijk bestaat uit een mengsel van dier-

makkelijker te manipuleren tijdens het reali-

terkant over een lengte van 71 cm en ten slotte

lijke lijm en krijt (CaCO3). De huidige lijst is

satieproces.

een over de hele breedte van het paneel, die

niet de originele. Toen deze laatste om één of

De preparatielaag was oorspronkelijk wit-

links op ca. 10 cm van de onderrand schuin af-

andere reden werd verwijderd, brak de prepa-

achtig. Aangezien Pieter Bruegel relatief

loopt naar rechts op 5,2 cm van de onderkant.

ratielaag met de bovenliggende verfhuid aan

dun schilderde en de preparatie plaatselijk

Deze barsten zijn mogelijk het resultaat van

de randen waardoor een zogenaamde baard

onbeschilderd liet om zo haar toon in het

een geblokkeerd parket dat waarschijnlijk in

ontstond, een opstaand verfrandje, en er te-

eindresultaat te laten meespelen, verkleurde

de loop van de 19de eeuw werd aangebracht op

vens een onbeschilderde rand zichtbaar werd.

die enigszins door oxidatie waar ze onbedekt

de achterzijde van het paneel. Dit verhinderde

De aanwezigheid van dit laatste levert het

bleef en werd aldus ivoorkleurig. We nemen

destijds dat het hout kon reageren op schom-

bewijs dat het paneel zijn originele afmetin-

ze echter als beige-oker waar op die plaatsen,

melingen van de relatieve vochtigheid in de

gen heeft behouden. In de lijst beschilderde

o.m. ook door de licht verkleurde vernislaag.8

ruimte waar het schilderij werd bewaard.7

panelen kwamen in Bruegels tijd nog zelden

De preparatielaag is o.m. te zien in de mid-

voor; deze praktijk werd minder courant na

dentoon van het ei met de harp, in het achter-

Het paneel werd in de lijst voorzien van een
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werk van reusachtige kreupele (ill. 3) en in
het kleed van Dulle Griet (ill. 27).
Op de preparatielaag legde de kunstenaar
de compositie vast in een ondertekening. In
een eerste fase tekende hij met een droog materiaal, hoogst waarschijnlijk zwart krijt. Deze
eerste tekening is slechts op enkele plaatsen
in de infraroodreflectogrammen waar te nemen, omdat Bruegel ze in een volgende fase
overtrok met penseel in een vloeibaar materiaal. De krijttekening is bijvoorbeeld nog te
zien in de bek van de kreupele vogel, links op
de voorgrond (ill. 1). In het linkeroog van de
hel kan men beide fasen onderscheiden: het
krijt markeerde als een onderbroken lijn, die
vervolgens met een penseel werd overtrok— Illustratie 5

— Illustratie 6

kunstenaars, schaduw- of modelé-aanduidin-

schuit gedragen door de reusachtige kreupe-

kende vervolgens door middel van eenvoudi-

wijsvinger en in de curve van de hengel. De

gen. Koolstof houdend materiaal wordt ge-

le, merkt men duidelijk op.

ge lijnen de diverse zones af, zoals rond de

papschotel van de voorovergebogen grillo was

ken (ill. 4). Bij de ondertekening beperkte
Bruegel zich tot het vastleggen van contouren; nergens ziet men, zoals vaak bij andere
9

absorbeerd door infraroodstraling, terwijl

Aangezien Bruegel echter in de diverse fa-

boom op het linkervoorplan (ill. 1). Ook de

vlakker voorzien in de ondertekening en in

alle andere materialen gereflecteerd worden.

sen van het creatieve proces zwart gebruikte,

meeste architectuur tekende hij met vlotte,

de schotel stond vermoedelijk een beker (ill.

Op sommige plaatsen is de ondertekening

is de ondertekening in dit werk meestal moei-

soms enigszins slordige contourlijnen, en hij

1). De oorspronkelijke contour van de schotel

duidelijk waar te nemen op de infraroodre-

lijk te onderscheiden van zwarte contourlij-

bracht zelfs hier en daar aanduidingen van

werd in de uitvoering hergebruikt om de pap

flectogrammen. Niet alleen de ogen van de

nen of partijen aangebracht tijdens latere

rookwolkjes en vlammen aan (ill. 6).

aan te duiden. De vorm van het linkerscheen-

hel, maar ook de houten luifels erboven, de

stadia. Bovendien blijkt hij vrij getrouw de

Het hoofd met een hengel op de voorgrond

been van dit wezentje werd gecorrigeerd in

spreeuwpotten, die als wenkbrauwen funge-

eerste contouren te hebben gevolgd. Het is

werd oorspronkelijk iets hoger naar rechts

de uitvoering. Het heft van het mes dat aan

ren, de lippen, de textuur op het voorhoofd

bijgevolg enkel waar hij kleine wijzigingen

gepland (ill. 7). De eerste contour loopt door

Dulle Griets middel hangt, is iets kleiner uit-

van de hellepoort, de gekanteelde kroon en de

aanbracht dat we het werkproces goed kun-

de pasteipot op het hoofd van dit wezen. In de

gevoerd dan voorzien (ill. 8). De staart van de

hele architectuur erboven, zijn goed te zien

nen volgen. De kunstenaar tekende eerst de

tweede ondertekening bracht de kunstenaar

salamander onder haar is enigszins gewijzigd.

(ill. 5). Ook de contour van de glasbel in de

protagonisten en de meeste figuratie en ba-

kleine correcties aan in de rechterarm, in de

Hier ziet men trouwens ook goed de eerste

30 — Pieter Bruegel ongezien!
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— Illustratie 7

tekening in droog materiaal. De contour van

pad die niet in de schilderfase werd weerhou-

het kleed van de rovende vrouw rechts achter

den (ill. 13).

Dulle Griet is breder uitgevoerd dan voorzien

Van sommige lijnen in de ondertekening

in de ondertekening. In het enorme pak op

is de bedoeling onduidelijk. Zo ziet men tus-

het hoofd van de naar links lopende vrouw

sen de papeter en het opengebroken ei op

centraal in de groep van Dulle Griets gevolg,

de voorgrond, een configuratie van drie ge-

ziet men lijnen die niet werden gevolgd in de

bogen lijnen, die bovendien merkwaardig

uitvoeringsfase (ill. 9). De linkervoet van de

genoeg zijn aangebracht met hetzelfde ma-

reusachtige kreupele werd zoekend gecorri-

teriaal als de ‘dul’-inscriptie (ill. 1). Hiervan

geerd (ill. 10). Het kikkerachtig monstertje in

is de functie niet klaar. Naast de linkervoet

handenstand op de ruïne-architectuur in de

van Dulle Griet treft men twee schuine lijnen

rechterachtergrond, was kleiner getekend dan

aan waarvan evenmin de bedoeling makkelijk

uiteindelijk uitgevoerd (ill. 6); enkele voor-

verklaard kan worden (ill. 8). Ten slotte vindt

ziene arcadebogen, werden in de schilderfase

men twee gekruiste lijntjes onder de eerder

niet weerhouden. De ladder onder de duivel

vermelde niet-uitgevoerde pad op het eilandje

die op een kussen wordt gebonden, werd over

met de harp (ill. 13).

de kademuur heen getekend (ill. 11).
Men bemerkt verder details die in de on-

Los van de ondertekening, maar ondubbelis de signatuur

en de datering

mdlxi

(1561) links on-

dertekening werden voorzien, maar niet of

bru gel

wezenlijk anders hun uiteindelijke vorm ver-

deraan (ill. 14). Alhoewel deze gegevens reeds

kregen. De positie van de rechtervoorpoot

in 1995 werden gepubliceerd door R. Van

van het tonnetje onderaan links, werd als een

Schoute en H. Verougstraete,

soort lus ondertekend (ill. 12). De wadende

een einde stelden aan de speculaties omtrent

lepelaar in monnikspij links van de papeter,

de datering van Dulle Griet, namen latere au-

heeft een gebroken ei op het hoofd in de on-

teurs die niet altijd over.

10

die daarmee

dertekening; het ei is min of meer gaaf in de

Over zo goed als het gehele schilderop-

uitvoering (ill. 1). Het groene mannetje dat

pervlak, met uitzondering van sommige hele

links van de lepelaar de toeschouwer indrin-

heldere zones, treft men parallelle lijnen aan

gend aankijkt, had in de ondertekening een

die losstaan van de compositie. Het gaat hier

soort vliegwiel op het hoofd, dat eveneens

om een bruin-oker pigment, gebonden in veel

onuitgevoerd bleef. Op het eilandje onder de

bindmiddel, dat met een brede, harde kwast

harp op het centraal achterplan, kroop een

in diverse richtingen, hoogst waarschijnlijk

— Illustratie 8
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zinnig duidelijk te zien in
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— Illustratie 9

na de fase van de ondertekening, werd aangebracht.11 Aangezien deze strepen ook hier en
daar in

irr

zijn waar te nemen, mag men er-

van uitgaan dat er tevens een beetje zwart aan
het mengsel werd toegevoegd. Een dergelijke
laag wordt door sommige auteurs een ‘imprimatuur’ of ‘gestreepte imprimatuur’ genoemd; anderen noemen dit in navolging van
Karel van Manders terminologie, en omwille
van haar transparantie, ‘primuersel’.12 Deze
verflaag heeft als functie om een bindende,
— Illustratie 10

optisch vibrerende toon over het schilderoppervlak te creëren. Dit effect is vooral opvallend in de vurige lucht op de achtergrond en
onder meer in de hele zone in en om Dulle
Griet (ill. 15). Door haar kuras heen lopen
donkere onderliggende lijnen door onder
haar hemd en vaal kleed en onderaan door
haar zak.
Na deze intermediaire verflaag, bracht
Pieter Bruegel een eerste preliminaire schildering aan.13 Daar deze eveneens vaak zwart
bevatte, registreert die goed in

irr ,

maar

interfereert met de ondertekening. Hierbij
werd het volume van de vorm, zoals de bolle ronding van het lijf van de kreupele vogel
op de voorgrond (ill. 1), bepaald. Daarnaast
duidde de kunstenaar donkere zones aan, bijvoorbeeld de weerspiegeling in het water van
de brug, de kademuur en aanpalende architectuur rechts (ill. 16), of de schaduwen in
de rechterarm van de duivel die op de grond
— Illustratie 11
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— Illustratie 14

— Illustratie 13
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wordt vastgebonden (ill. 38). In de fase van

weerhouden; haar helm werd uiteindelijk

het schildersproces werden ook bepaalde tex-

verkleind (ill. 21 a-b).14 In haar rechtermouw

turen gesuggereerd. Bruegel verlevendigde

werd een scheur uitgespaard, die eveneens in

de textuur in grote delen van de architec-

de laatste fase werd dichtgeschilderd (ill. 22

tuur door vlugge, korte penseelstreken aan

a-b). De linkerbovenhoek van haar zak werd

te brengen (ill. 17). De gladde huid van de

daarentegen iets vergroot in de finale uitvoe-

vis met een hoofdklem met spijkers rond zijn

ring ten opzichte van de uitsparing. In het

middel, kwam o.m. tot stand door een donke-

aanbrengen van de reserve van haar rechter-

re veeg over zijn flank (ill. 18). De grijze wol-

hand anticipeerde de kunstenaar op de scha-

len trui van de vrouw die op de brug rechts

duw in haar vingers die het zwaard omknellen

door een reuzenrat wordt aangevallen, werd

(ill. 33). Haar mand werd onderaan verkleind

voorbereid door korte grijze streepjes (ill. 19).

ten opzichte van de onderschildering (ill. 37).

De metalen kuras en de harnassen van de sol-

In de linkerzone voor de hel werd een ver-

daten rechts werden op het niveau van de on-

drinkende pad volledig uitgespaard en van

derschildering met zwart voorbereid (ill. 20).

de vechtende monsters in hel kreeg deze die

Daarnaast reserveerde de schilder door

op de rug is te zien een hoofddoek die groter

middel van uitsparingen de lichtste partijen,

is uitgevoerd dan uitgespaard (ill. 23). Ook

en bepaalde daarmee grotendeels het licht-

het mannetje met het gebedssnoer links in de

donker contrast in het werk. Zowel in

als

schuit werd kleiner gereserveerd dan uitein-

in de radiografie is te zien dat de reserve die

delijk gerealiseerd (ill. 24 a-b). De vogel ui-

het profiel van Dulle Griet bepaalde, diverse

terst links, het ei en het hoofd met de hengel

keren werd hernomen en haar uitstekende

op het voorplan zijn, rekening houdend met

tong uiteindelijk niet in de finale fase werd

modelé-aanduidingen, uitgespaard. Rechts is

37

irr

— Illustratie 16

de pad die op de kademuur klautert, uitgespaard op zijn staart en achterpoten na en

Het getraliede ronde raam rechts met de

ook zijn kompaan die de ladder bestijgt van-

twee aapjes biedt een goede synthese van

uit het water, werd gereserveerd; zijn rech-

de functie van de preliminaire schildersfase

tervoorpoot echter iets kleiner dan in de

(ill. 25). De verlichte binnenruimte en de

uitvoeringsfase (ill. 16). De muil van de vis

kruik zijn uitgespaard, terwijl de bakstenen

die een geharnast been opslokt, werd groter

die rond het raam in het metselwerk zijn

uitgevoerd dan voorzien. Uiteraard spaarde

geplaatst, werden aangeduid met korte verf-

Bruegel ook de lichtere kleding in de vrou-

strepen.

wenmassa uit, alsook de gebraden kip die op
— Illustratie 15
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een ladder kruipt.
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Het dient te worden benadrukt dat de pre-

liminaire schildering zich niet beperkte tot

(ill. 28). In het overkleed van Dulle Griet leg-

met zwart vermengde pigmenten; het zijn

de hij in vegen een mengsel van blauw met

slechts deze die registreren in de

irr -docu-

loodwit over de grondtoon (ill. 27) en onder-

menten. In de radiografie van Dulle Griets

aan eveneens over oker. Het resultaat is een

gezicht ziet men bijvoorbeeld een duidelijke

vale toon. Deze laag vertoont hier en daar

contourlijn in loodwit rond het profiel, die

jeugdbarsten, hetgeen erop wijst dat ze werd

later terug werd overschilderd (ill. 21 b, 34).

aangebracht toen de onderliggende laag nog

Bij ontstentenis aan systematische pigment-

niet droog was. De groenen zijn problema-

analyses kan hierover echter voorlopig weinig

tisch. Diverse zones, zoals het monster dat

meer worden gemeld.

links vooraan in een boom kruipt (ill. 29),

15

Deze uitvoerige fase, waarbij zowel vorm

— Illustratie 17
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en het kussen waarop een duivel wordt ge-

als licht-donker verdeling in de compositie

bonden (ill. 30) zijn veel leesbaarder in

irr ,

werd vastgelegd, zorgde ervoor dat Pieter

waar ze als transparant registreren. Bruegel

Bruegel op economische wijze het schilderij

gebruikte waarschijnlijk een koperresinaat

kon afwerken. Dit gebeurde in hoofdzaak

dat de tijd erg verdonkerde.

door het aanbrengen van glacislagen, waar-

Kleinere objecten werden vaak over ande-

bij de diverse pigmenten veelal rijkelijk met

re geschilderd. Mede door het transparanter

olie werden gebonden, waardoor ze bijzonder

worden van de verf is dit op diverse plaatsen

dun en transparant bleven. Hierbij wendde de

zichtbaar. De lepel van de papeter is groten-

schilder veel aardepigmenten aan, zoals oker

deels over zijn lijf geschilderd (ill. 31); de pan

in het huis waarop de reusachtige kreupele

in Dulle Griets mand steekt in een kruik,

met de sloep zit (ill. 26) en de zoden waarop

maar de steel ziet men erdoorheen (ill. 32).

de voorgrondfiguren zich bevinden. Zoals an-

Door Dulle Griets zwaard ziet men deels de

dere oude meesters, bracht hij donkere pig-

achterliggende muur (ill. 33).

menten transparanter aan en lichtere dek-

Na het inschilderen accentueerde Bruegel

kend. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien

sommige vormen met zwarte contourlijnen,

in de attributen van Dulle Griet (ill. 15).

die vaak als functie hebben om het ruimtelijk

Rode verf appliqueerde Bruegel steeds

effect te verhogen. Zo verduidelijkte hij het

dekkend, zoals in de mouw van Dulle Griet

bovenkleed en de kuras van Dulle Griet en

(ill. 27, 37). In de vrouw die het brandende

bracht onderaan haar zak, ketel en mand don-

huis in rent, bracht de schilder de verf onre-

kere schaduwlijnen aan (ill. 15). Ook het haar

gelmatig aan en suggereerde zo enig volume

werd bijgewerkt met zwarte lijnen (ill. 21 a, 34).
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— Illustratie 18

— Illustratie 19

— Illustratie 21

In het achterwerk van het monster met de

gelaat zijn met loodwit aangebracht (ill. 34).

trechter op het hoofd, rechts onderaan, trok

Tijdens het schilderen voegde Bruegel een

hij zwarte arceringen (ill. 35); hetzelfde deed

aantal niet eerder voorziene elementen toe

hij in de rechter arm van de vrouw onderaan

aan de compositie. De pad die uit de muil van

de ladder waarop de braadkip kruipt (ill. 36).

de op de grond gebonden duivel kruipt, was

In laatste instantie bracht de schilder in

niet voorbereid (ill. 38 a-b). Ook sommige

puur of licht gepigmenteerd loodwit pastu-

achtergrondfiguren werden pas in een late

euze hoogsels aan die zowel de stofsuggestie

fase geschilderd: het voorovergebogen mon-

versterken, texturen accentueren, als reflec-

stertje met de vlag achter Dulle Griet, het

ties suggereren. De bijzonder grafische kwali-

koppeltje op het eiland achter deze laatste

teit van deze hoogsels is erg kenmerkend voor

(ill. 13), evenals de kleine figuurtjes links en

de schriftuur van Bruegel. In Dulle Griets

rechts boven de glasbel.

figuur ziet men dit in het witte onderhemd

Er werden eveneens een paar figuren ge-

(ill. 27), haar zak, de metalen ketting, de re-

wijzigd in de schilderfase. Dergelijke pen-

flecties op de kuras (ill. 22 a) en de metalen

timenti neemt men waar in de watervogel

voorwerpen in haar ketel en mand (ill. 37).

met het lijk in zijn bek voor de hel (ill. 39)

Ook het oogwit en de transparante sluier en

en het figuurtje dat links van Dulle Griet

enkele markante expressieve rimpels in het

een valluik optrekt, werd aanzienlijk ronder

— Illustratie 20

42 — Pieter Bruegel ongezien!

43

— Illustratie 22
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— Illustratie 23

gemaakt dan eerder voorzien (ill. 40 a-b).

fase werden ze vaak nog geaccentueerd. Niet

De rechtermouw van Dulle Griet werd ver-

alles werd nauwkeurig gevolgd, maar dit ge-

anderd (ill. 22 a-b). Het verschrikte hoofd

beurde vooral in de context van een vlotte cre-

De techniek van de Twaalf spreuken is merk-

van een uit het brandende huis lopende vrouw

atie en niet in een aarzelend zoeken naar de

waardig. In een paneel van 74,5 x 98,4 cm

schilderde hij over het rode kleed van haar ge-

juiste vorm (op het profiel van Dulle Griet

werden twaalf ronde taferelen (elk met een

zellin op de ladder rechts van haar (ill. 41 a-c).

misschien na). Ten slotte komt men tot de

diameter van ca. 21 cm) in drie rijen van vier

Het realisatieproces van Dulle Griet begon

vaststelling dat slechts weinig pentimenti

gemonteerd. Men vermoedt dat deze mon-

bij het trefzeker vastleggen van de composi-

voorkomen. Deze kenmerken zijn in overeen-

tage 17de-eeuws is. Oorspronkelijk kwamen

tie zo goed als uitsluitend aan de hand van

stemming met de eerder geformuleerde hypo-

de twaalf borden als een serie van individu-

contourlijnen in de ondertekening. Deze con-

these dat Pieter Bruegel werkte op basis van

ele taferelen tot stand. Ze werden gedraaid,

touren bleven bovendien meestal ongewijzigd

uitvoerige voorstudies, eventueel kartons op

waarschijnlijk door een schrijnwerker. Alhoe-

en vormden in de onderschildering vaak de

ware grootte, die zelfs later door zijn zonen

wel het hout, voor zover geweten, niet werd

begrenzingen van reserves. In de afwerkings-

werden gebruikt om kopieën te produceren.16

geïdentificeerd, gaat het hier mogelijk, naar
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analogie met het enkele jaren geleden ontdek-

vallend dat drie taferelen niet recht in het

te bord De Dronkaard in de Zwijnenstal (New

paneel zijn geplaatst: de man tussen twee

York, privécollectie) om walnotenhout.

stoelen (rechts boven), deze die de kat de bel

17

Het paneel waarin de borden zijn ge-

aanbindt (derde tafereel middelste rij) en

monteerd bestaat uit drie horizontale plan-

deze die met zijn hoofd tegen de muur loopt

ken (van boven naar onder, respectievelijk

(onderaan links) staan gedraaid ten opzichte

ca. 26,2, 21,2 en 27,1 cm breed), waaruit de

van een verticale as.

ronde vormen werden gezaagd. Het is op-

— Illustratie 24

— Illustratie 25

— Illustratie 26
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Al even merkwaardig is dat de borden niet

werden voorzien van een preparatielaag.18 Ze
kregen een laag vermiljoen, waarop de figuratie werd geschilderd. Rond deze rode fondkleur bracht de kunstenaar een grijs-groene
verflaag aan, die bestaat uit een mengeling
van oker, loodwit en een beetje dierlijk zwart,
gebonden in drogende olie. De grijsgroene
verflaag op het eigenlijke paneel werd echter
wel, zoals gebruikelijk, op een preparatielaag
van krijt en lijm aangebracht. Deze verflaag
bestaat uit loodwit vermengd met koolzwart
van hele fijne korrel in drogende olie. In de
donkere omlijsting vond men onder de grijze
laag een laag azuriet. De inscripties en de gestippelde steenimitatie werd met vermiljoen
— Illustratie 27

aangebracht.
De contouren van de eenvoudige figuratie

— Illustratie 29

werden door Bruegel ‘alla prima’ in bruine
verf geschilderd. Deze verf bevat een beetje
zwart, waardoor die registreert op de

irr -do-

cumenten. Nadien schilderde hij de contourlijnen in en accentueerde ze hier en daar. De
term ‘ondertekening’ is in deze context problematisch, aangezien de eerste aanzet overal meespeelt in het eindresultaat. Een mooi
voorbeeld is te zien in de drinkende man bovenaan links (ill. 42). De contouren van de
vingers van zijn linkerhand behoren tot de
eerste aanzet en werden vervolgens niet verder ingeschilderd. De ronding van de rechterhand werd met een nerveus aangebrachte pastueus hoogsel weergegeven. Het glas vervol— Illustratie 28
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— Illustratie 30

— Illustratie 32

— Illustratie 31

— Illustratie 33
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ledigde de schilder met een lavis in hetzelfde

onder de armen weergeven behoren tot de af-

bruin als de contour en met zwarte accenten

werkingfase. Het is van belang op te merken

en witte hoogsels werkte hij het glas af. In het

dat de rode fondkleur eveneens overal door de

gelaat ziet men door de crèmekleurige vlees-

figuratie heen meespeelt in het eindresultaat

kleur de bruine aanzet van de gelaatstrekken.

De vele ongebruikelijke elementen in de

Ook in de rechtermouw is de bruine aanzet

technische opbouw van deze borden, zouden

door een transparante laag heen zichtbaar en

aanleiding kunnen geven om vragen te stellen

ook hier suggereren de nerveuze penseelstre-

bij hun toeschrijving, ware het niet dat vooral

ken in gebroken wit het volume van de plooien.

in de afwerking met witte hoogsels, de typisch

De donkerste contouren die schaduw tussen en

nerveuze Bruegeliaanse schriftuur makkelijk

— Illustratie 34

— Illustratie 35

— Illustratie 36
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valt te herkennen; de witbehandeling staat trou-

analyse iets te concluderen met betrekking tot

wens bijzonder dicht bij deze die we in Dulle

Ortelius’ bewering dat Bruegel erin slaagde om

Griet aantroffen. Bovendien draagt het tafereel

zaken te schilderen ‘die niet geschilderd kun-

met de man die op de maan plast, links de in-

nen worden’? In Dulle Griet, Bruegels meest

scriptie

1 8 (1558) (ill. 43). Deze eco-

Bosschiaanse schilderij,19 gaat het uiteraard

nomische en snelle executie heeft zonder twijfel

niet om zijn geprezen imitatie van de natuur.

te maken met de functie van de borden als mo-

Is het echter niet vooral zijn extreem expres-

raliserende ‘vlugschriften’. Dit is uiteraard erg

sieve weergave en tevens grote economie aan

verschillend van een historietafereel op groot

middelen waarmee hij abstracte begrippen zo-

formaat zoals Dulle Griet, die de toeschouwer

als Uitzinnige Gramschap in beeld brengt die

uitnodigt tot geconcentreerde analyse van de

onze verwondering wekt in elk detail van dit

overweldigende, complexe visuele rijkdom. Het

aangrijpend schilderij?

b veghel

levert uiteraard ook inzicht in het technisch,
flexibel meesterschap van de kunstenaar.
Valt er op basis van bovenstaande technische

Maximiliaan P.J. Martens
UGent –

kvab

— Illustratie 37

— Illustratie 38

— Illustratie 40
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— Illustratie 41

— Illustratie 39
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Noten
1
Muylle 1981, p. 332.
2 Marijnissen en Rombaut 2009, kol. 121-123.
3
Bij het ter perse gaan van dit artikel werd de publicatie aangekondigd van Currie en Allart 2012, waarin
voor het eerst een substantieel hoofdstuk over Bruegels
schildertechniek is opgenomen.
4
De documentatie gebeurde door UGent-GicA&S
o.l.v. de auteur door drs. Emile Gezels en dr. Annick
Born. Hoge resolutie digitale foto’s werden genomen op
270 cm objectafstand met een Canon® eos 5D Mark ii
digital reflex camera (full frame 21 Mp) met een ef 2470 mm, f/2.8L usm lens. Het object werd indirect belicht
door reflectoren met 2 x 300 W Tungsten halogeenlampen Elinchrom Scanlite 300 voor Dulle Griet met 1000
à 1060 Lux, voor de Twaalf spreuken, 1000 à 1200 Lux,
eveneens met behulp van een reflectiescherm Lastolite
Panelite professional, 180 x 120 cm. iso 100. Sluitertijden
varieerden voor Dulle Griet tussen 0.4 en 1/4 seconden,
diafragma f/6.3 en een brandpuntsafstand van 48 mm;
voor de Twaalf spreuken sluitertijd 0.5 sec, diafragma
f/5, brandpuntsafstand van 50 mm. Kleurtemperatuur
werd gekalibreerd op 3200 K. Dulle Griet werd eveneens
opgenomen in 9 overlappende opnames op 120 cm objectafstand, onder dezelfde lichtcondities, sluitertijd 0.4
sec, f/5, iso 100, brandpuntafstand 50 mm. Deze individuele opnames werden geassembleerd o.l.v. prof. dr. Ann
Dooms (vub-etro) door drs. Bruno Cornelis met door
deze onderzoekgroep ontwikkelde software.
Hoge resolutie digitale macrofoto’s werden genomen met
een Canon® eos 5D Mark ii digital reflex camera (full
frame 21 Mp) met een ef 100 mm, f/2.8 Macro usm lens
in dezelfde lichtcondities op een objectafstand van 60 en
70 cm (Dulle Griet) en 70 en 90 cm (Twaalf spreuken).
iso 100. Sluitertijden varieerden voor Dulle Griet tussen 0.4 en 1.6 seconden, diafragma f/5 tot f/5.6 en een
brandpuntsafstand van 100 mm; voor de Twaalf spreuken
sluitertijd van 0.5 seconden, diafragma f/5 en een brandpuntsafstand op 50 en 100 mm. Kleurtemperatuur werd
gekalibreerd op 3200 K.
Infrarood reflectogrammen (irr) werden gemaakt met
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een osiris infrared camera door Opus Instruments ltd,
in golflengten tussen 900 en 1700 nm. De osiris camera
heeft een InGaAs array sensor met een objectresolutie tot 0.05 mm en een 150 mm, f/5.6 lens. Van Dulle
Griet werden 24 reflectogrammen gemaakt van 4096 x
4096 pixels op een camera-object afstand van 90 cm, een
brandpuntafstand van 44 mm, een f/11 diafragma, met
indirecte verlichting van 1000 à 1060 Lux door reflectoren met 2 x 300 W Tungsten halogeenlampen Elinchrom
Scanlite 300. Van de Twaalf spreuken werden twaalf reflectogrammen gemaakt van 4096 x 4096 pixels op een
camera-object afstand van 90 cm, een brandpuntafstand
van 43,5 mm, een f/11 diafragma, met indirecte verlichting van 1000 à 1200 Lux, met dezelfde belichtingsapparatuur en met behulp van een reflectiescherm Lastolite
Panelite professional, 180 x 120 cm. De leesbaarheid van
de beelden werd verhoogd door histogramcorrectie en de
toepassing van een unsharp mask in Adobe Photoshop
CS5®. De individuele opnames werden geassembleerd
o.l.v. prof. dr. Ann Dooms (vub-etro) door drs. Bruno
Cornelis met door deze onderzoekgroep ontwikkelde
software. Omwille van de vaste geïnclineerde opstelling
van Dulle Griet gebeurden alle opnamen van dit werk in
een hoek van 8° t.o.v. een Y-as.
5 Er zijn slechts vijf fragmenten van het schilderij geradiografeerd op 15/10/1953 door kik-irpa (cliché nrs. L
2545-49D. Ik bedank Mevrouw Christina Ceulemans, directeur a.i. van kikirpa, en mevrouw Catherine Fondaire,
radiologe kikirpa, om mij deze documenten ter beschikking te stellen.
6
Er is enkel één restauratiecampagne gedocumenteerd, uitgevoerd door C. en F. Bender in 1954 (zie
corresp ondentie in het betreffende dossier in Museum
Mayer Van den Bergh)
7 Dit euvel wordt tegenwoordig preventief voorkomen
doordat de ruimtes van het Museum Mayer Van den
Bergh naar behoren geconditioneerd qua stabiliteit in
relatieve vochtigheid en temperatuur.
8 Vandaar dat Van Schoute, Verougstraete en Garrido
1995, p. 8, de preparatielaag karakteriseerden als ‘légèrement beige ou ocre’.
9 Soortgelijke ondertekeningen die zich hoofdzakelijk
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beperken tot contouren (zij het enkel in zwart krijt), trof
men ook aan in de Val der Engelen en de Volkstelling te
Bethlehem (beide Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), zie Allart 1993, pp. 65-66.
10 Van Schoute, Verougstraete en Garrido 1995, p. 7, pl.
1 b-c.
11 Een dergelijke laag werd ook aangetroffen in de
Volkstelling te Bethlehem en in de lucht van de Val der
Engelen, zie Allart 1993, p. 67.
12 Verougstraete-Marcq 1985, pp. 21-27; Van Hout 1998,
pp. 199-225; Van Hout en Balis 2010, pp. 42-51.
13 Voor diverse vormen van onderschildering, zie Van
Hout 2008.
14 In de radiografie is trouwens te zien dat de schram
die door haar gezicht loopt een geretoucheerde kras is
in de verflaag.
15 Systematisch pigmentanalyse kon niet meer worden
uitgevoerd voor de redactie van dit artikel. Over geplande xrf-, xrd- en Ramanspectraalanalyses zal elders wor-
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den gerapporteerd.
16 Currie 2001, 80-124, vooral p. 103. Mogelijk is de ingekleurde pentekening naar Dulle Griet, toegeschreven
aan Pieter Brueghel ii (Düsseldorf, Staatliche Kunstakademie, fp 4838, 398 x 342 mm) een verkleinde kopie
naar de oorspronkelijke voorstudie.
17 Van Schoute en Verougstraete 2000, p. 142.
18 Een verslag van de pigment- en media-analyses vindt
men terug in een brief van Paul Coremans, directeur van
kikirpa aan Jozef de Coo, toenmalig conservator van het
Museum Mayer Van den Bergh, d.d. 17/04/64 (dossier
van het schilderij in Museum Mayer Van den Bergh). Dit
verslag wordt hier geparafraseerd. In een brief van René
Sneyers, waarnemend directeur van kikirpa aan Jozef de
Coo, d.d. 29/01/68 (dossier van het schilderij in Museum
Mayer Van den Bergh) is sprake van een conservatiebehandeling in het kik.
19 In 16de- en 17de-eeuwse bronnen werd hij vaak als
‘tweede Bosch’ gekarakteriseerd.

