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Afbeeldingen

1. Marteldood van Catharina, St. Maartenskerk Kortrijk, 1582.

1a. Detail van afb. 1, Groepen binnen het schilderij.
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2. Aanbidding der herders, Frans Hals Museum Haarlem, 1598.

2a. Detail van afb. 2, Het hoofdmoment in een cirkel omvat.
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3. De grootmoedigheid van Scipio, Rijksmuseum Amsterdam, 1600.

3a. Detail van afb. 3, Scipio en ouders van de bruid.

3b. Detail van afb. 3, Staande vrouwen.
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3c. Detail van afb. 3, Scipio en het bruidspaar.

3d. Detail van afb. 3, Mieren en slak.

3e. Detail van afb. 3, Landschap op de achtergrond.
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3f. Detail van afb. 3, Halfnaakte vrouwen.

4. Doortocht door de Jordaan, Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, 1605.
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4a. Detail van afb. 4, Isaac van Gerwen en Duyfje Roch.

4b. Detail van afb. 4, Zelfportret Karel van Mander.

4c. Detail van afb. 4, Jozua (midden).

4d. Detail van afb. 4, Het tentenkamp.
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4e. Doortocht door de Jordaan, Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, 1605.

4f. Detail van afb. 4, Steendragers.

4g. Detail van afb. 4, Zittende man.
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4h. Detail van afb. 4, Juichende figuren.

4i. Detail van afb. 4, Twee steendragers.

4j. Detail van afb. 4, Schelpen.
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4k. Detail van afb. 4, Groep Israëlieten badend in het licht.

4l. Detail van afb. 4, De Jordaan oprijzend als een dam.
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5. Michelangelo, Het Laatste Oordeel, Sixtijnse kapel Vaticaanstad, 1532-1541.

5a. Detail van afb. 5, Opwekking van de doden (de zaligen).
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5b. Detail van afb. 5, Charon en de verdoemden.

5c. Detail van afb. 5, Trompetterende engelen.

5d. Detail van afb. 5, Charon.
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6. Joachim Wtewael, De zondvloed, Germanisches Nationalmuseum Nuremberg, ca. 1590-92.

7. Gerrit Pietersz. Sweelink, Aanbidding der herders, Privécollectie, 1581-1616.
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Bronvermelding afbeeldingen
Voorpagina:

Karel van Mander, Doortocht door de Jordaan (detail zelfportret)
Bron: eigen foto (15 februari 2008).

Afb. 1:

Karel van Mander, Marteldood van Catharina
Bron: http://www.rkd.nl/rkddb/(yjvnq4eaiypyqajarinypqnu)/photo.aspx?maxphotos=2

Afb. 2:

Karel van Mander, Aanbidding der herders
Bron: eigen foto (24 mei 2007).

Afb. 3:

Karel van Mander, De grootmoedigheid van Scipio
Bron: http://www.rijksmuseum.nl/assetimage.jsp?id=SK-A-4690

Afb. 4:

Karel van Mander, Doortocht door de Jordaan
Bron: van Bueren 1994, p. 13.

Afb. 4
a, b, c, d,
f, g, j, k, l

Karel van Mander, Doortocht door de Jordaan
Bron: eigen foto (15 februari 2008).

Afb. 4e:

Karel van Mander, Doortocht door de Jordaan
Bron: http://www.rkd.nl/rkddb/(wdpens55cpthpq55w40pmjbt)/photo.aspx?maxphotos=5

Afb. 4:
h, i

Karel van Mander, Doortocht door de Jordaan
Bron: van Bueren 1994, p. 13.

Afb. 5:

Michelangelo, Het Laatste Oordeel
Bron: http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/humftp/Fine_Arts/Gallery/michelangelo/lj- a.jpg

Afb. 5a:

Detail Het Laatste Oordeel ‘zaligen’,
Bron: Gallico, Sonia, Vatican, with all the restored sistine chapel, last judgement and stanze
frescoes, Rome 2004, p. 131.

Afb. 5b:

Detail Het Laatste Oordeel, ‘verdoemden’
Bron: http://reproducties.fotogeschenk.nl/reproducties-groot/3562.jpg

Afb. 5c:

Detail Het Laatste Oordeel ‘engelen’
Bron: http://reproducties.fotogeschenk.nl/reproductie_ details.php?id=3569

Afb. 5d:

Detail Het Laatste Oordeel ‘Charon’
Bron: http://www.hellenica.de/Griechenland/Mythos/Bild/CharonMichelangelo.jpg

Afb. 6:

Joachim Wtewael, De zondvloed
Bron: http://www.fflch.usp.br/dh/heros/historica/apontamentos/bronze/antigo/sumer/textos
/DiluvioWtewael_Nuremberg_Deluge_1590_92SeculoXVIIArtesHolandaHolandeses.jpg

Afb. 7:

Gerrit Pietersz. Sweelink, Aanbidding der herders
Bron: http://www.rkd.nl/rkddb/(zkvl1bzizjiq2i3uhtyz1445)/photo.aspx?maxphotos=1
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Bijlage I: Lijst van schilderijen van Karel van Mander
Gedateerde werken:
De marteldood van de heilige Catharina (1582)
St. Maartenskerk Kortrijk
Landschap met het midasoordeel (in samenwerking met Gilles van Coninxloo) (1588)
Gemäldegalerie Dresden
Portret van een onbekende man (1592)
Kunsthistorisches Museum Wenen
Boerengezelschap (1594)
Roelofsz Gallery Amsterdam
De annunciatie (1595)
Frans Hals Museum Haarlem
Arcadisch landschap / landschap met herders (1596)
Wittelsbacher Ausgleichfonds München
De aanbidding van de herders (1596)
Národní Gallery Praag
Van Linschoten gedenkbord (1596)
Stadhuis Haarlem
Landschap met Johannes de Doper (1597)
Landesgalerie Hannover
Christus als twaalfjarige in de tempel (1598)
Kunsthistorisches museum Wenen
De aanbidding van de herders (1598)
RL. Feigen & Co. New York
De aanbidding van de herders (1598)
Frans Hals Museum Haarlem
De Calvarieberg in de sneeuw (1599)
Privé collectie Engeland
De ongehoorzame profeet (1599)
Verblijfplaats onbekend
De kindermoord te Bethlehem (1600)
Hermitage St. Petersburg
Boerenkermis (1600)
Hermitage St. Petersburg
Christus die de kinderen zegent (1600)
J.F. Willumsens Museum Frederikssund
De grootmoedigheid van Scipio (1600)
Rijksmuseum Amsterdam

De mensheid voor de zondvloed en de bouw van de Ark van Noach (1600)
Städelsches Kunstinstitut Frankfurt
De dans om het gouden kalf (1602)
Frans Hals Museum Haarlem
De tuin der liefde / Het feestmaal van Venus (1602)
Hermitage St. Petersburg
Doortocht door de Jordaan (1605)
Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam

Ongedateerde werken:
Amor omnibus idem
Wallenstein Collection Duchov
De aanbidding van de wijzen
The Wadsworth Atheneum, Hartford
De kruisdraging (toegeschreven)
Privé collectie Wenen
De ontmoeting van Jephthah en zijn dochter (toegeschreven)
Privé collectie Engeland na veiling Londen Sotheby’s
De zondvloed
Frans Hals Museum Haarlem
Mozes slaat water uit de rots (toegeschreven)
Privé collectie Nederland
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Bijlage II: Alle regels uit de Grondt der edel vry schilder-const
N.B. de nummering verwijst naar de nummering van de verzen in de editie van Hessel Miedema (1973).

Hoofdstuk I: exhortatio, of vermaning aan de aankomende jonge schilders
Er worden geen voor dit onderzoek bruikbare regels genoemd.
Hoofdstuk II: over het tekenen, of de tekenkunst
6 Laat op een staande voet de heup uitzwenken, om een figuur in de juiste stabiele stand te leren plaatsen.
10 Laat hoogsel en diepsel elkaar niet raken, laat de grondkleur tussen beiden vrij.
11 Hoog niet teveel. Als je met kleurextracten of inkten wast, zorg voor een zacht vervloeien. Of als je met kool en krijt werkt, houd je schachten met wattenproppen bij de
hand totdat deze werkwijze de matige tinten aan weerskanten doet vervloeien.
19 De spieren niet al te contrastrijk uitbeelden, dan lijken je figuren door magerte verteerd. De poezelige, gladde zachtheid moet je niet verwaarlozen.
20 Je kunt doezelen, krijt met watten verdrijven, of zachtjes in een fijne korrelstructuur verwerken zonder te arceren of ergens mee te wrijven. Laat je arceerlijnen als je dit
doet van dun tot zwaar toenemen en trek ze van bovenaf, terwijl je erop let spieren of andere ongelijkheden in het oppervlak goed uit te beelden.
Hoofdstuk III: over proportie of maat der ledematen van een menselijke figuur
3 Het gezicht is een tiende deel van de totale lengte van het menselijk lichaam. De lengte van een hand is even lang als het gezicht.
4 Het hoofd, gemeten van kruin tot kin, is 1/8 deel van de totale lichaamslengte. Vanaf de kruin tot de nek is ook 1/8 deel. Vanaf de haarimplant tot midden op de borst
(hoogst gewelfde deel) is 1/6 deel.
5 Van midden op de borst tot aan de kruin is 1/4 deel. De maat van het gezicht is drie neuzen lang.
6 De voet, van de hiel tot aan het eind van de tweede teen, is een zesde deel van de lichaamslengte. De cubitus, van de elleboog tot het eind van de langste vinger, beslaat
een vierde deel van de lichaamslengte.
7 De borst, vanaf het begin van de buik (boven de navel) tot onder tegen de kin is dezelfde maat als van elleboog tot de langste vinger. De navel is het middelpunt van het
lichaam. Met een passer kan een kring getrokken worden waarin het hele lichaam past.
8 Van de kruin tot de voetzolen en tussen de vingertoppen (met gestrekte armen) maakt een gelijkzijdig vierkant
12 Zet je figuur af op een loodlijn om hem zonder enige moeite juist te meten. De 8 delen van het lichaam die gelijk zijn zijn: van kruin tot kin, van kin tot midden tussen de
tepels, tussen de tepels tot de navel, van de navel tot het geslachtsdeel, geslachtsdeel tot midden van de dij, midden van de dij tot knie, knie tot midden van de scheen
en midden van de scheen tot de voetzool.
13 In de breedte: de schouders van de man zijn twee hoofden breed, de heupen twee gezichtslengten. De vrouw heeft heupen tweemaal de hoofdmaat en de schouders
twee gezichtslengten.
14 Vrouwen moeten geen hardheid in de spieren vertonen. Ze moeten poezelig van vlees zijn, met vouwtjes en plooien, kuiltjes in de handen zoals bij kinderen. Kinderen
moeten vijf hoofden hoog zijn: tot de schaamdelen is drie delen, dijen en onderbenen zijn er twee.

Hoofdstuk IV: over de houding, de passende stand en het juiste gedrag van een figuur
5 Om een staande figuur te construeren trek je een rechte lijn van het keelputje naar tussen de enkels, zo staat hij stevig.
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De voet waarop het gewicht terecht komt, die draagt het hoofd, zo recht dat men als men vanuit het hoofd naar beneden gaat een loodlijn tussen de twee zou kunnen trekken.
Deze moet je niet echt tekenen, maar in gedachten houden. De keelput moet langs een loodlijn precies in het midden van de voet terecht komen waarop het lichaam rust.
Hoofd en lichaam moeten tegengesteld aan elkaar hellen of buigen en niet dezelfde kant op.
De onbelaste voet, samen met het been, kan in een willekeurige stand naar voren toe (buiten de contour) uit staan voor het aangename effect. Het rechtervoorbeen en
het linkerachterbeen gaan altijd tegelijk omhoog, doen tegelijk een stap doen en gaan omlaag.
Aan één kant van een figuur hoort de arm en het been niet tegelijk naar voren te steken.
Denk aan afwisseling; dan de rechterarm naar voren, dan de linkerarm; altijd kruisgewijs. Het gezicht moet gewend zijn naar de arm die men naar voren toe laat uitsteken.
Het hoofd is van nature vaak zo gedraaid als waarnaar de voet gericht is. Het lichaam schikt zich naar het wenden van het hoofd. Maar voor de houding wordt het geprezen als
effectiever dat het hoofd naar de andere kant wordt gewend als het lichaam.
Geestelijke figuren moet je niet laten draaien; zij moeten zo devoot en zedig mogelijk worden neergezet.
Naar gelang het nodig zal worden bevonden mag men in deze regels soms variaties aanbrengen.
Bijvoorbeeld: als mensen met stokken steken of aan touwen trekken, dan moeten de voeten en handen naar één kant steken i.p.v. allebei naar de andere kant. Je moet
vermijden het naakte lichaam met de armen te bedekken opdat het altijd vrij is van alle storing.
Onwelstandig is het ook om de knieën van een zittende figuur, met de voeten opzij, naar binnen te laten buigen. De knieën kan je beter naar buiten laten wijzen en de hielen
naar binnen laten staan.
De voeten van een vrouw moet je juist niet uit elkaar zetten wanneer zij staat of ligt. Haar voeten moeten dicht bij elkaar staan, omwille van de eerbaarheid. Gezichten of iets
iets dergelijks moet je niet verkorten; dit brengt weinig gratie met zich mee.
De schouder van de kant waar de heup uitzwenkt, hoort te hangen en niet omhoog te staan.
De arm van de laagste schouder, dus de kant waar de heup uitzwenkt, moet niet omhoog reiken. Als een arm omhoog moet, neem dan de arm van de hoogste schouder om
een gracieuze stand te bereiken.
Figuren die niet werken moeten niet beide handen of armen tegelijk opheffen. Variatie kan verheugen. Ook bij benen en voeten moet men het vermijden.
Geen onnatuurlijke dingen proberen uit te beelden, zoals springen en buitelen of borsten en billen tegelijk uitbeelden.
Geen verwrongen, verdraaide of met gebroken ledematen opgesierde figuren. Handen aan de arm niet verdraaien en de voeten niet in de andere richting dan de knie verdraaien.
Dus met mate wenden en buigen en hierbij het leven navolgen. Een figuur die naar de hemel kijkt bijvoorbeeld door kommer, moet het hoofd niet verder naar achter laten
hangen
dan zo ver dat de ogen recht omhoog kijken. Bij het bukken moet de mate niet lager zijn dan dat de schouders en de navel op dezelfde hoogte zijn.
Het hoofd mag niet verder naar achteren gedraaid worden dan zo dat de kin naar achteren recht boven de oksel staat.
De handen moet je niet hoger opheffen dan dat de elleboog boven de oksel komt.
Een figuur die iets optilt zet de ene voet naar voren om als een schoor te dienen en in evenwicht te blijven.
Als een schouder gewicht draagt, moet het been aan die kant ongebogen het gewicht op zich dulden. De voeten van een staande figuur moeten niet meer dan een voetlengte
van elkaar staan.
Figuren die dansen of hoog reiken staan of op de tenen of op de ballen van de voetzolen.
Bij actieve standen moeten de ledematen tot volle activiteit gebracht worden. Bij lopende figuren moeten alle ledematen meedraven.
Alle bewegingen van de ledematen van nimfen, godinnen en concubijnen moeten aangenaam en behendig zijn.
Figuren moeten naar leeftijd onderscheiden worden. De ongecompliceerde jongelui moeten worden uitgebeeld als tot de vreugde genegen, speels en argeloos. Vrouwfiguren
moeten geen trekken van mannelijke kracht vertonen, zij zijn immers het werken niet gewoon.
Maagden en vrouwen moeten gesierd worden met een zedig uiterlijk en geen inspannende, harde en zware werkzaamheden laten zien, zoals wel de adolescenten of amazones
passen.
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39 Mannen van sterke gesteldheid moeten krachtige gebaren maken en standen aannemen. De jeugd die zwaarmoedigheid probeert uit te bannen moet wakker zijn met
ontspannen ledematen, helemaal vrij en los. Oude mannen moeten zich overeind houden door zich met hun handen ergens aan vast te houden, met vermoeide benen die tot
buigen geneigd zijn.
41 Een wijsgeer moet met de ene vinger op de andere vinger zijn argumenten met ernst op lijken te noemen.
Hoofdstuk V: over de ordening en de inventie van de figuurstukken
5 Er zijn zeven bewegingsrichtingen: omhoog, staand naar boven gericht, naar onderen neerwaarts, naar de rechterkant, naar links, van ons wijkend of weglopend
tegemoetkomend en in het rond. Je moet altijd schikken naar de grootte van de beschikbare ruimte en vermijden dat de figuren de lijst dragen of dat ze benauwd als in kisten
liggen.
6 Stel de figuren wat los op. Maak onderdelen niet zo groot dat handen of voeten in de lijst komen te lopen of je figuren ongemakkelijk getordeerd liggen omdat je door gebrek
aan plaats bent gedwongen: veeg uit en verplaats.
7 Overlaad de loopruimte in het oppervlak niet teveel. Baseer je grondig door het verhaal van je onderwerp te lezen en te herlezen.
Wanneer je allebei de zijkanten van je tafereel op geschikte wijze vult met forse voorgrondfiguren, architectuur of andere aankleding en dan de middenruimte vrij en open
11 houdt,
dan zul je daar zo weinig niet kunnen aanbrengen of het zal meteen aan welstandigheid winnen.
12 Als je in je ordinantie een inkijk of doorkijk openlaat, met kleinere achtergrondfiguren en verschieten in landschap waar de blik in kan doordringen, zal deze zeker een mooi
karakter krijgen. In het midden op de voorgrond kunnen we dan figuren laten liggen of zitten.
13 Schilder ook je achtergronden goed, anders verlies je gratie.
14 Schik alle figuren zoals ze behoeven. Ordineer met verschillende groepen, hier staand, daar liggend en dan weer zittend.
21 In het figuurstuk is het nodig dat de figuren verschillend zijn in manier van staan, lichaamsstand, werkzaamheid, gestalte, natuur, wezen en geneigdheid. Enige figuren zullen
met beide voeten naar voren naar ons toe staan of een stap doen, en andere met gezicht en lichaam in profiel.
22 Sommigen tonen van achter gezien de hielen, enigen zullen zitten, liggen, kruipen, omhoogklimmen, dalen, opstaan, neerknielen. Soms zullen enigen in een stand staan alsof
ze vallen, of heimelijk sluipen, omhoog kijken, leunen of in elkaar krimpen. Het is ook nodig om geklede, half geklede en naakte figuren onderelkaar gemengd te schilderen.
23 Alles wat onmisbaar is voor het hoofdmoment van de geschiedenis wordt als het ware ingesloten in de omvatting van een cirkel. Op die manier omringen een aantal figuren de
kern van het figuurstuk die als het centrale punt in het midden overeind blijft, als een figuur die velen aankijken of smekend bejegenen.
24 Het geeft de ordinantie geen gratie wanneer je lichamen van mensen, paarden, stieren, kalveren of andere figuren gedeeltelijk in de lijst laat lopen, tenzij daar een stuk grond
voor komt te staan, hetzij van stenen hetzij van iets anders dergelijks, zodat er gesuggereerd wordt dat dat de toeschouwer het gezicht op de rest kan benemen.
27 De allerbeste figuurstukken vermijden de overvloed veelal en scheppen genoegen in het sobere met weinig details.
31 In voorstellingen met weinig figuren worden ruwe, lichtzinnige onderwerpen die de ogen geen harmonie aanbrengen niet het meest geprezen.
Sommige figuurstukken vereisen door het onderwerp meer soberheid dan anderen. Sommigen zijn ook makkelijker te ordineren, door de figuren als marktkoopwaar te
34 schikken.
35 Breng veel verschillende gezichten aan in je figuurstuk en stel het bevalligste en het vermakelijkste voorop.
36 De belangrijke figuren moeten uitsteken boven de andere, doordat ze op een hoge plaats staan of zo zitten dat ze boven de anderen uitrijzen. Degenen die hen aanspreken
moeten nederig kentekenen van gehoorzaamheid vertonen, op een lage plaats en weggedrukt. Zo vervolgens de rest van de personages: hiertoe moeten ze aan alle kanten
zijn opgesteld zijn en hun gebaren maken als subtiele toneelspelers.
37 Alle uitdrukkingen van de gemoedsaandoeningen, de juiste standen, reflecties, weerschijn, alles wat tot onze kunst hoort moet in het figuurstuk tegelijk te pas worden gebracht.
38 Het figuurstuk wordt er ook door gesierd als een van de figuren in de compositie naar de omringende mensen gewend is, alsof hij hen met een alert gebaar medelijdend op een
of andere narigheid wil wijzen of op iets verschrikkelijks dat staat te gebeuren.
20

39 Vlecht geen armen en benen door elkaar en maak er niet teveel een warboel van alsof de figuren lijken te vechten. Laat die onderdelen vloeiend, gelijkelijk, in de juiste richting
op elkaar volgen. Prijzenswaardig is het wanneer de figuren veelal in hun geheel, niet oversneden, compleet te zien zijn.
40 Als we een figuur of gezicht schilderen moet daarachter een ander te zien zijn om de indruk te wekken dat de ene figuur naar achteren gaat en de voorgrondsfiguur uit het
beeldvlak lijkt te springen.
41 Breng niet teveel schaduwen dicht bij elkaar aan. Ongetemperde donkere kleuren moeten niet abrupt met kracht tegen helder licht stoten, wel tegen tussentinten. Ook moeten
we een groot stuk vlak licht bij elkaar brengen en het evenals het donker in de tussentint oplossen.
42 Niet zwart op wit aanbrengen, dan lijkt je werk net een schaakbord. De mezzatinte komen in gebruik: zachte tussentinten van gemengde kleuren die naar achter toe geleidelijk
doezelig verflauwen.
44 Zet de belangrijkste figuren op passende wijze vooraan zodat ze zeer opvallend uitkomen, om ze goed te onderscheiden.
61 Maak gebruik van je vindingrijkheid. Voorstellingen met zo weinig figuren maken is verspilde moeite, ze hebben geen perfect karakter zonder addities of toevoegsels.
64 Alle aardse gebeurtenissen vertonen veel kleuren, gestaltes en uiterlijkheden. Genoeg stof om een perfecte welstandige compositie op te bouwen.
65 Je kunt ook abstracte figuren bedenken om je compositie te amplificeren.
71 Je kunt door middel van natuurlijke omstandigheden personen, plaatsen of rivieren aanduiden.
72 Je kunt ook de godheid in de menselijke gedaante van het betreffende water laten zien.
85 Vaak worden de rivieren en stromende wateren gehoornd geschilderd.
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Hoofdstuk VI: uitbeelding van de affecten, gemoedsaandoeningen, begeerten en smarten van de mens
De affecten zijn: liefde, begeerte, vreugde, smart en toorn; kommer en bedroefdheid, kleinmoedigheid, vrees, opgeblazenheid en afgunstige haat.
De lichaamsdelen moeten zo ten opzichte van elkaar gezet worden, dat ze de dingen die het hart beroeren te kennen geven, om door middel van de uiterlijke zichtbare
kenmerken van het lichaam teweeg te brengen.
Uitbeelding van de liefde tussen man en vrouw: vriendelijk elkaar toelachend aankijken, met omhelzingen en omarmingen. De hoofden naar elkaar toe neigend te laten hangen,
met de rechterhanden in elkaar geslagen.
Bij geliefden kleurt het gezicht vaak met een roodheid als van rozen.
Flink wijd open staande ogen kunnen op wijsheid duiden en een krachtig postuur geeft mannelijkheid aan. Een lachende mond kan op verliefdheid duiden. Begeerte geeft zich
te kennen door ogen die intens naar iets kijken.
Om een blij hart uit te beelden moet je de ogen aardig half dicht maken, de mond wat open, aangenaam en vrolijk lachend. Het voorhoofd moet glad en oprecht zijn, zonder
veel rimpels.
Rimpels en groeven in het voorhoofd geven een bedroefde geest aan, benard en vol zorgen. Iemand met een glad voorhoofd en een hart vol kwaadaardige intriges heeft een
dubbel voorhoofd.
Het verschillend optrekken van de wenkbrauwen kan hardheid of zachtmoedigheid uitbeelden; ontkennende of bevestigende gedachtes zijn hier waarneembaar.
Bij het lachen worden de mond en wangen breder en komen zij omhoog. Het voorhoofd daalt en de ogen zijn half dichtgeknepen en gedrukt, zodat ze naar de oren toe kleine
rimpels maken.
Schreiende gezichten zijn niet zo rond; de wangen worden smaller. De onderlippen en mondhoeken gaan omlaag.
Gebaren van droefenis zijn onder andere handen wringen, wenen en klagelijk zuchten.
Wanhoop en onmacht kunnen worden uitgebeeld door het gezicht te bedekken met kleren of handen.
Om een droevige habitus te maken, vol medelijden en inwendige aandoeningen van het gemoed, zonder tranen, moet men de wenkbrauwen aan de linkerkant wat optrekken,
met het oog half dicht en het plooitje dat van de neus de wang in loopt daar naar toe laten trekken en korter worden.
Het hoofd moet naar één kant gebogen hangen; de wang, naar het hiervoor genoemde oog opgetrokken, moet aan die kant de mond opentrekken. De ene hand moet op de
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plaats van het hart op de borst drukken en de andere zijn eigen schouder aanraken, met de binnenkant naar buiten toe gekeerd, net zo geplaatst als om iets te pakken of te
beschutten.
De handen kruiselings op het hart liggend, het hoofd tegen een schouder gedrukt. Rode wolken kunnen de bleke wangenvelden met lauwe regen nat bevochtigen, de handen
samengevoegd met de vingers verstrengeld; in contrapposto, zoals west en oost, moet het gezicht mistroostig naar de andere kant omhoog kijken.
Om tegen het betraande oog te drukken of om het af te vegen kan daar soms een hand of een doek voor te zien zijn. De hand zal het hoofd, dat zwaar is van droevig vocht,
helpend bijstaan en het met de elleboog ondersteunen. Alle ledematen moeten daar eigenlijk slap liggen of hangen, als dood, of helemaal bevangen door ziekte.
De bedroefde moet dikwijls gaan zitten, doordat de moed hem ontzinkt buigen zijn ledematen.
Een dood lichaam is geheel zonder levenskracht, ziet er dood uit, romp, ledematen en vingers.
Een gramstorige kun je in het hoofd twee vurige kolen, die toornig fonkelend ver uitpuilen, onder twee donkere wenkbrauwen doen schuilen.
Plaats de iris van de ogen binnen witte randen, zowel van onderen als van boven, door het wijde opensperren. Het gezicht moet sterk opgeblazen zijn en aan het oppervlak rood
en branderig, door de hitte van de toorn. Het voorhoofd moet als een leeuw in rimpels zitten.
De magere nijd, vol afgunst, lijkkleurig en bleek, nors, bitter en ellendig, laten we in haar koude, donkere, lelijke woonplaats met haar vergiftigde spijs. De moedeloze of de
wanhopige ziet men wel zijn kleren aan stukken scheuren, of zichzelf het haar uit het hoofd rukken.
Iemand die wordt geteisterd door inwendige vrees moet, lijkkleurig bleek, als vluchtend met de armen reiken.
Droevige, medelijdende mimiek bevat een mond die naar één kant open is, rimpels in het voorhoofd tegengesteld aan elkaar, de wenkbrauwen ongelijk opgetrokken, de
vleeskleur bestorven door de aanwezigheid van de dood, bleek purper als blos, aan lip en wang.

Hoofdstuk VII: over de reflectie, reverberatie, weerglans of weerschijn
3 Wanneer de zon opkomt zie je de velden bezaaid worden met rode rozen en purperen bloemen.
5 Een schilder moet ernaar streven in een zacht oplichtende lucht, in bergen en rotsen het uiterlijk van Aurora na te bootsen.
6 In de zonsondergang krijgen verschillende dingen een rode kleur, de aardbodem, stenen en bakstenen als ook de gezichten van mensen. Waar de stralen van de zon ze raken,
of in die situatie een minder directe reflectie veroorzaken, krijgen ze meteen een blozende, roodachtige, vurige en gloeiende kleur.
7 Water wordt gewoonlijk een kameleon, het neemt de kleur aan van hetgeen er boven of vlak naast is.
9 In de wolken zijn kleuren en figuren te zien in verschillende gedaanten. Het worden er meer of minder al naar gelang de materie van het zonnevuur dan wel de dikte van de
wolken overheerst.
10 Recht tegenover de zon, meestal omstreeks de herfst, kan een halfronde, grote, wijd open ring of cirkel worden waargenomen: de regenboog.
13 Een regenboog kan alleen zichtbaar zijn als de lucht niet met wolken bedekt is.
21 Wanneer je een regenboog afbeeld, moet je letten op de afscheiding tussen de kleuren; ze gaan subtiel en vloeiend in elkaar over en lijken allemaal uit elkaar voort te komen.
22 De kleur die het dichtst bij ons is is purper, dan lichtkarmijnrood, daarna oranje-achtig of rijk rood, dan masticotgeel, zachtgroen, zuiver blauw en tenslotte weer purper.
25 De weerschijn van maneschijn, brand, bliksem, kaarslicht en smidsen: bij het verlichten van zijn omgeving veroorzaakt het altijd een gelijke gedaante van licht.
26 Als het licht van de maan zijn teken aanbrengt aan huizen of kerken, zal hij net zo'n bleek schijnsel geven als hij zelf bleek is en wat hij met zijn stralen kan bereiken. De
bliksem doet met een speciaal blauw getint licht de duisternis wijken en vluchtig maakt hij zijn reflectie zichtbaar.
31 B rand maakt als het opsteekt met zijn vonken een fel geknetter. Hoe zwarter en dikker de donkere sluier van de nacht is, des te heller lichten zijn krachtige vlammen op. Ze
delen aan huizen, tempels of andere gebouwen een weerschijn meer van dezelfde kleur. Ook in het water geven ze een verschrikkelijke aanblik.
32 De kleur van het vuur is afhankelijk van de materie waarmee de heftige vlammen gevoed worden. Deze kunnen neigen naar rood, purper, blauw of groen.
33 Ook de rook vervult de lucht met verschillende kleuren, zodat het lijkt op de afgrijselijke walm van de Styx.
34 Bij kaarsen als lichtbron staat het goed als men vooraan in het donker een figuur van de voeten tot de kruin overschaduwt en het licht alleen de contour van naakt, haar of
kleding raakt. Ook moet vanuit de lichtbron, als middel- of uitgangspunt de schaduw overal heen zijn richting zoeken.
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35 Als Vulcanus en de Cyclopen worden geschilderd met hun naakte ledematen, kan men een van deze lieden helemaal beschaduwd tegen het licht in plaatsen, en het licht van
vuur aangeven doordat het aan de voorkant de contour hier en daar raakt.
36 Figuren die achter de vurige vonken staan moeten de kleurigheid dragen van het schijnsel dat ze ontvangen van het gloeiende ijzerwerk dat ook de wand van de grot kleurt, met
schaduwen en vurige lichtplekken, zoals er ook van onderen op slaan tegen de borstelige, harde gezichten, die stuurs kijken naar hun ruwe bezigheden.
50 Bij het daglicht is het zo dat iets van het groen van het loof van de bomen en van de grassen en kruiden in de gezichten van de figuren en de andere plaatsen waar de huid
naakt is te zien is.
51 Waar gezichten of naakte lichamen in de schaduw staan tegen wol, zij of linnen, zal de vleeskleur door de zo ontstane weerschijn hetzij wat geel of wat rood ontvangen. Daar
waar de spieren in elkaar overgaan tegen elkaar een weerschijn, namelijk van vleeskleur tegen vleeskleur.
52 Aan ronde zuilen, basementen, witte eieren en marmeren bollen komt ook een weerschijn aan de dag, te meer als er lichte dingen tegenaan staan. Ook zijn er reflecties in
gouden en zilveren schalen en vazen te zien, in helder doorschijnend ijs en glazen waarin wijn is geschonken die met hun weerschijn vlekken maken of het tafellaken.
57 In heldere stilstaande wateren die niet stromen is het volmaakte spiegelbeeld op zijn kop te zien, van planten, lissen, bergen, huizen en bomen, van drinkend vee: schapen,
koeien en paarden of van die vogels die daar maar komen drinken.
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Hoofdstuk VIII: over het landschap
Bij het opkomen van de zon krijgen de purperen wolken rozige rode randen.
De morgenstond besprenkeld de groene wereld met druppels van dauw en maakt de lucht helder lichtblauw.
De oranje-gele ronde bol van de zon is opgekomen. De bedauwde velden waar op gelopen is, is op die plekken groener van kleur.
In de verte neemt het landschap de gedaante van de lucht aan, wordt wazig en gaat bijna helemaal in de lucht over. Staande bergen lijken wolken die bewegen. Velden en
dergelijke lopen allemaal op het vluchtpunt toe en worden nauwer.
Je vluchtpunt of oogpunt moet zich op de bovenste lijn van het water bevinden. Alles wat daaronder is ziet men dan vanaf bovenaf en het andere ziet men van onder op.
Achteraan kun je het niet te vaag uitvoeren, daar moet je minder royaal zijn met diepsel dan met hoogsel. Denk ook aan de dikte van de lucht, die blauw van substantie is en
die daartussen (tussen oog en object) het gezichtsvermogen belemmert en het pogen om scherp waar te nemen door wazigheid geheel verhindert. Met mate kan men soms
hier of daar zo voorstellen alsof de zon door de wolken heen schijnt en dan zo op steden en bergen neerdaalt.
Soms moet men ook steden in hun geheel, en soms maar half, verduisteren, beschaduwd door wolken. Het spiegelend water moet men de kleur van het aanschijn van de
hemel niet onthouden. Soms staat het goed om de lucht of het schijnsel van de zon zachtjes te laten overgaan in het water.
Weersomstandigheden met harde wind, als de zee en de stromende beken door de wind bewogen zijn, zijn hier natuurlijk uitgezonderd.
Laat soms razende watergolven er uit zien als zwarte onweersluchten, wanstaltig lelijk. En laat bochtige bliksemstralen door de donkere lucht van een stormachtig onweer
komen flitsen.
Om sombere winterse dagen uit te beelden, is het nodig om sneeuw, hagel en regenvlagen, ijzel, rijp en droevige, het gezicht belemmerende mist uit te kunnen beelden.
Geef de lucht soms ook helemaal onbewolkt weer en wel bovenaan op z'n zuiverst blauw azuur of smalt, maar met schoon gereedschap, zodat de verf zuiver blijft. Naar
beneden toe moet dit geleidelijk overgaan in steeds lichtere tinten zodat het dichtst bij de zwaarte van het element aarde altijd de allergrootste lichtheid staat.
De zon moet rondom omkranst worden met licht lakrood en wat purperachtig in vloeiende overgang.
Landschappen moet je indelen in veelal drie of vier delen.
Het is goed als de voorgrond contrastrijk is, om de andere plans te laten terugwijken. Ook moet je op de voorgrond iets groots aanbrengen, bijvoorbeeld machtige
boomstammen.
Alle gronden, van de voorgrond af, moeten hecht met elkaar verbonden worden geschilderd. De gronden moet je slingerend laten verlopen en niet de ene hoop achter de andere
stapelen.
We moeten vermijden bergen, heuvels en dijken krachtig en donker tegen zacht licht te laten stoten, dat moeten we met mezzatint oplossen.
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22 Op de voorgrond moet je geen huizen bouwen, tenzij men in de zin heeft iets verhalends uit te beelden met evenveel landschap als figuren. Je moet vermijden dat het er zwaar
uit gaat zien en dat de ruimte wordt weggedrukt. Je moet erop letten de gronden naar behoren, maar niet te overvloedig laten begroeien met wat mooie planten.
23 Streef veel verscheidenheid na, zowel in kleur als in vormen. We moeten vermijden onbedacht al te overvloedig steden, huizen, bergen of andere dingen aan te brengen, want
al te veel verhindert veelal het verkrijgen van welstandigheid.
26 Laat je door hooggelegen, slecht begroeide heuvelgronden geen helder, naar blauw zwemend groen afsmeken, zoals in laaggelegen weilanden in de dalen.
27 In het jaargetij van de lente moet je letten op de sier met de kleur van edelstenen en er je best voor doen het smaragd- of saffiergroene loopvlak te schilderen met zijn
schakeringen en daar midden doorheen de zich kronkelende slingeringen van de murmelende, kristalheldere beekjes, die vloeien tussen groene, grazige oevers.
28 Met zachte biezen, riet en zwaardvormige lissen zullen we dan deze bochtig verlopende drinkplaatsen van de vissen aan weerskanten beplanten. Ook de stilstaande poelen
zullen we opvrolijken met de weerspiegeling van begroeide oevers.
29 Rivieren met hun uitlopende bochten moet men in deze moerassige landen ook laten kronkelen. Daarbij moeten we het water altijd de laagste plaats doen zoeken. Daarnaast
moeten we zeesteden bouwen, die zicht uitstrekken naar hoger gelegen gebieden, met kastelen op rotspunten. Iets hoger klimmend kunnen we het uitgestrekte land in akkers
verdelen.
30 Aan de ene kant Ceres met de blonde aren, aan de andere kant de akker nog vol onrijpe haver. Hier bloeit wikke, daar boekweit en klaver, rode en blauwe bloemen in koren en
tarwe, en het nuttige vlas, hemelsblauw van kleur.
31 Ook geploegde akkers, doorsneden met voren, of hier en daar velden waarop het gewas geoogst staat. Nu eens weilanden en akkers, zoals het hoort met sloten, heggen en
kronkelende wegen; dan weer grilligheden aan herdershutten en boerengehuchten, in grotten en holle bomen en op staken met wanden en daken.
32 Deze daken moeten niet van heldere rode bakstenen zijn, maar eerder met zoden van aarde, riet en stro, lappen en gaten. Grillig bepleisterd of met mos begroeid. In het
verschiet liggen de blauw gekleurde bossen, op een onderlaag van as, wit aangestreken en op droog in blauw aangebracht. Fijntjes getekende lichte boomstammetjes, die
naar binnen toe dicht op elkaar komen te staan.
33 De kleinste boompjes hoef je maar aan te stippen. De kleur van de rotsen is die van tamelijk lichte as, soms steken hun kale pieken midden boven een dicht dennenwoud uit.
34 In ons landschap staan soms enige toppen, boots deze na, inclusief het gedruis van het water.
35 In de waterval hangen stenen als ijspegels aan de rotsen, helemaal groen bemost en zonder regelmaat. De stroom holderdebolderd en als hij beneden is volgt hij bochtige
banen, net als een slang. Er groeien hoge naaldbomen.
38 Pas verschillende gebladerten toe en wees sterk gericht op het gebruik van verschillende kleuren: geelgroen eikenloof, bleke bladeren van wilgenstruiken enz. maak de
boomkruinen niet helemaal rond gesloten, alsof ze kort geknipt waren. Ook moet je de takken aan alle kanten uit de stammen laten groeien, onderaan het dikst, maar meer
naar boven toe dunner laten worden.
39 Karakteristieke boomstammen moet je ook kunnen maken: hier en daar witte, schriele berken, kasbomen en linden, ook gerimpelde eikenschors met winde en met groene
klimop laten begroeien. Ook rechte stammen en die moet je allemaal bekleden met hun groen loof.
40 Maak niet te peuterige kleine blaadjes, om droogheid te vermijden. En probeer ook terwijl je het loof schildert daar dunne twijgjes doorheen te laten lopen, sommige naar
boven, andere grillig naar beneden toe gebogen.
41 Het is goed als je het geschiedenisje kent dat je in je werk aan gaat brengen, om daar je landschap beter naar te kunnen schikken. Vergeet niet om kleine figuren bij grote
bomen te zetten. Zet je kleine schepsels hier aan het ploegen, daar aan het maaien, ginder de vracht op de wagen laden en elders vissen, varen, vogels vangen en jagen.
42 Maak je land, je stad en je water vol bedrijvigheid, je huizen bewoond en je wegen bewandeld.
Hoofdstuk IX: over vee, (wilde) dieren en vogels
8 Trek drie cirkels van vastgestelde afmetingen. De ene bepaalt de billen, de andere de borst en de derde de buik van het paard. De gebogen hals ontstaat op maat.
10 Eigenschappen van een welgeschapen paard: maak het hoorn van zijn hoeven blinkend als git, donker, glad en hoog, rondlopend. Maak de schenkels kort, niet te krom en niet
te recht. De voorbenen lang, mager om te zien en modeleer de knieën goed pezig en geaderd, mager gespierd zodat ze volstrekt niets meer lijken dan op hertenpoten.
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11 De borst kan je breed en vet maken, evenals de schouders en het kruis. De flanken rond, de buik kort, de rug recht, de romp groot. Langs de ruggengraat loopt een gleuf. De
hals moet zich lang en breed voordoen, vol plooitjes. De lange manen moeten aan de rechterkant afhangen. De staart kan als hij loshangt de aarde raken, of men kan hem
kunstig opgebonden afbeelden.
De ronde billen moeten trillen van vetheid, maar het hoofd moet klein zijn, mager en droog. Het voorhoofd willen we van louter been hebben, de oren die nooit stilstaan,
12 scherp.
Een grote mond, grote neusgaten, en ook de beide ogen groot en uitstekend. Doe ook je best om het paard de meest geschikte kleur te geven.
13 Maak allerlei kleuren paarden: gevlekte, witte en rossige, al wat nodig is in je werk voor een goed contrast.
14 Let goed op het glanzen en glimmen van de huiden, zoals we dat in zonneschijn zien aangegeven, ook bij zwarte paarden. Let op het glanzende haar op de flanken.
15 Let op de verschillende rassen: paarden uit Spanje zijn sierlijk van contour. Turkse, Barbarijse en Napolitaanse of Campaanse en let erop hoe sommigen kastanjebruin haar
hebben en andere er uit zien alsof ze met honing zijn bestreken.
16 Mooie appelschimmelkleur mag niet ontbreken, de huid lijkt hierbij helemaal met schubben bezet te zijn, aangenaam om te zien. Paardenmonden en neuzen moeten de
geëigende kleur gegeven worden, ook de staarten en manen.
17 De donkere paarden kan men soms sieren met vier witte voeten en een ster op het voorhoofd. Let ook op de attitude, net als bij in een menselijke figuur. Ze lopen met een
vloeiend, welstandig karakter, en ook staan, springen en wenden doen ze zo. Let ook op het witte schuim waarmee ze het veld bezaaien.
29 Over vaarzen, koeien, ossen en stieren: stieren kijken niet zo goedhartig uit hun ogen, ze zijn veel gruwzamer van aanblik. Hun oren zijn dichter begroeid dan die van de ossen
en in het algemeen zijn hun horens veelal korter en kleiner.
31 Koeien en vaarzen moet je niet zo gruwzaam en ruig schilderen als stieren of ossen.
32 Gewoonlijk is het vrouwelijk geslacht van alle dieren veel effener, gladder, veel zachter en aardiger van uiterlijk. De stieren- of ossenhorens moeten omkranst zijn door lokkig
haar, dat met slingerende krullen van het voorhoofd af naar de neus toe moet golven.
33 Je moet vermijden koeien en vaarzen van teveel ruige beharing te voorzien. Je moet al hun leden bevallig fatsoeneren. Soms zul je onder de anderen vaarzen aantreffen, zo
fijntjes gespierd met volle flanken dat je blij zult zijn dat je 't gezien hebt, vanwege de grote gaafheid.
Bij het kleuren van ossen en koeien, rood, grijs en rossig, dat van allemaal, hoe verwonderlijk ook gevlekt, altijd de oren aan elkaar gelijk zijn, het ene niet een haar
34 verschillend
van het andere getekend.
35 Schilder geen afkeurenswaardige lange koppen. Kleur je dieren naar de natuur, dat geeft welstandigheid.
47 Let erop hoe ieder dier ligt, loopt, slaapt, stapt en zich wendt. Kijk naar de natuur en maak dat de verfbehandeling altijd karakteristiek is.
Hoofdstuk X: over textiel of draperie
3 De kleding moet voor ieder naar zijn staat zijn, naar gelang het aanzien dat de persoon geniet. Koningen in purper, met kronen gesierd. De opgeruimde jeugd vereist het lustig
te worden getooid met uitgelezen heldere blinkende kleuren. Bij maagden pleegt het wit goed te passen.
4 Het zwart pleegt op rouw te wijzen, daarmee worden weduwen en oude mensen gekleed. Herders en schippers moet men grofgeweven wollen stof in verschillende grijsnuances
geven, strak om het lijf getrokken, met zware plooien. Spaarzaam kan men ze met een heldere kleur optooien.
5 Textielsoorten: wol, ras, saai, zij, elk van deze stoffen plooit naar zijn aard.
6 Ruw linnen maakt kantige vouwen met scherpe hoeken, net als nat papier.
7 Let hierop: in een vrouwen- of mannenfiguur moet men altijd het bovenste bovenkleed of de mantel zwaarder maken dan alle kleren eronder.
9 Een draperie moet men niet te laag om de lendenen schorten en ook niet verkeerd laten hangen. Let goed op het spannen en neervallen, op het uit- en inspringen, het verdwijnen
en het verkorten van de plooien. Vergeet hierbij ook de eerder genoemde zeven richtingen niet. Men dient te weten waar men de stof het meest moet samendrukken.
10 Overal waar de lichaamsdelen bewegen of buigen moet de stof het meest worden samengedrukt: knieholten, oksels, ellebogen en dergelijke; plooi daar je laken rijkelijk. Laat
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het stijf uitgespannen staan op de schoten, van knie tot knie, als die ver uit elkaar staan.
Op alles wat uitsteekt (schouders, knieën, dijen, buiken, kuiten of billen) moet men het (de stof) laten uitsteken en reliëf geven. Breng daar geen plooien aan, want lichte
ondergronden kunnen geen groot contrast van diepsel hebben.
Laat de plooien uit elkaar ontstaan. Vermijd zakplooien. Maak dat men altijd kan zien waar je plooien of pinçures beginnen en waar ze blijven.
Kreukel de stof niet te erg, ongeordend en moeizaam.
Maak zonder schroom een draperie die rijkelijk en vrijuit vloeit, in het bijzonder aan vrouwen. Laat het liever slepen dan het te kort te maken. De boorden en zomen afhangend
dan wel liggend, sieren met natuurlijke golvingen. Maar vermijd het in de zoom hoekige uitsteeksels te maken.
In zijden stoffen met changeants moet je altijd hoogsels aanbrengen in een kleur die de aangrenzende kleur het best verdraagt.
Lakken verdragen goed lichte blauwen en de smalten verdragen goed lak met wit. Licht masticot kan goed naast groen staan, as met wit laat zich goed schaduwen met
schietgeel, purper laat zich met blauw of rood en de verschillende halftinten laten zich met heldere kleuren goed hogen.
Soms staan vlakke panden van grote stukken stof in de kleding van hooggeplaatste mannen statig en goed. Ook in monnikskappen is dit soms te zien, dat plooien naast
elkaar voorkomen, waar stukken van dezelfde stof, slap of gespannen over elkaar hangen. Ook sommige moderne klederdrachten zijn niet te versmaden, die nu in gebruik zijn
of dat vroeger plachten te zijn.
Beproef, probeer en fantaseer en let op het werk van anderen. Om mooie draperieën te schilderen, zet je je eerste lagen in een geschikte kleur op en pas daarna de techniek
van het glaceren toe, om een gloedvolle transparantie te veroorzaken bij het schilderen van fluwelen en mooie satijnen.
Fluwelen stoffen maak je helemaal donker en je deelt je effen hoogsels alleen maar toe aan de reflecterende zijkanten. Bij satijn is het voorbeeld de werkelijkheid.
Opwaaiende stof maak je binnenshuis zo: zoals de figuur stapt of loopt wappert het er in zijn geheel achteraan. Buiten beeldt men het zo uit dat het voor een deel één kant
uitgaat, hetzij naar voren of naar achteren, afhankelijk van de kant waar de wind vandaan komt, en of die hard of zachter waait.
Dunne kleren of zijden stofjes dient een blazende wind tegen het lichaam te drukken, zodat men het naakt aan dijen, romp en benen op karakteristieke wijze ziet.

Hoofdstuk XI: over het gevarieerd kiezen en bij elkaar zetten van de kleuren
7 Geel en blauw passen goed bij elkaar, zo kun je je draperie wat de kleur betreft wel combineren. Ook rood en groen houden van elkaar. Rood bij blauw doet het ook goed.
Purper verbleekt er niet van bij geel te staan. Groen wordt verkwikt door naast wit te staan en wit schikt zich bij alle kleuren.
9 Purper bij groen bevalt ook niet slecht. Blauw en purper bejegenen elkaar ook wel goed. Maar rood staat niet zo best bij vleeskleur, want het naakt heeft liever omgang met
groen, blauw of purper. Blauw bij groen past goed als men het houdt op zachte overgangen. Ook is het goed als men verschillende roden door elkaar laat lopen en verschillende
gelen bij geel.
10 Je kunt een felle kleur laten opvallen tussen allerlei halftinten.
13 Bij naakten en draperie moet je de gronden goed onderscheiden naar aard en karakter, opdat in landschap en architectuur alle dingen tegen elkaar afsteken en om alle lokale
kleuren onderling goed te verdelen.
Hoofdstuk XII: over het schilderen van de kunstschilder of 'coloreren'
21 Netheid is aan te prijzen gezien het de ogen bezighoudt, vooral als het vergezeld gaat door karakteristieke uitbeelding, esprit en forsheid en als hij niet gemakkelijk welstand
verliest als hij van veraf wordt gezien.
23 Je kunt ook werken met vlekken en ruwe streken zoals Titiaan.
24 Dan moet je je werk verscheidene keren overschilderen en met nieuwe verf bedekken.
27 Vermijd het altijd je werk van kantig afgesneden hoogsels te voorzien, maar pas de techniek toe die men nu heeft uitgevonden en die het beste staat.
28 Streef naar de beste manier, bijv. je moet de omvang van een kolom bepalen en zijn dikte in drieën delen. Tussen de contourlijnen twee punten op gelijke afstand en op het
eerste punt moet je je lichte hoogsel laten komen en op het tweede je donkerste diepsel, met zijn juiste breedte.
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29 Laat tussen die twee in je grondtoon in hoogsel en diepsel overgaan, laat hem naar de contour aan de kant van het hoogsel toe geleidelijk overgaan in diepsel. De andere kant
kan liever een weerschijn ontvangen. Nu wat het kleuren betreft: laat je blos niet bevriezen en er niet zo koud (zo paarsig) uitzien. Want zo'n lak-en-wit-kleurig karmijnrood
inkarnaat kan niet vleeskleurig blozen; vermiljoen daarentegen maakt dat het veel vleesachtiger gloeit.
30 Wees erop bedacht om het goed te laten gloeien, maar dat je diepsels alleszins naar de eis goed overeenstemmen met je inkarnaat. Let goed op de verscheidenheid van de
leeftijden en van lui die dagelijks in de hitte van de zon gebruind worden.
Aan boeren, herders en hen die varen door wilde golven moet men de gele oker niet sparen bij het vermiljoen. Hun blote ledematen zien eruit alsof ze bijna half verbrand
31 waren. Als men ze onbedekt mocht zien op plaatsen waar ze gewoonlijk beschut zijn tegen de hitte, dan trok daar het inkarnaat meer naar wit.
32 In het schaduwen moet je in geen enkel opzicht van het natuurlijke afwijken. Plezier ook het 'gewone' oog met gefantaseerde reflecterende lichten, diepsels die waarachtig
vleesachtig lijken en laat je hoogsel er alleen maar als vleeskleur uitzien. Hoog mannelijke of vrouwelijke naakten niet zomaar met wit.
37 Verdrijf alles zacht in elkaar zodat het er niet te hard en te vlekkerig uitziet.
38 Lampzwart moet je vermijden voor naakten. Laat naast omber ook asfalt, Keulse aarde en terraverde bij je in gebruik komen.
39 Het lampzwart kan je wel missen in diepsels bij naakten.
41 Masticot moet je mijden uit je vleeskleur; gebruik liever lichte oker.
42 Zie ook gerust af van menie en Spaans groen en van orpiment.
Hoofdstuk XIII: over de oorsprong, de aard, de kracht en de uitwerking van kleuren
Er worden geen voor dit onderzoek bruikbare regels genoemd.
Hoofdstuk XIV: betekenissen van de kleuren; wat er mee kan worden aangeduid
2 Geel is de kostelijkste kleur omdat hij de rijke goudkleur aanduidt.
11 Bij wapenen van de edelen duidt het goud aan dat de drager rijk, wijs, edel en grootmoedig is en een hoge staat voert.
12 Goud in combinatie met blauw betekent voor de drager het genot van de aangenaamheid en het genoegen van wereldse zaken. Goud en grijs daarentegen is een teken van de
zorgelijkheid van het die zichzelf kwellen omdat ze die aangenaamheid niet genieten. Met groen betekent het de hoop op het genot ervan met welbehagen. Bij violet het
voldoening gevende genot van liefde en bij zwart geduld in de liefde en standvastigheid.
13 Goudgeel bij vleeskleur betekent gematigde rijkdom. Soms staat het alleen, dan betekent het een redelijk mens, van goede stand, van een gematigd temperament en wijs in
zijn gedrag, van heel goed inzicht en overal thuis.
14 Goud staat het dichtst bij wit en is daarom warm en licht van uiterlijk.
16 Menie kan vrij goed dienen voor oranje-achtig, dat betekent goudkleurig-geel. Je kan er goed sieraden mee schilderen. Het is belachelijk om veel goud te gebruiken. Men moet
dat vermijden. Het is beter alle sieraden gewoon met verf te schilderen.
20 Het is hogelijk aan te prijzen om buiten het schilderij de lijsten, kanten en randen rijkelijk, passend en vernuftig te sieren met mascarons, moresken en krullende banden, met
goud aan alle kanten, onder en boven.
21 Ook kun je de lijst verfraaien met edelstenen.
22 Na goud neemt zilver de hoogste plaats in wat waardering en schoonheid betreft, omdat het met heldere stralen blinkt. Omdat het als wit wordt waargenomen, betekent zilver
onschuld en vrij zijn van zonden.
23 De zuivere waarheid, oprecht van uiterlijk, wordt helemaal in 't wit gekleed. Ook de onschuldige jeugd met name vrouwen of eigenlijk maagden worden in wit gekleed.
24 Rood betekent in de wapenschilden hoogheid, dapperheid en moed. Het blauw betekent trouw en toegepaste wetenschap en het groen schoonheid, goedheid en vreugde. Het
purper staat voor overvloed en welwillendheid van God en van mensen en het zwart voor nederigheid en droefheid in het hart.
25 Twee metalen, zilver en goud, kunnen niet alleen in de wapenen bestaan en de kleuren horen niet zonder de metalen te staan. De zon komt overeen met goud en de maan met
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zilver. Mars komt met rood overeen en Mercurius met purper.
Jupiter onder blauw, Venus onder groen, zwart komt overeen met de droeve Saturnus. Het geloof hoort bij goud, de goedaardige hoop bij zilver, de vurige liefde bij rood,
Justitia met het uitgelezen hemelsblauw, sterkte met groen, wijsheid met zwart en twee kleuren vermengd tot één rose-achtig violet komt overeen met afgewogenheid,
gematigdheid van wezen.
Een kind tot zeven jaar oud past bij zilver of wit, onschuldig en bevallig. Blauw hoort bij de onervaren jongen tot vijftien jaar. Goudgeel bij de adolescent tot twintig jaar en het
groen bij de jonge man tot dertig jaar. Het rood past bij een man, krachtig van gemoed tot vijftig jaar. Het purper is de oude man tot zeventig jaar. Het zwart wordt beschouwd
als de rouwkleur voor de dood.
Vier naturen of menselijk temperamenten horen ook bij kleuren: rood voor de sanguinicus, vol bloed. Blauw voor de opvliegende cholericus. Wit voor de flegmaticus en zwart
voor de zwaarmoedige, droef van uiterlijk. Rood is het vuur, blauw de lucht, wit het water en zwart de aarde.
Groen duidt de lente aan, rood de zomer, blauw de herfst en zwart de winter.
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Bijlage III: Tabel van regels bij hoofdstuk IV van de Grondt
Hoofdstuk IV: regels over de houding, de passende stand en
het juiste gedrag van een figuur
De voet waarop het gewicht terecht komt draagt het hoofd, zo
recht dat men als men vanuit het hoofd naar beneden gaat een
loodlijn tussen de twee zou kunnen trekken.
De keelput moet langs een loodlijn precies in het midden van
de voet terecht komen waarop het lichaam rust (zelfde als
regel één).
Hoofd en lichaam moeten tegengesteld aan elkaar hellen of
buigen en niet dezelfde kant op.
De onbelaste voet, samen met het been, kan in een
willekeurige stand naar voren toe (buiten de contour) uit
staan voor het aangename effect.
Het rechtervoorbeen en het linkerachterbeen gaan altijd
tegelijk omhoog, doen tegelijk een stap en gaan omlaag (bij
het lopen til je je hak van je achterste been tegelijkertijd met
het stappen op).
Aan één kant van een figuur hoort de arm en het been niet
tegelijk naar voren te steken.
Denk aan afwisseling; dan de rechterarm naar voren en het
rechterbeen naar achteren, dan de linkerarm naar voren en het
linkerbeen naar achteren; altijd kruisgewijs.
Het gezicht moet gewend zijn naar de arm die men naar
voren toe laat uitsteken.
Effectief is het dat het hoofd naar de andere kant wordt
gewend als het lichaam (zelfde als regel drie).
Van geestelijke figuren moet je het hoofd niet laten draaien;
zij moeten zo devoot en zedig mogelijk worden neergezet.
Variaties: bijvoorbeeld als mensen met stokken steken of aan
touwen trekken, dan moeten de voeten en handen naar één
kant steken (in plaats van allebei naar de andere kant).
Je moet vermijden het naakte lichaam met de armen te
bedekken opdat het altijd vrij is van alle storing.
De knieën van een zittende figuur, met de voeten opzij, niet
naar binnen laten buigen. De knieën kan je beter naar buiten
laten wijzen en de hielen naar binnen laten staan.
Zet de voeten van een vrouw niet uit elkaar wanneer zij staat
of ligt. Haar voeten moeten dicht bij elkaar staan.
Gezichten of iets dergelijks moet je niet tegen de
welstandigheid in verkorten.
De schouder van de kant waar de heup uitzwenkt, hoort te
hangen en niet omhoog te staan.
De arm van de laagste schouder, dus de kant waar de heup

Marteldood van Catharina,
1582

Aanbidding der herders,
1598

De grootmoedigheid van Scipio,
1600

Doortocht door de Jordaan, 1605

Correct: figuur links van het paard.
Rest: n.v.t

Niet correct: eerste herder.

Correct: Allucius. Niet correcht:
soldaat rechts.

Niet correct: Jozua.

Zie regel één.

Zie regel één.

Zie regel één.

Zie regel één.

Correct: figuur linksachter Catharina
en de beul.

Niet toegepast.

Correct: Allucius. Niet correct: man
rechts.

Niet toegepast.

Correct: soldaat links van
rechterpaard.

Niet correct: eerste herder.

Correct: Allucius en soldaat rechts.

Correct: Jozua.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Correct.

Correct: beul. Rest: n.v.t.

Correct: eerste herder. Rest: n.v.t.

Correct: Allucius. Niet correct:
Scipio en soldaat rechts.

Niet correct: Jozua. Rest: n.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet correct: Allucius en Scipio.

Niet correct: steendragers.

Niet correct: beul en linkerman te
paard.

Niet toegepast.

Correct: soldaat rechts. Niet correct:
Scipio, Allucius en zijn vader.

Correct: Jozua.

Zie regel drie.

Zie regel drie.

Zie regel drie.

Zie regel drie.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet toegepast.
Alleen halfnaakten te zien; wel
onbedekt.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
Alleen halfnaakten te zien; wel
onbedekt.

Niet toegepast.

Niet zichtbaar door bedekking
van benen.

Correct: Scipio.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet zichtbaar i.v.m. kleding.

Niet zichtbaar i.v.m. kleding.

Correct.
Niet correct: soldaat links v/h
rechterpaard en linkerruiter. Correct:
man naast linkerpaard.
N.v.t (beul is uitzondering).

Correct.

Correct.
Correct: Allucius. Niet correct:
soldaat rechts (wellicht een
uitzondering).
Niet correct: soldaat rechts.

Correct.

Niet zichtbaar door opstelling van
de herders.
Niet toegepast.
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N.v.t.

Niet toegepast.
Niet toegepast.

uitzwenkt, moet niet omhoog reiken.
Als een arm omhoog moet, neem dan de arm van de hoogste
schouder (zelfde als vorige regel)
Figuren die niet werken moeten niet beide handen of armen,
benen of voeten tegelijk opheffen.
Geen onnatuurlijke dingen uitbeelden zoals borsten en billen
tegelijk uitbeelden.

Zelfde regel als de vorige.

Zelfde regel als de vorige.

Zelfde regel als de vorige.

Correct.

Correct.

Correct.

Correct.

Correct.

Correct.

Handen aan de arm niet verdraaien en de voeten niet in de
andere richting dan de knie verdraaien.

Niet correct: voet en knie van de
beul.

Correct.

Correct.

Correct.
Niet correct: rechterbeen van
tweede man links is raar gedraaid.
Eerste steendrager ook raar
rechterbeen.

Geen verwrongen, verdraaide of met gebroken ledematen
opgesierde figuren.
Met mate wenden en buigen en hierbij het leven navolgen.
Een figuur die naar de hemel kijkt bijvoorbeeld door
kommer, moet het hoofd niet verder naar achter laten hangen
dan zo ver dat de ogen recht omhoog kijken.
Bij het bukken moet de houding niet lager zijn dan dat de
schouders en de navel op dezelfde hoogte zijn.

Niet correct: voet en been van de
beul.
Correct.

Correct.
Correct.

Niet correct: linkerbeen van de
soldaat vooraan.
Correct.

Niet correct: benen van de
steendragers zijn raar gedraaid.
Correct.

Niet toegepast.

N.v.t.

Correct: vrouwen rechts kijken niet
naar de hemel, maar wel omhoog.

N.v.t.

Niet toegepast.

Correct.

Correct: soldaat rechts.

Correct.

Correct.

Correct: Scipio & vrouwen
(Allucius is een twijfelgeval).

Correct: Isaac van Gerwen
(steendrager is twijfelgeval).

N.v.t.

Correct: soldaat rechts.

Correct.

N.v.t., hoewel eerste herder deze
houding wel aanneemt.

N.v.t.

Correct.
Niet correct: linkersteendrager.
Niet correct: Jozua en
steendragers.

Het hoofd mag niet verder naar achteren gedraaid worden
dan zo dat de kin naar achteren recht boven de oksel staat.
De handen moet je niet hoger opheffen dan dat de elleboog
boven de oksel komt.
Een figuur die iets optilt zet de ene voet naar voren om als
een schoor te dienen en in evenwicht te blijven.
Als een schouder gewicht draagt, moet het been aan die kant
ongebogen het gewicht op zich dulden.
De voeten van een staande figuur moeten niet meer dan een
voetlengte van elkaar staan.
Figuren die dansen of hoog reiken staan of op de tenen of op
de ballen van de voetzolen.
Bij actieve standen moeten de ledematen tot volle activiteit
gebracht worden.
Bij lopende figuren moeten alle ledematen meedraven.
Alle bewegingen van de ledematen van nimfen, godinnen en
concubijnen moeten aangenaam en behendig zijn.
Figuren moeten naar leeftijd onderscheiden worden. De
ongecompliceerde jongelui moeten worden uitgebeeld als tot
de vreugde genegen, speels en argeloos.
Vrouwfiguren moeten geen trekken van mannelijke kracht
vertonen, zij zijn immers het werken niet gewoon.
Maagden en vrouwen moeten gesierd worden met een zedig
uiterlijk en geen spannende, harde en zware werkzaamheden
laten zien, zoals wel de adolescenten of amazones passen.

Correct: soldaat te paard links.
Correct: soldaat te paard links en de
beul.
N.v.t.

N.v.t.

Zelfde regel als de vorige.
Niet correct: figuren op berg
achtergrond.

N.v.t.
Niet correct, maar beul is
uitzondering.
Niet correct: beul staat niet op de bal
of tenen.

Niet correct: eerste herder.

N.v.t.
Niet correct, maar soldaat rechts is
uitzondering.

N.v.t.

N.v.t.

Correct: juichende vrouw.

Correct: beul heeft actieve stand.

N.v.t.: niemand is echt heel actief.

N.v.t.: niemand is echt heel actief.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Correct.
Niet correct: niet alle ledematen
bewegen mee.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Correct: doedelzakspeler ziet er
speels en vrolijk uit.

Correct: klein jongetje rechts. Niet
correct: jongetje bij zittende vrouw.

Niet correct: twee jongens rechts
zien er bang en bezorgd uit.

Correct: Catharina.

Correct.

Correct.

Correct.

Zie vorige regel.

Zie vorige regel.

Zie vorige regel.

Zie vorige regel.
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Mannen van sterke gesteldheid moeten krachtige gebaren
maken en standen aannemen.
De jeugd die zwaarmoedigheid probeert uit te bannen moet
wakker zijn met ontspannen ledematen, helemaal vrij en los.
Oude mannen moeten zich overeind houden door zich met
hun handen ergens aan vast te houden, met vermoeide benen
die tot buigen geneigd zijn.
Een wijsgeer moet met de ene vinger op de andere vinger zijn
argumenten met ernst op lijken te noemen.

Correct: beul.

Niet correct: er is sprake van
nederige gebaren en standen.

Correct: stand van de soldaat rechts.
Niet correct: zijn gebaar is niet
krachtig.

Correct.

N.v.t.

Correct: doedelzakspeler.

Correct: klein jongetje rechts.

Niet correct: twee jongens rechts.

Correct: oude man links houdt zich
aan paard vast.

Niet toegepast: Jozef zit.

Niet toegepast: vader van Allucius
zit.

Niet correct: Jozua.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.B. N.v.t. betekent dat de regel zich niet leende voor dit type schilderij. Niet toegepast betekent dat de regel zich wel leende voor het type schilderij, maar dat Van Mander het niet heeft toegepast.

N.B. N.v.t. betekent dat de regel zich niet leende voor dit type schilderij. Niet toegepast betekent dat de regel zich wel leende voor het type schilderij, maar
dat Van Mander het niet heeft toegepast.
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Bijlage IV: Tabel van regels bij hoofdstuk V van de Grondt
Hoofdstuk V: regels over de ordening en de inventie van de figuurstukken
Schik naar de grootte van de beschikbare ruimte.
Je moet vermijden dat de figuren de lijst dragen of dat ze benauwd als in
kisten liggen.
Stel de figuren wat los op.
Maak onderdelen niet zo groot dat handen of voeten in de lijst komen te lopen
of je figuren ongemakkelijk getordeerd liggen omdat je door gebrek aan
plaats bent gedwongen.

Marteldood van Catharina,
1582
Correct: maximaal gebruik
gemaakt van ruimte.
Niet correct: figuren lopen
wel in de lijst.
Niet correct: alleen Catharina
is los opgesteld.

Aanbidding der herders,
De grootmoedigheid van Scipio,
1598
1600
Correct: evenwichtige
verdeling.
Correct: evenwichtige verdeling.
Niet correct: figuur rechts loopt Niet correct: figuren lopen wel
wel in de lijst.
in de lijst.
Correct.

Correct: figuren verspreid, maar Correct: figuren verspreid, maar
in groepjes bij elkaar.
in groepjes bij elkaar.

Overlaad de loopruimte in het oppervlak niet teveel.

Niet correct: wel figuren in de Niet correct: wel figuren in de
Niet correct: wel figuren in de
lijst. Wel vreemde houdingen. lijst. Geen vreemde houdingen. lijst. Wel vreemde houdingen.
Niet correct: er is geen
Correct: er is loopruimte te
loopruimte te zien.
zien.
Correct: er is loopruimte te zien.

Baseer je grondig door het verhaal van je onderwerp te lezen en te herlezen.
Schik de zijkanten van je tafereel met forse voorgrondfiguren, architectuur of
andere aankleding en houdt de middenruimte vrij en open, dan zul je daar zo
weinig niet kunnen aanbrengen of het zal meteen aan welstandigheid winnen.
Laat een inkijk of doorkijk open, met kleinere achtergrondfiguren en
verschieten in landschap voor een mooi karakter.

Correct (Legenda Aurea, deel
II, p. 339).
Zijkanten: niet correct.
Middenruimte bevat de
hoofdpersoon.
Niet correct: weinig landschap
te zien.

In het midden op de voorgrond kunnen we dan figuren laten liggen of zitten.
Schilder ook je achtergronden goed, anders verlies je gratie.
Schik alle figuren zoals ze behoeven. Ordineer met verschillende groepen,
hier staand, daar liggend en dan weer zittend.

Het is nodig dat de figuren verschillend zijn in manier van staan,
lichaamsstand, werkzaamheid, gestalte, natuur, wezen en geneigdheid.
Schilder geklede, half geklede en naakte figuren onderelkaar gemengd.
Het hoofdmoment van de geschiedenis wordt ingesloten in een cirkel. Een
aantal figuren omringen de kern van het figuurstuk die als het centrale punt in
het midden overeind blijft.
Laat geen lichamen van mensen, paarden, stieren, kalveren of andere figuren
gedeeltelijk in de lijst lopen, tenzij daar een stuk grond voor komt te staan,
hetzij van stenen of iets anders, dat de toeschouwer het zicht op de rest kan
ontnemen.
Vermijd de overvloed veelal en schep genoegen in het sobere met weinig
details.
Vermijd in voorstellingen met weinig figuren ruwe, lichtzinnige onderwerpen.

Correct, m.u.v. vrouw en
kindje en os en ezel (Bijbel:
Lucas 2).
Zijkanten: correct.
Middenruimte bevat de
centrale figuren.

Doortocht door de Jordaan,
1605
Correct: evenwichtige
verdeling.
Niet correct: figuren lopen wel
in de lijst.

Correct, maar nergens staat
vermeldt dat Allucius zijn bruid
een hand geeft. (Livius p. 50-51)
Zijkanten: correct. Midden bevat
de centrale figuren.

Niet correct: wel figuren in de
lijst. Wel vreemde houdingen.
Correct: er is loopruimte te
zien, wel veel mensen.
Correct (Bijbel Jozua 3:14 en
4:24).
Zijkant rechts: correct, links
niet. Hele breedte v/h werk
bevat centrale voorstelling.

Niet correct; het is donker.
Voorste vrouw is geknield om
doorkijk te geven.
Niet correct: geen landschap te
zien.
Niet correct (maar wel variatie
zittend en staand).

Correct.

Niet correct: paard, lichamen
e.d. worden afgesneden
zonder passende oplossing.

Correct: jongen rechts achter
muurtje. Niet correct: os en
ezel links.

Niet correct: knielende figuren
links worden afgesneden zonder
passende oplossing.

Niet correct: figuren worden
links en rechts afgesneden
zonder passende oplossing.

Correct: weinig details.
N.v.t.

Correct: weinig details.
Correct.

Niet correct: veel details.
N.v.t.

Niet correct: veel details.
N.v.t.

Correct.
Niet correct: bijna geen
landschap te zien.
Correct (liggend, staand, te
paard, zittend).

Correct.
Wel gekleed en halfnaakt;
geen naakte figuren.

Correct.
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Correct.

Correct.
Correct: rechts zijn zittende
figuren te zien.

Correct.
Correct.
Niet correct (maar wel variatie Correct (zittend en staand, geen
zittend & staand).
liggende figuren).
Niet geheel correct: houding 3
vrouwen en hoofd en
Niet correct: houding herders is handgebaar Scipio & Allucius is
Correct (steendragers wel
hetzelfde.
hetzelfde.
dezelfde houding).
Niet correct: alleen geklede
Wel gekleed en halfnaakt; geen
Wel gekleed; geen naakte en
figuren.
naakte figuren.
halfnaakte figuren.
Niet correct: centrale
voorstelling verspreid over hele
Correct.
Correct.
breedte van het werk.

Sommige figuurstukken vereisen door hun bijzonder onderwerp meer
soberheid dan andere.
Sommige figuurstukken zijn ook makkelijker te ordineren, door de figuren als
marktkoopwaar te schikken.
Breng veel verschillende gezichten aan in je figuurstuk.
Stel het bevalligste en het vermakelijkste voorop.
De belangrijke figuren moeten uitsteken boven de andere, doordat ze op een
hoge plaats staan of zo zitten dat ze boven de anderen uitrijzen.
Degenen die hen aanspreken moeten nederig kentekenen van gehoorzaamheid
vertonen, op een lage plaats en weggedrukt.

Soberheid van belang: correct.

Soberheid van belang: correct.

Soberheid niet van belang:
correct

Soberheid van belang: correct.

Niet toegepast.
Niet correct: weinig variatie.
Afhankelijk van interpretatie.
Correct: hoewel Catharina
niet hoger dan de rest staat,
maar de soldaten liggen.

Niet toegepast.
Niet correct: weinig variatie.
Afhankelijk van interpretatie.
Jozef steekt wel uit, Maria en
Christus niet, maar zij zijn wel
duidelijk zichtbaar.
Geen pratende figuren, maar
wel nederigheid.

Niet toegepast.
Niet correct: weinig variatie.
Afhankelijk van interpretatie.

Niet toegepast.
Niet correct: weinig variatie.
Afhankelijk van interpretatie.

Correct.

Niet correct: echtpaar steekt uit,
Jozua niet.

Correct.

N.v.t.

Correct: o.a. doedelzakspeler
maakt handgebaar.
Niet correct: weinig variatie in
gezichtsuitdrukking.

Correct: o.a. vader van Allucius
maakt handgebaar.
Niet correct: weinig variatie in
gezichtsuitdrukking, rare
houdingen.

Correct: o.a. man in de Jordaan
maakt handgebaar.
Niet correct: weinig variatie in
gezichtsuitdrukking, rare
houdingen.

Niet correct.

Niet correct: tenzij soldaat
rechts meetelt.

Niet correct.

Correct.

Correct.

Correct.

Niet correct.

Niet correct.

Niet correct.

Correct.
Niet correct: linkerkant te
donker (op afb. 2).

Correct.

Correct (bijv. rok Maria).

Correct.
Correct (bijv. rok halfnaakte
vrouw rechts).

Zowel correct als niet correct.
Niet correct: erg donker
middenplan (op afb. 4)
Correct (bijv. achterwerk
steendrager links).

Zie vorige regel.

Zie vorige regel.

Zie vorige regel.

Zie vorige regel.

Correct; zie vorige regel.
Catharina juist in het midden
geplaatst.

Correct; zie vorige regel.
Christus juist in het midden
geplaatst.

Correct; zie vorige regel.
Correct.

Correct; zie vorige regel.
Niet correct: Jozua staat niet
vooraan.

Bron is geen controlemiddel.
N.v.t.

Correct (meer figuren dan
nodig voor het verhaal).
N.v.t.

Bron is geen controlemiddel.
N.v.t.

Bron is geen controlemiddel.
N.v.t.

Niet toegepast.

Niet toegepast.

Niet toegepast.

Niet toegepast.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Zo vervolgens de rest van de personages: hiertoe moeten ze aan alle kanten
Correct: o.a. zittende man
zijn opgesteld zijn en hun gebaren maken als subtiele toneelspelers.
links maakt handgebaar.
Alle uitdrukkingen van de gemoedsaandoeningen, de juiste standen,
Niet correct: weinig variatie in
reflecties, weerschijn, alles wat tot onze kunst hoort moet in het figuurstuk
gezichtsuitdrukking, rare
tegelijk te pas worden gebracht.
houdingen.
Laat één van de figuren in de compositie naar de omringende mensen gewend
zijn, alsof hij hen met een alert gebaar medelijdend op een of andere narigheid
wil wijzen of op iets verschrikkelijks dat staat te gebeuren.
Niet correct.
Vlecht geen armen en benen door elkaar en maak er niet teveel een warboel
van. Laat die onderdelen vloeiend, gelijkelijk, in de juiste richting op elkaar
Correct: geen vlechtwerk.
volgen.
Niet correct: wel een warboel.
Prijzenswaardig is het wanneer de figuren veelal in hun geheel, niet
oversneden, compleet te zien zijn.
Niet correct.
Als we een figuur of gezicht schilderen moet daarachter een ander te zien zijn
om de indruk te wekken dat de ene figuur naar achteren gaat en de
voorgrondsfiguur uit het beeldvlak lijkt te springen (achterste figuur moet
donkerder zijn).
Zowel correct als niet correct.
Breng niet teveel schaduwen dicht bij elkaar aan.
Ongetemperde donkere kleuren moeten niet abrupt met kracht tegen helder
licht stoten, wel tegen tussentinten.
Ook moeten we een groot stuk vlak licht bij elkaar brengen en het evenals het
donker in de tussentint oplossen.
Breng geen zwart op wit aan, dan lijkt je werk net een schaakbord. De
mezzatinte komen in gebruik: zachte tussentinten van gemengde kleuren die
naar achter toe geleidelijk doezelig verflauwen.
Zet de belangrijkste figuren op passende wijze vooraan zodat ze zeer
opvallend uitkomen, om ze goed te onderscheiden.
Voorstellingen met zo weinig figuren maken is verspilde moeite, ze hebben
geen perfect karakter zonder addities of toevoegsels.
Je kunt ook abstracte figuren bedenken om je compositie te amplificeren.
Je kunt door middel van natuurlijke omstandigheden personen, plaatsen of
rivieren aanduiden.
Je kunt ook de godheid in de menselijke gedaante van het betreffende water
laten zien.

Correct.
Correct (bijv. achterwerk van
het paard rechts).
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Vaak worden de rivieren en stromende wateren gehoornd geschilderd.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.B. N.v.t. betekent dat de regel zich niet leende voor dit type schilderij. Niet toegepast betekent dat de regel zich wel leende voor het type schilderij, maar dat Van Mander het niet heeft toegepast.
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Bijlage V: Tabel van regels bij hoofdstuk VI van de Grondt
Hoofdstuk VI: regels over de uitbeelding van de affecten, gemoedsaandoeningen, begeerten en
smarten van de mens
De lichaamsdelen moeten zo ten opzichte van elkaar gezet worden, dat ze de dingen die het hart
beroeren te kennen geven, om door middel van de uiterlijke zichtbare kenmerken van het lichaam
teweeg te brengen.
Uitbeelding van de liefde tussen man en vrouw: vriendelijk elkaar toelachend aankijken, met
omhelzingen en omarmingen. De hoofden naar elkaar toe neigend te laten hangen, met de
rechterhanden in elkaar geslagen.

Marteldood van
Catharina, 1582

Aanbidding der
herders, 1598

De grootmoedigheid van
Scipio, 1600

Doortocht door de
Jordaan, 1605

Correct: bijv. de zittende
soldaten.

Correct: bijv. de
herders.

Correct: bijv.
linkerkindje en Jozua.

N.v.t.

Niet correct: Jozef &
Maria.

Correct: bijv. vader van
Allucius.
Correct: Allucius en zijn
verloofde, maar Allucius kijkt
haar niet aan.
Correct: zowel Allucius als
zijn verloofde (zij is echter
wel lichter rood van kleur).
Niet toegepast.

Bij geliefden kleurt het gezicht vaak met een roodheid als van rozen.
Flink wijd openstaande ogen kunnen op wijsheid duiden.

Een krachtig postuur geeft mannelijkheid aan.

N.v.t.
Niet toegepast.
Correct: beul heeft
krachtig postuur.

Begeerte geeft zich te kennen door ogen die intens naar iets kijken.
Om een blij hart uit te beelden moet je de ogen aardig half dicht maken, de mond wat open,
aangenaam en vrolijk lachend. Het voorhoofd moet glad en oprecht zijn, zonder veel rimpels.

Rimpels en groeven in het voorhoofd geven een bedroefde geest aan, benard en vol zorgen.
Iemand met een glad voorhoofd en een hart vol kwaadaardige intriges heeft een dubbel voorhoofd.

N.v.t.

N.v.t.
Correct: Catharina was
niet bedroefd, heeft ook
geen rimpels.
N.v.t.

Niet correct.
Niet correct.
Niet toegepast.
Niet toegepast.
Niet correct: mannen
Correct: steendragers
zijn niet krachtig
Correct: soldaten hebben
hebben krachtig
afgebeeld.
krachtig postuur.
postuur.
Niet correct: ogen
kijken hier intens,
maar niet uit
begeerte, maar uit
bewondering/aanbidd
ing.
Niet toegepast.
Niet toegepast.
Niet correct: Jozef en
Correct: Allucius & Scipio.
Niet correct: blije
Maria hebben mond Verloofde heeft mond niet wat mensen zijn niet op deze
dicht.
open, verder correct.
manier afgebeeld.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Niet correct: figuur
achtergrond laat wel zijn
hoofd hangen, maar de
rest is niet volgens de
regels weergegeven.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Het verschillend optrekken van de wenkbrauwen kan hardheid of zachtmoedigheid uitbeelden;
ontkennende of bevestigende gedachtes zijn hier waarneembaar.
Bij het lachen worden de mond en wangen breder en komen zij omhoog. Het voorhoofd daalt en de
ogen zijn half dichtgeknepen en gedrukt, zodat ze naar de oren toe kleine rimpels maken.
Schreiende gezichten zijn niet zo rond; de wangen worden smaller. De onderlippen en mondhoeken
gaan omlaag.
Gebaren van droefenis zijn onder andere handen wringen, wenen en klagelijk zuchten.
Wanhoop en onmacht kunnen worden uitgebeeld door het gezicht te bedekken met kleren of handen.
Om een droevige habitus te maken, vol medelijden en inwendige aandoeningen van het gemoed,
zonder tranen, moet men de wenkbrauwen aan de linkerkant wat optrekken, met het oog half dicht en
het plooitje dat van de neus de wang in loopt daar naar toe laten trekken en korter worden. Het hoofd
moet naar één kant gebogen hangen; de wang, naar het hiervoor genoemde oog opgetrokken, moet
aan die kant de mond opentrekken. De ene hand moet op de plaats van het hart op de borst drukken
en de andere zijn eigen schouder aanraken, met de binnenkant naar buiten toe gekeerd, net zo
geplaatst als om iets te pakken of te beschutten.

Niet correct: Duyfje en
Isaac.
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De handen kruiselings op het hart liggend, het hoofd tegen een schouder gedrukt. Rode wolken
kunnen de bleke wangenvelden met lauwe regen nat bevochtigen, de handen samengevoegd met de
vingers verstrengeld; in contrapposto, zoals west en oost, moet het gezicht mistroostig naar de andere
kant omhoog kijken.
Om tegen het betraande oog te drukken of om het af te vegen kan daar soms een hand of een doek
voor te zien zijn.
De hand zal het hoofd, dat zwaar is van droevig vocht, helpend bijstaan en het met de elleboog
ondersteunen.
Alle ledematen moeten daar eigenlijk slap liggen of hangen, als dood, of helemaal bevangen door
ziekte.
De bedroefde moet dikwijls gaan zitten, doordat de moed hem ontzinkt buigen zijn ledematen.

Een dood lichaam is geheel zonder levenskracht, ziet er dood uit, romp, ledematen en vingers.
Een gramstorige kun je in het hoofd twee vurige kolen, die toornig fonkelend ver uitpuilen, onder
twee donkere wenkbrauwen doen schuilen.
Plaats de iris van de ogen binnen witte randen, zowel van onderen als van boven, door het wijde
opensperren.
Het gezicht moet sterk opgeblazen zijn en aan het oppervlak rood en branderig, door de hitte van de
toorn.

Het voorhoofd moet als een leeuw in rimpels zitten.

Niet toegepast.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet toegepast.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet toegepast.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Niet toegepast.
Niet toegepast.
Niet correct: linkerromp
lijkt zich nog overeind te
houden.
Afbeelding is te
onduidelijk.
Afbeelding is te
onduidelijk.
Niet correct: gezicht niet
sterk opgeblazen, rood en
branderig
Niet correct: beul heeft
niet zoveel rimpels (voor
zover zichtbaar).

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet toegepast.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

De magere Nijd, vol afgunst, lijkkleurig en bleek, nors, bitter en ellendig, laten we in haar koude,
donkere, lelijke woonplaats met haar vergiftigde spijs.
De moedeloze of de wanhopige ziet men wel zijn kleren aan stukken scheuren, of zichzelf het haar uit
het hoofd rukken.
Iemand die wordt geteisterd door inwendige vrees moet, lijkkleurig bleek, als vluchtend met de
armen reiken.
Droevige, medelijdende mimiek bevat een mond die naar één kant open is, rimpels in het voorhoofd
tegengesteld aan elkaar, de wenkbrauwen ongelijk opgetrokken, de vleeskleur bestorven door de
aanwezigheid van de dood, bleek purper als blos, aan lip en wang.

N.B. N.v.t. betekent dat de regel zich niet leende voor dit type schilderij. Niet toegepast betekent dat de regel zich wel leende voor het type schilderij, maar dat Van Mander het niet heeft toegepast.
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