
Aankondiging cursus verluchting : Jaap Boerman 
 

De opzet van 4 workshops met nadere beschrijving. 
 

1. Titel van de cursus  

Verluchting van personen en episoden in de heilige Schriften (Westerse ikonografie), met een focus op 

huidskleur. 

 

 



 



2. Afgebakend werkstuk  

Zie onder Inhoudelijke invulling van de workshops.     

 

     3.     Thema van de cursus 

Verluchting van personen en episoden van de heilige Schriften is onlosmakelijk verbonden geweest met de 

studie en overdracht daarvan. De beschrijvende ikonografie van handgeschreven bijbels die overal in 

beroemde bibliotheken bewaard worden, is tot een omvangrijke wetenschappelijke discipline uitgegroeid 

(als tak van de handschriftkunde, codicologie en paleografie). De ambachtelijke kunst van de verluchting 

en ornamentatie wordt nog steeds op hoog niveau beoefend en verhoogt de gebruikswaarde en 

aantrekkelijkheid (de “schoonheid van de Schrift” als hoog ideaal), niet alleen qua productie van nieuw 

verluchte gewijde documenten, maar ook qua proces van uitvoering. De bekwaamheid van deze 

ambachtelijke activiteit draagt bij met een onverwachte visie op de heilige Schrift en de studie daarvan. 

    

Incarnaat is een vakterm uit de geschiedenis van de schilderkunst, het betreft de voorstelling van de huid 

van de mens. De terminologie rondom dit woord is niet altijd helder en duidelijk afgebakend. Huidskleur, 

lichaamskleur, vleeskleur wat wordt er precies mee bedoeld? De weergave van de menselijke huid of de 

mengkleur van wit en rood om de menselijke huid weer te geven? In middeleeuwse handleidingen voor 

schilders is het schilderen van de vleeskleur steeds een belangrijk element naast dat van het schilderen van 

draperieën. Voor de draperie is er eigenlijk een steeds min of meer gelijke blijvende instructie. De 

draperieën worden geschilderd in drie tinten: een midden tint, een wat donkerder tint en een lichte tint. 

We noemen dit ook wel de: ‘raising and shading-techniek’. 



Bij het schilderen van vleeskleuren ligt dat anders. Voor het schilderen van de vleeskleuren worden 

gedurende de tijd de mogelijkheden van specifieke kleuren en mengtinten steeds groter. In vergelijking 

met de vroege-middeleeuwse literatuur nemen in de latere literatuur de mogelijkheden en kleuren toe. 

Tijdens de gehele Middeleeuwen waren het scheppen van beelden en de manuele-, ambachtelijke 

technieken die hierbij van pas kwamen geestelijke activiteiten. Het was Cennino Cennini  die zelfs een 

verbinding maakte tussen de ‘Incarnatie’ (vleeswording van het Woord, Christus ) met de vleeskleur en 

haar weergave. Een duidelijke verbinding in theologische zin : het Onzichtbare is zichtbaar geworden en 

zo ook bij de schilder. Hij roept iets op dat er niet is namelijk: een levensechte persoon door een zo’n goed 

mogelijk geschilderde huid. 

Het is dan ook heel interessant om deze ontwikkelingen zelf praktisch te volgen aan de hand de diverse 

literatuur. Het Scriptorium biedt nu een workshop aan waarin u zelf aan de hand van overgeleverde 

instructies aan de slag gaat met de vleeskleuren. Een heel spannende ontdekkingstocht waarin uzelf al 

schilderend ervaart welke afwegingen en keuzes de middeleeuwse schilders hebben gemaakt en waarom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Inhoudelijke invulling van de workshops 

 

 12e eeuw 

De workshop omvat vier zaterdagen waarin we stap voor stap de volgende werken gaan behandelen: 

 

1. Oefeningen rondom het menselijk gelaat of portret 

 

2. De diversis artibus / Schedula diversarum artium 

Theophilus Presbyter ( c. 1100-1120 ) In die tijd was het schilderen van de vleeskleur kennelijk zo 

belangrijk dat het werk er mee begint en een behoorlijk omvangrijk gedeelte beslaat. 

 

3. De Arte Illuminandi 14e eeuw, anoniem. Napels, Bibliotheca Nationale : MS XII.E.27 

Over de kunst van het illumineren- is een veertiende-eeuws in het Latijn geschreven handboek, waarvan 

het origineel verloren is gegaan. Van de schrijver is vrijwel niets bekend, alleen dat hij Italiaan was en 

illuminator, geen schilder: hij benadrukt zelf het verschil. Later in de veertiende eeuw is het werk 



gekopieerd, weer door een onbekende. Die kopie, de enige ons bekende tekst, wordt bewaard in Napels, 

Bibliotheca Nazionale. 

 
 

4. Il Libro dell’Arte  van Cennino d'Andrea Cennini. ( ca. 1360 - Florence, vóór 1427 ). 

 

Vlaanderen 15e en 16e eeuw. ( Willem Vrelant en Simon de Marmion ) 

 



 

Simon Marmion (1425 -1489) 

 

          5.  Materiaal en gereedschappen 

Voor deze workshop is geen specifieke tekenvaardigheid nodig wel nieuwsgierigheid en enig 

doorzettingsvermogen. Materialen zijn bij de prijs inbegrepen. 

           

      6.     Kosten plaatje  

                 4 workshops 200 euro pp. (voor gehele cursus). Studenten 50 euro pp. (gehele cursus) 

       



          7.  Aantal deelnemers 

               maximaal 10 deelnemers.   
 

         8.    Agenda (zaterdagen) 

    Workshop 1 : Zat. 2 nov. 

    Workshop 2 : Zat. 7 dec. 

  Workshop 3 : Zat. 11 jan.  

  Workshop 4 : Zat. 8 febr.  

 

        9.  Tijd (zaterdag cursus)  

             9.30-14.00. 

 

      10.   Manuscripten en Literatuur (achtergrond van de cursus) 

               Psalterium Cantuariense [Psautier de Canterbury] 1176-1200:  

    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10551125c/f11.image 

    Oscott psalter: http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_50000_fs001r 

    Arenberg Hours   Willem Vrelant and workshop (Flemish, died 1481, active 1454 - 1481) 

    http://www.getty.edu/art/collection/objects/1392/willem-vrelant-and-workshop-arenberg-hours-  

    flemish-early-1460s/?dz=0.4512,0.4140,2.01 

      Chr. Calderhead, Illuminating The Word : The making of te Saint John’s Bible (Collegeville. Minn., 2015).  

              M. Drogin, Medieval Calligraphy Its history and technique (New York, 1980). 

    A. S. Korteweg, Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de    

    vijftiende eeuw. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10551125c/f11.image
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_50000_fs001r
http://www.getty.edu/art/collection/artists/1061/willem-vrelant-flemish-died-1481-active-1454-1481/


G. Gerritsen-Geywitz, Het Utrechtse draakje en zijn entourage. Vijftien penwerkstijlen in Utrechtse 

handschriften en gedrukte boeken uit de tweede helft van de vijftiende  eeuw, 

S. McKendrick, J. Lowden, K. Doyle, Royal Manuscripts. The Genius of Illumination (London, 2011). 

S. McKendrick, K. Doyle, The Art of the Bible. Illuminated Manuscripts of the Medieval World (London, 2016 ; 

Ned. De Kunst van de Bijbel. Verluchte manuscripten uit de Middeleeuwen, 2017). 

P. Stirnemann, Fils de la vierge. L'initiale à filigranes parisiennes : 1140-1314. 

https://www.persee.fr/doc/rvart_0035-1326_1990_num_90_1_347872 

E.I. Strubbe, Grondbegrippen van de paleografie der Middeleeuwen, 2 dln., Gent 1964. 

P. Stirnemann, M. H. Smith, Forme et fonction des écritures d’apparat dans les manuscrits latins (VIIIe-XVe 

siècle). https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_2007_num_165_1_463491 
     

    11.   Locatie 

              PThU in VU gebouw (De Boelelaan 1105 in Amsterdam) 

      

      12.  Aanmelden en praktische informatie 

    Aanmelden & inschrijven bij Scriptorium coördinator: stefanroye@hetnet.nl. 

   Aanbetaling vooraf te voldoen voor workshop 1. 

    Info over betaling, route en parkeergelegenheid ontvangt u na inschrijving.  
 

Appendix : Afbeeldingen (1-3) verluchtingswerk Boerman Psalterium van Parijs (under construction) 

 

 

 

 

https://www.persee.fr/doc/rvart_0035-1326_1990_num_90_1_347872
https://www.persee.fr/authority/230718
https://www.persee.fr/authority/396619
https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_2007_num_165_1_463491
mailto:stefanroye@hetnet.nl


 



 



 


