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Hoofdstuk IV 
 
"…met expressen bespreke dat […Cornelis] zelve, metter 
handt, wel ende constich wercken zoude”. De ontstaansge-
schiedenis van het altaarstuk met de Kroning van Maria te-
midden van de negen engelenkoren van Albert Cornelis. Een 
onderzoek naar de werkverdeling tussen de schilder en een 
onbekende onderaannemer op basis van geschreven bronnen 
en met behulp van infra-roodreflectografie1  

 

 

 

Wanneer het over het uitbesteden van schilderwerk aan een onderaan-

nemer gaat wordt vaak naar het in 1522 voltooide altaarstuk De kroning 

van Maria temidden van de negen engelenkoren van Albert Cornelis  

verwezen (afb. 1).2 Uit bepalingen in schilderscontracten en gildekeuren 

is op te maken dat het heel gebruikelijk was wanneer een – deel van een – 

aangenomen opdracht uitbesteed werd, of  dat een opdracht door meer-

dere schilders gezamenlijk werd aangenomen. Die paar keren dat er in 

contracten een werkverdeling wordt omschreven, zijn de bijbehorende 

schilderijen echter niet bewaard gebleven.3 Albert Cornelis’ altaarstuk is 

één van de weinige uitzonderingen. Het schilderij staat niet op grond van 

een stijlkritische analyse als co-productie bekend, het wordt zo omschre-

ven in een tweetal contemporaine documenten die al in 1863 

                                                             
1 Dit hoofdstuk is een bewerkte versie van een eerder gepubliceerd artikel, zie Tamis 2000,   
pp. 672-680.  
Ik ben veel dank verschuldigd aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in 
Den Haag, in het bijzonder aan Adrie Verburg en Margreet Wolters die hun apparatuur en 
expertise beschikbaar stelden. Adrie Verburg maakte ook de IRR-montages. De tussenkomst 
van Hilde Lobelle-Caluwé en Arnout Balis was cruciaal in het verkrijgen van de 
toestemming van het bestuur van de Kerkfabriek van de St. Jakobskerk voor het onderzoek, 
en ik dank hen zeer. Tenslotte wil ik Ernst van de Wetering, Lorne Campbell, Peter van de 
Brink, Max Martens, Rembrandt Duits and Michiel Franken bedanken voor hun 
waardevolle commentaar.  
2 Zie database schilderijen, nr. 1363. 
3 Voor de Zuidelijke Nederlanden verwijst Campbell 1976, pp. 193-194  naar een zestal 
contracten, het vroegste daterend uit 1419, het laatste uit 1540. Voor Noord-Nederlandse 
contracten waarin voorwaarden zijn opgenomen over het inschakelen van een eventuele 
onderaannemer: zie Helmus in:  Lammertse & Giltaij 2008, pp. 37-38 en 40; en Helmus 
2010, pp. 105-108 en 168-169. Uit de contracten daterend van 1464 tot 1497 die Helmus 
vermeldt, werden de broers Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant zelfs verplicht voor 
het hoogaltaar van de Haarlemse St. Bavo de hulp in te roepen van wat omschreven wordt 
als ‘een goede Hollandse meester’ voor de gezichten. Deze contracten werden al eerder 
aangehaald in hoofdstuk II, p. 102 nt. 172. 



128 
 

 werden gepubliceerd.4 In de akten is niet expliciet terug te vinden waar-

om Albert Cornelis het nodig vond om een onderaannemer in te schake-

len, al is tussen de regels wel te lezen dat de onderaannemer goedkoper 

werkte. Misschien had de keuze van Cornelis voor een onderaannemer in 

plaats van een werkplaatsmedewerker te maken met de statuten die door 

het Brugse schildersgilde in 1444 waren ingesteld, en waarin het schilders 

verboden werd om er meer dan één werkplaats en meer dan één verkoop-

punt op na te houden, vermoedelijk ingesteld om de opbouw van mono-

polieposities te voorkomen.5 In dit hoofdstuk zal de werkverdeling tussen 

Albert Cornelis en de onderaannemer aan een nader onderzoek worden 

onderworpen met hulp van de resultaten van het onderzoek met infra-

roodreflectografie (IRR).   

 De Kroning van Maria werd door het St. Franciscusgilde van de 

wolscheerders en –volders in 1517 bij Albert Cornelis besteld voor hun 

kapel in de St. Jakobskerk in Brugge, en daar bevindt het zich nog altijd.6 

Van het drieluik is tegenwoordig alleen nog het middenpaneel bekend. 

Het oorspronkelijke contract is verloren gegaan, maar enkele van de 

voorwaarden van de opdracht worden herhaald in het eerste van de twee 

documenten die betrekking hebben op het werk, dat van 27 januari 1520 

(n.s).7 Het gilde en de schilder waren overeen gekomen dat het werk bin-

nen twee jaar na het afsluiten van het contract – dat was op 9 november 

1517 (n.s.) - voltooid zou zijn, en Cornelis moest de voorstelling uitvoeren 

volgens een tekst die het gilde speciaal voor dat doel van het Latijn in het 

Vlaams had laten vertalen. Met nadruk wordt vermeld dat de schilder de 

negen engelenkoren, inclusief de juiste attributen en met opgave van hun 

namen moest schilderen.8  

                                                             
4 De documenten uit 1520 en 1522 die betrekking hebben op de ontstaansgeschiedenis van 
het  altaarstuk werden gepubliceerd door Weale 1863, pp. 20-22, zie database schilderijen, 
nr. 1363 voor een transscriptie van de volledige tekst en de omrekening van de data van de 
oude jaarstijl – de Paas-  of Gallicanus-stijl - naar de nieuwe (n.s.). Hier worden in de tekst 
de data omgerekend naar de nieuwe stijl gehanteerd.  
Waarschijnlijk als gevolg van de omrekening van de Paasstijl naar de nieuwe stijl noemt 
Weale het jaar van overlijden van Cornelis abusievelijk als 1532, een vergissing die daarna 
door de meeste auteurs is overgenomen.   
5 Wilson 1990a, p. 621. 
6 Het altaarstuk werd oorspronkelijk geschilderd voor één van de zijkapellen van de Sint 
Jakobskerk. Na lang slecht zichtbaar hoog aan een muur van het koor te hebben gehangen, 
is het nu op ooghoogte opgesteld. 
7  In Tamis 2000, p. 672 is abusievelijk 27 februari 1520 in plaats van januari als datum 
gegeven.  
8 “naer 't uutwysen van eender scriftuere, ghetranslateert uuten Latine in Vlaemsche 
byden voorseiden Aelbrecht ghetoocht, daer inne de ix chooren der enghelen ghenaemt 
waren met haerlieder propre namen ende de natueren van huerlieder promocien ende 
officien”, eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.). Voor de volledige transscriptie, zie database 
schilderijen, nr. 1363.  
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 Het altaarstuk, dat uiteindelijk pas in 1522 werd afgeleverd, dankt 

zijn naam aan de voorstelling midden boven het middenpaneel van het 

drieluik: de H. Maagd die door de Drie-eenheid tot koningin van de he-

mel wordt gekroond. Het is echter de krioelende massa engelen die de 

compositie overheerst. In drie concentrische cirkels rond de kroningsscè-

ne gegroepeerd nemen zij driekwart van het beschilderde oppervlak in 

beslag. Van links naar rechts bestaat de binnenste cirkel uit de Serafijnen 

(1), de Tronen (2) en de Cherubijnen (3); de tweede ring uit de Heer-

schappijen (4), de Machten (5) en de Krachten (6); en de buitenste ring is 

samengesteld uit de Vorstendommen (7), de Engelen (8) en de Aartsen-

gelen (9). Elk koor, waarvan de naam in kleine gouden letters in het mid-

den is aangegeven, is door haar kleding en attributen van de andere te 

onderscheiden (afb. 2). 

 Links en rechts op de voorgrond zijn halffiguren geschilderd, die 

te identificeren zijn aan de tekst op hun banderol. Links is koning David 

te zien wiens tekst "Adorate eum omnes angeli / eius p[salmi]s / xvj" niet 

uit Psalm 16 afkomstig is zoals de Romeinse cijfers  aangeven, maar uit 

Psalm 96. Of die onjuiste nummering  aan een vergissing van de schilder 

te wijten valt, of aan de slechte conditie met vele overschilderingen van 

het schilderij, valt niet uit te maken. De profeet Ezechiël rechts is kenbaar 

aan een correct weergegeven citaat uit Ezechiël 3:12: "Benedicta gl[or]ia 

domini / de sancto / loco suo ezech: 3". In 1863 zou ook nog de naam van 

de schilder, Albert Cornelis op het perkament van de Engel rechts van de 

aartsengel Michael waarneembaar zijn geweest. Deze lijst is tegenwoordig 

nauwelijks meer leesbaar, en de eerdere lezing lijkt vooral wishful thin-

king (afb. 3).9 

 Al wordt het schilderij niet vanwege de opmerkelijke iconografie 

in de kunsthistorische vakliteratuur aangehaald, die blijkt uiteindelijk wel 

                                                                                                                                         
Een poging van Madou 1975, pp. 70-71 om de betreffende tekst te identificeren heeft niets 
opgeleverd. In zijn bespreking van het iconografische type van de Kroning van Maria 
veronderstelt Baudouin 1959, pp. 179-230 een verband met populaire preken van Bernard 
van Clairvaux. 
9 Weale 1863, pp. 10-11    
      Weale    Tamis, 1997:  
  [1] Item albertus cornelis   ... Item al? 
  [2] Item adam g   ... ...  dauld? 
  [3] Item ...   ... ... 
  [4] Item ...   ... ... 
  [5] Item egidius   ... ian 
  [6] Item lievin   ... l...d? 
  [7] Item ...   ... 
  [8] Item ...   ... 
  [9] Item cornelis   ... adriaan? 
Met enige welwillendheid kunnen de eerste twee letters van de bovenste regel als ‘al’ gelezen 
worden, maar er is onvoldoende ruimte om de naam van de schilder voluit te schrijven.  
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de oorzaak waardoor het gedocumenteerd is als het werk van twee schil-

ders. De overgeleverde documenten van 27 januari 1520 en 15 april 1522 

(n.s.) zijn de neerslag van de onenigheden die tussen de opdrachtgever, 

het Sint Franciscus-gilde en Cornelis waren gerezen, en die eerst door de 

opdrachtgever en vervolgens door Cornelis  aan het Schepencollege van 

Brugge werden voorgelegd.10 Dat in deze akten is vastgelegd welke delen 

van het altaarstuk door Cornelis werden geschilderd, en welke door een 

niet nader geïdentificeerde onderaannemer, is uitzonderlijk. Een zorgvul-

dige evaluatie van de gegevens die deze documenten bevatten, aangevuld 

met een stilistische analyse van zowel het beschilderde oppervlak als van 

de verschillende typen ondertekening maken het mogelijk om de ont-

staansgeschiedenis van het altaarstuk met ongewone precisie te recon-

strueren. Kon Friedländer het feit dat Cornelis een groot deel van het 

werk aan een ander schilder had uitbesteed in 1933 nog beschrijven als 

“eine erschreckende Vorstellung von einen merkantilischen, die Stilein-

heit des Malwerks bedrohenden Geist”; sindsdien is het in toenemende 

mate duidelijk geworden dat een dergelijke werkverdeling in Cornelis' tijd 

een alledaagse en aanvaardbare gang van zaken moet zijn geweest.11 En 

hoewel er voor deze praktijk visuele – zowel als documentaire bewijzen in 

overvloed zijn, is dit het enige vroeg-nederlandse werk waar alletwee, 

schilderij en geschrift, gezamenlijk zijn overgeleverd. Daarmee biedt het 

stuk een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in samenwerkingsprak-

tijken in deze periode.  

 Een belangrijke voorwaarde uit het oorspronkelijke contract dat  

gerecapituleerd wordt in het eerste document uit 1520 was dat Cornelis 

zelf de naakten en de voornaamste delen van het werk en alles wat daar 

bij hoorde eigenhandig, goed en kunstig zou uitwerken: "met expressen 

bespreke dat de voorseide verweerere zelve, metter handt, wel ende con-

stich wercken zoude alle de naecten ende 't principaele werc van der 

voorseide tafele met hueren toebehoorten".12 Met de term naecten zullen 

de incarnaatpartijen bedoeld zijn: de gezichten en misschien de handen 

en voeten, terwijl van het meer vaag aangeduide principaele werc mag 

worden aangenomen dat het op de voornaamste onderdelen van de voor-

                                                             
10 Voor een transscriptie van beide documenten, zie database schilderijen, nr. 1363. 
11 Friedländer 1933,p. 95.  
12 Eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363.  
Voorwaarden over het al of niet mogen inzetten van assistenten werden vaker opgenomen in 
contracten uit deze tijd, zie Helmus in Lammertse & Giltaij 2008, pp. 37-38 en 40; en 
Helmus 2010, pp. 105-108. 
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stelling betrekking heeft, waarschijnlijk de halffiguren op de voorgrond 

en de kroningsscène bovenaan.13 

 In het document van 27 januari 1520 (n.s.) is de aanklacht van 

het Sint Franciscus-gilde tegen Cornelis vastgelegd: die behelst twee pun-

ten. Ten eerste was de leveringstermijn voor het werk verstreken, maar 

kwalijker nog  - "ende dat arghere was" - Cornelis had een deel van het 

werk had uitbesteed aan een andere schilder. De naam van deze tweede 

schilder wordt niet vermeld, maar hij moet een onafhankelijk opererende 

schilder zijn geweest, geen werkplaats-assistent. Uit de totale som van 

dertig Vlaamse pond groot die Cornelis voor de hele opdracht zou ont-

vangen had de onderaannemer acht pond groot betaald gekregen. En dat 

was volgens het gilde in strijd met de oorspronkelijke overeenkomst. 

Daarom eisten de gildeleden dat het altaarstuk aan hen zou worden over-

gedragen om er naar eigen goeddunken over te beschikken. Voor het 

reeds uitgevoerde werk waren ze bereid te betalen, zij het nadat het door 

een deskundige op waarde was geschat. Hieruit is af te leiden dat het al-

taarstuk op het tijdstip van de eerste hoorzitting nog maar gedeeltelijk 

voltooid was; hierna zal duidelijk worden dat het daarbij ging om het 

aandeel dat door de onderaannemer was geschilderd. Dat het voornaam-

ste bezwaar van het gilde zou zijn geweest dat het schilderij een product 

was van meerdere handen, zoals deze kwestie vaak is voorgesteld, blijkt 

echter een te simpele voorstelling van zaken. Immers, welke andere optie 

zouden de gildeleden hebben gehad voor het nog maar gedeeltelijk ge-

schilderd altaarstuk, dan het te laten voltooien door nog weer een andere  

schilder? Het is waarschijnlijker dat zij, bij het verlenen van de opdracht 

aan Cornelis een bepaalde kwaliteit van het werk verwachtten, een ver-

wachting die zijn weerslag vond in het bedrag dat zij bereid waren te beta-

len. Dat Cornelis een deel van het werk uitbesteedde, en zoals hierna zal 

blijken een aanzienlijk deel ook nog, moet hen het gevoel hebben gegeven 

dat zij geen waar voor hun geld kregen. 

 In zijn verweer stelde Cornelis dat hij de voorwaarden van het 

contract in het geheel niet had geschonden. Integendeel zelfs. Hij had de 

levertermijn niet gehaald, omdat het gilde zijn onkosten niet had voorge-

schoten zoals afgesproken. Tijdens de voortgang van het werk had hij niet 

meer dan twee pond groot ontvangen, terwijl hij al tussen de acht en tien 

pond groot kosten had gemaakt, en ik neem aan dat de Brugse meester 

daar de acht pond groot die hij de onderaannemer moest betalen ook bij 

                                                             
13 Naar analogie van het latere, zeventiende-eeuwse gebruik van principael voor origineel 
zou je ook kunnen veronderstellen  dat daarmee de compositie, of het ontwerp wordt 
bedoeld. Omdat Cornelis in zijn verweer tegen de aanklacht op dit punt, zie hierna, echter 
uitsluitend ingaat op de bepaling welke onderdelen van de voorstelling als “principaele 
werc” te definiëren waren lijkt de bovenstaande aanname mij de juiste. 
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rekende. Cornelis deed geen enkele moeite om te ontkennen dat hij een 

andere schilder had ingehuurd om een deel van het werk uit te voeren. 

Wat hij wel bestreed was de betekenis die het gilde aan "alle de naecten 

en het principaele werc" gaf. Hoewel de gildeleden daar duidelijk anders 

over dachten verstond de schilder hieronder dat hij verplicht was de ge-

zichten, als de onderdelen die de meeste vaardigheid vereisten, zelf moest 

schilderen, en waarvan hij voorstelde het binnen een passende termijn te 

doen: "...mids dat hy [= Cornelis] niet anders ghehouden en es zelve met-

ter handt te makene dan de aenzichten, daer de meeste const an licht 

ende de welcke hy presenteerde te makene bynnen zekere behoorlicken 

tyde ...".14 Uit de bewoordingen die Cornelis gebruikt is af te leiden dat 

van zijn werk inderdaad een betere kwaliteit werd verwacht: "daer de 

meeste const an licht" en dat hij op dat moment de onderdelen van het 

altaarstuk die hij als zijn werk beschouwde nog niet geschilderd had. 

 Over het geheel lijkt het oordeel van de schepenen Cornelis nog 

het meest in het gelijk te stellen. Dat er in het vonnis niets gememoreerd 

wordt over het uitbesteden van het werk aan een ander suggereert dat het 

college het verweer van de schilder aanvaardde. Verder werd geoordeeld 

dat Cornelis het altaarstuk mocht voltooien, bij een betaling van een 

voorschot van tien pond door het gilde. De nieuwe leveringstermijn zou 

vóór Pasen 1521 (n.s.) zijn. Tot slot vermaanden de schepenen Cornelis 

het schilderij te voltooien volgens de voorwaarden van het oorspronkelij-

ke contract.15 Op het eerste gezicht lijkt dat geen betrekking te hebben op 

een feitelijke klacht van de kant van de opdrachtgever. De implicaties van 

die laatste vermaning blijken pas echt op waarde te schatten na de beoor-

deling van de infraroodreflectogrammen van het schilderij. 

 De tweede keer dat de partijen elkaar ontmoetten voor het sche-

pencollege was op 15 april 1522 (n.s.).16 Deze keer waren de rollen omge-

draaid. Cornelis trad op als eiser, het Sint Franciscus-gilde werd ter ver-

antwoording geroepen. De schilder verlangde dat de leden van het gilde 

het voltooide werk uit zijn werkplaats zouden ophalen, en de betaling van 

de twaalf pond die ze hem nog schuldig waren zouden voldoen. Volgens 

het gilde was Cornelis echter verplicht het schilderij in hun kapel in St. 

Jakobs af te leveren, en had hij, omdat de levertermijn van Pasen 1521 

verlopen was, een boete van 6 pond verbeurd. De schepenbank sommeer-

de het gilde het schilderij, dat al enige tijd gereed had gestaan, op te halen 

onder het voorbehoud dat het de resterende zes pond niet hoefde te beta-

len totdat men had kunnen vaststellen dat het altaarstuk correct, en vol-

                                                             
14 Eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363. 
15 Eerste akte d.d. 27 januari 1520 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363. 
16 Tweede akte d.d. 15 april 1522 (n.s.), zie database schilderijen, nr. 1363. 
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gens de voorwaarden was geschilderd. Mocht dat niet het geval zijn, dan 

moesten beide partijen hun pleidooi betreffende de zes pond boete op 

papier zetten. Deze stukken, die de daarop volgende Pasen te presenteren 

waren, zijn óf niet bewaard gebleven, óf het gilde nam uiteindelijk toch 

genoegen met Cornelis’ werk. Het laatste is het meest waarschijnlijk, De 

Kroning van Maria werd immers geïnstalleerd in de kapel van het gilde 

in de St. Jakobskerk en is daar sindsdien gebleven.  

 Uit de beschrijving van de werkverdeling in de eerste van de twee 

akten, die van 1520, zou het mogelijk moeten zijn om onderscheid te ma-

ken tussen het werk van Cornelis en de onderaannemer en om de ver-

schillen in stijl te analyseren. Die analyse wordt wel beperkt door de 

slechte toestand waarin het schilderij verkeert. Afgezien van de vele oude 

en nieuwere retouches zijn er passages waar het schilderij overmatig is 

schoongemaakt, of waar het geleden heeft onder vocht en hitte. Het schil-

derij is in zijn geheel overdekt met een vuile, vergeelde vernislaag.  

 Omdat Cornelis verklaarde de gezichten zelf te zullen schilderen 

is het redelijk te veronderstellen dat de andere incarnaten, dat wil zeggen 

de handen en een enkele voet, daarbij waren inbegrepen. In dat geval 

blijven de draperieën en de attributen over voor de onderaannemer. Zo'n 

werkverdeling maakt een stilistische vergelijking lastig. Het is veel moei-

lijker om een vergelijking te maken tussen de  

bijzonderheden van een schilders’handschrift’, wanneer vorm en stofuit-

drukking zo ver uiteenlopen. 

 

Overgaand van de documenten naar een beschouwing van het schilderij 

zelf zijn de meest evidente stilistische verschillen die tussen de engelen-

koren en datgene wat ik eerder inschatte als het "principael werc", de 

kroningsscène, de twee halffiguren en de Aartsengel Michael middenvoor. 

Met name de incarnaten van die laatste drie lijken veel vlakker, met min-

der modellering en detail uitgevoerd, en zonder de eigenaardige, scherp 

gedefinieerde hoge lichten zoals die in de gezichten van de engelen. Aan 

de andere kant, er zijn geen opmerkelijke verschillen tussen de manier 

waarop de gevouwen handen van Maria werden geschilderd, en bijvoor-

beeld de handen van de engelen links in het koor van de Machten. Van-

wege het verschil in schaal tussen de figuren van het "principaele 

werc"en de engelenkoren, en de slechte staat waarin het schilderij ver-

keert is het goed om voorzichtig te zijn met conclusies. Want dat de werk-

verdeling niet per se langs deze lijnen is verlopen, zal hierna nog duidelijk 

worden.  

 De compositie als geheel lijkt uit verscheidene zones te zijn opge-

bouwd: de halffiguren links en rechts op de voorgrond en met name de 
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kroningsscène vormen losstaande ‘eilanden’ temidden van de krioelende 

massa van engelenkoren. Onder de engelenkoren lijkt de binnenste, 

meest hooggelegen cirkel, die van de Serafijnen, Tronen en Cherubijnen 

(afb. 4, engelenkoren 1-3) los te staan van de rest, en wekt de indruk apart 

te zijn ingeschilderd.  

 

Het is veelzeggend dat de indruk van een combinatie van losse onderde-

len consistent is met de manier waarop de ondertekening is opgebouwd. 

In de reflectogrammen zijn drie verschillende typen ondertekening te 

onderscheiden die corresponderen met de verschillende partijen in het 

schilderwerk. De rudimentaire schets waarin alleen de meest basale vor-

men zijn aangegeven onder de twee halffiguren en de kroningsscène (on-

dertekening type I; afb. 5 en 6) staat in sterk contrast met de uitvoerige 

ondertekening van de zes buitenste engelenkoren (o.t. type II: afb. 7-16).17 

De ondertekening onder de kring van engelenkoren het dichtst bij de 

Drie-eenheid, die van Cherubijnen, Tronen en Serafijnen is zo summier 

dat hij vrijwel afwezig is (o.t. type III). 

 Het afwijkende karakter van de verschillende typen onderteke-

ning van De Kroning van Maria betekent niet dat deze door verschillende 

handen werden uitgevoerd. Een ondertekening was niet bedoeld om ge-

zien te worden maar diende als voorbereiding op het schilderwerk.18 In 

dit geval is het aannemelijk dat de verschillende soorten ondertekening 

gebruikt werden om de werkverdeling tussen de twee schilders voor te 

bereiden. 

 Verreweg het interessantst is de ondertekening van de onderste 

zes engelenkoren (type II; afb. 7-16). Hier zijn de figuren uitvoerig onder-

tekend.19 Te oordelen naar lijnen die een aantal keren hernomen zijn is de 

tekening snel en zoekend uitgevoerd. De plooien van de draperieën die 

door de engelen gedragen worden zijn gedetailleerd aangegeven. Met 

uitzondering van de licht gearceerde plooien van de kledingstukken van 

de voorste engelen (afb. 7 en 8) functioneert de ondertekening niet als 

een voorbereiding voor de licht-donker modellering. In het bijzonder de 

gezichten zijn karakteristiek: de plaats van de ogen is aangeduid met rela-

tief grote ronde halen. De getekende engelen hebben ogen als schoteltjes 

                                                             
17 Vanwege de beperkte opnametijd werd alleen de ondertekening van Ezechiël 
gedocumenteerd; de ondertekening van Koning David, de Aartsengel Michael en de 
kroningsscène is vergelijkbaar.  
 18 Over de relatie tussen het uiterlijk van de ondertekening en werkverdeling tijdens het 
schilderen, zie Veronée-Verhaegen 1973, passim; Bruyn 1975, pp. 290-292; Filedt-Kok 
1975/1976, pp. 188-189; Périer-d'Ieteren 1985, p. 33; Leeflang 2006; en Ainsworth 2010, p. 
144.  
19 De onregelmatige structuur van de getekende lijnen lijkt er op te wijzen dat dit deel van 
de ondertekening in krijt is uitgevoerd.  
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(zie met name afb. 8 en 10).20 In vergelijking met de twee andere delen 

(type I en III) is de ondertekening van de onderste zes engelenkoren veel 

gedetailleerder. Ongetwijfeld was het de bedoeling van Cornelis om het 

schilderwerk zo voor te bereiden, dat hij het aan "eenen anderen" kon 

overlaten. 

 En precies bij deze passages (type II) bestaat een opvallende dis-

crepantie tussen het geschilderde oppervlak en de ondertekening. Slechts 

af en toe corresponderen de ondertekende vormen van de gewaden zowel 

als de positie van de geschilderde figuren van het oppervlak. Bovendien 

zijn de geschilderde attributen van de engelen met uitzondering van de 

aartsengel Michael midden op de voorgrond nergens ondertekend. In de 

ondertekening hebben alle engelen hun handen voor de borst of het ge-

zicht gevouwen, of opgeheven in aanbidding. De schrijfbenodigdheden, 

wierookvaten of scepters die ze in het uiteindelijke schilderij bij zich heb-

ben, zijn in de ondertekening niet voorzien. Tegelijkertijd zijn in de teke-

ning vrijwel alle gezichten naar de Kroningsscène gedraaid. De verande-

ringen in de draaiing van de hoofden tussen de ondertekening en het 

schilderij gaan in de meeste gevallen gepaard met een aanpassing van de 

handen, en in sommige extreme gevallen ook met een gewijzigde houding 

van het lichaam. De twee knielende Engelen ter weerszijden van de aarts-

engel Michael bijvoorbeeld kijken in de ondertekening beiden naar Maria, 

hun handen voor de borst gevouwen. In de schildering is dat volledig 

anders: het lichaam en het hoofd van de linker Engel is naar de beschou-

wer toegedraaid, de rechter kijkt van de beschouwer weg, en beiden heb-

ben perkament en schrijfbenodigdheden in de handen gekregen. In de 

ondertekening kijkt de rechter Engel omhoog, met zijn gezicht naar links 

gedraaid; precies tegenovergesteld aan het uiteindelijke, geschilderde 

resultaat (afb. 7 en 8).  

 Wanneer er verschillen tussen de ondertekening en het be-

schilderd oppervlak waargenomen worden, is het gebruikelijk deze ver- 

schillen toe te schrijven aan de meester die de supervisie had over het 

werk, uitgaand van de gedachte dat hij als enige gemachtigd was om zulke 

                                                             
20 Ik ken twee andere schilderijen waar deze ‘ogen als schoteltjes’ eveneens voorkomen, 
beide toegeschreven aan de Meester van het Heilig Bloed. De eerste is de linkervleugel van 
de Verheerlijking van de H. Maagd, ook in de St. Jakobskerk in Brugge, zie Hendrikman in 
Martens e.a. dl. 2 1998, pp. 52-54. Dit schilderij vertoont tenminste drie duidelijk te 
onderscheiden typen ondertekening, terwijl de stijl van het schilderwerk is sommige maar 
zeker niet alle delen verwantschap vertoont aan die van Cornelis’ Kroning. Het tweede is de 
Triptiek met Maria met kind met de H. Catharina en Barbara in het Groeningemuseum in 
Brugge, waar alle figuren schoteltjesogen hebben. Zie Hendrikman in Martens e.a. dl. 2 
1998, pp. 55-56. Een vergelijking (van de verflaag) van dit schilderij met Cornelis’ werk zou 
interessant zijn.  
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veranderingen aan te brengen.21 In het geval van De kroning van Maria is 

inderdaad af te leiden dat het Cornelis moet zijn geweest, en niet zijn 

anonieme onderaannemer, die de wijzigingen tussen de ondertekening en  

het beschilderd oppervlak aanbracht. In de reflectogrammen is te zien dat 

in sommige gebieden, zoals bij de kleding, de ondertekening eerst keurig 

met verf was ‘ingekleurd’. Grijze schaduwtinten, die netjes binnen de 

contouren van de ondertekening blijven, geven aan dat de verf daar min-

der goed doordringbaar is voor de infrarode straling. Deze ‘beschaduwde’ 

partijen houden geen verband met het beschilderd oppervlak. Een spre-

kend voorbeeld is te vinden in het meest linkse engelenkoor, dat van de 

Vorstendommen (afb. 11 en 12). De engelen dragen liturgische gewaden 

uitgevoerd met een groene verf die minder goed doordringbaar is voor 

infraroodstraling. In de ondertekening heeft de Vorstendom uiterst links 

zijn armen geheven in aanbidding. Op het reflectogram is duidelijk te zien 

dat hij niet alleen getekend, maar ook geschilderd was in deze houding. 

Twee geschilderde mouwen met de karakteristieke geschulpte randen 

wijzen omhoog, beide ingevuld met een grijze tint. In het geschilderde 

oppervlak echter houdt dezelfde engel zijn linkerarm naar beneden, on-

zichtbaar achter de ruggen van zijn voorgangers, terwijl hij een staf in zijn 

rechterhand houdt. In strijklicht is de vorm van de eerdere, omhoog ge-

heven mouw nog in reliëf herkenbaar onder de verf van de geschilderde 

engelenvleugels die de arm bedekken. Klaarblijkelijk was tenminste een 

deel van het werk volgens de ondertekening uitgeschilderd voordat de 

wijzigingen werden uitgevoerd.   

 Dat de onderste zes engelenkoren al (gedeeltelijk) waren uitge-

schilderd voordat de wijzigingen ten opzichte van de ondertekening wer-

den uitgevoerd, wordt op andere plaatsen bevestigd. De voorste figuur 

van de wierookvat zwaaiende Aartsengelen bijvoorbeeld, was aanvanke-

lijk ondertekend met de handen voor de borst gevouwen (afb. 13 en 14). 

De lijnen van deze ondertekening, die vagelijk te onderscheiden zijn on-

der de verflaag van de roze kazuifel, corresponderen nergens met de 

plooien van het kledingstuk zoals het nu geschilderd is. Ter weerszijden 

van een imaginaire min of meer verticale lijn over het onderbeen van de 

engel is een verandering in toon van de roze mantel en een wijziging in 

het craquelure-patroon te zien. De verandering in toon en craquelure zijn 

te verklaren bij bestudering van de laag waarover de roze mantel geschil-

derd werd. Daar waar de roze kleur iets donkerder is, is de verf direct over 

het donkergrijs van de achtergrond aangebracht. De verandering naar een 

lichtere roze kleur, en een ander type craquelé valt samen met de omtrek 

                                                             
21 Zie hiervoor, nt. 18. 
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van het ondertekende kledingstuk. Dat betekent dat het grootste gedeelte 

van de roze kazuifel over een andere, lichtere laag dan die van de grijze 

achtergrond werd geschilderd. Omdat de omtrek van deze geschilderde 

onderlaag precies de contouren van het ondertekende kledingstuk volgt, 

is het aannemelijk dat het ondertekende kledingstuk al geschilderd was 

voordat de roze kazuifel daar overheen werd geschilderd. Van de geschil-

derde kleur van het eerdere gewaad is bij de voorste Aartsengel nu niets 

meer te zien, maar de openvallende kazuifels van de andere engelen van 

het koor onthullen witte kerkgewaden. Langs de randen van de kleurvlak-

ken is te zien dat de roze laag de witte overlapt, en dus het laatst werd 

geschilderd. Blijkbaar kon Cornelis de eerder geschilderde witte gewaden 

nog gedeeltelijk aanwenden om als onderkleding voor de roze kazuifels 

die hij schilderde te fungeren.   

 De kledingstukken van de onderste zes engelenkoren lijken aan-

vankelijk te zijn uitgeschilderd geheel volgens de ondertekening, maar 

vervolgens herzien naar hun huidige verschijningsvorm. De incarnaten 

van deze figuren lijken echter slechts één keer te zijn uitgevoerd. Het 

donkere pigment dat Cornelis gebruikte voor de geschilderde pupillen 

van de ogen is ondoordringbaar voor infraroodstraling, en is dus niet 

alleen zichtbaar aan het beschilderde oppervlak maar ook in de reflecto-

grammen. Niettemin vertonen zelfs de gezichten die van positie zijn ver-

anderd nergens twee paar ogen. Op de reflectogrammen zijn de donkere 

stippen van de pupillen niet meer dan één keer per hoofd te vinden, en 

stelselmatig overeenkomend met de ogen die zichtbaar zijn aan het be-

schilderde oppervlak (zie m.n. afb. 7 en 8).  

 Uit deze observaties valt op te maken dat de wijzigingen werden 

uitgevoerd nádat de draperieën in de onderste zes engelenkoren waren 

geschilderd, maar vóórdat de incarnaten werden geschilderd. Het is een 

conclusie die een nieuw licht werpt op het eerste van de twee conflicten 

tussen Cornelis en zijn opdrachtgevers. Het geschil moet zijn gerezen 

precies in dit stadium van het werk aan het altaarstuk, dat wil zeggen op 

het moment dat een zeer substantieel deel van het schilderwerk al was 

uitgevoerd door een onderaannemer maar Cornelis zelf nog moest begin-

nen met de incarnaten. In overeenstemming met de ondertekening had 

de onderaannemer zijn deel van de onderste zes engelenkoren geschil-

derd, echter zonder de "natueren van huerlieder  promocien ende offi-

cien" en "hueren toebehoorten"; de attributen die in het oorspronkelijke 

contract uitdrukkelijk waren opgenomen.  

 Op dit punt, in nog onvoltooide staat moet het schilderij door 

leden van het gilde gezien zijn, die daarop alarm sloegen. Wat op het eer-

ste gezicht niet veel meer dan een terloopse opmerking leek, de afsluiten-
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de woorden van het vonnis "dat de voorseide Aelbrecht Cornelis de voor-

seide tafele vulmaken ende leveren zal alzoo 't behoort naer 't verclaers 

vanden voorwaerde" verandert daarmee in een nadrukkelijke en beteke-

nisvolle formulering. 

 Het moet Cornelis zelf zijn geweest die in een volgend stadium de 

toevoegingen en verbeteringen realiseerde. Hij was immers degene die de 

gezichten moest schilderen, en de wijzigingen in de houdingen en de toe-

voeging van de attributen zijn nauw verbonden met de positie van de 

hoofden. Deze gevolgtrekking kan op haar beurt dienen als verklaring 

voor sommige van de stijlverschillen in de draperieën. Bijvoorbeeld: de 

geschilderde halsboord van het hemd van de meest nabije Vorstendom 

vertoont scherp omlijnde en vaak onderbroken contouren van de plooien, 

in verf die in verschillende diktes opligt, terwijl de lichte gewaden van de 

Engelen die perkament in hun handen houden vlakker geschilderd wer-

den met minder detail en simpele en continue contouren. Aangezien de 

kledij van die laatste twee aanzienlijk verschilt van de ondertekende kle-

ding, moeten ze in hun geheel door Cornelis zijn geschilderd. De witte 

boord van de engel uit koor van de groen geklede Vorstendommen, die 

keurig volgens de ondertekening geschilderd werd, zou een restant van 

het werk van de onderaannemer kunnen zijn, door Cornelis zo gelaten.  

 Want weliswaar had Cornelis in de twee jaar tussen het eerste en 

het tweede proces ampel tijd om de gebreken in het werk dat door de 

onderaannemer werd uitgevoerd, te verhelpen, maar desondanks moet 

hij geprobeerd hebben om de extra inspanningen tot een minimum te 

beperken. De efficiënte en ingenieuze oplossingen die hij vond zijn te 

illustreren met een fraai voorbeeld. Bij de twee engelen uiterst links in het 

koor van de Machten, is de arm die in de ondertekening de rechterarm 

was van de voorste engel, en die vermoedelijk als zodanig werd geschil-

derd door de onderaannemer, in het uiteindelijke geschilderde resultaat 

de rechterarm geworden van de engel die achter hem staat. De voorste 

engel op zijn beurt heeft een nieuwe, geharnaste rechterarm gekregen die 

geen enkele relatie meer heeft tot de ondertekening (afb. 15 en 16).  

 Het feit dat de attributen van de engelen al in de ondertekening 

ontbreken, werpt de vraag op  wie de auteur van deze gebrekkige onder-

tekening moet zijn geweest. Wie was verantwoordelijk voor die ‘vergis-

sing’? De aangewezen kandidaat lijkt Cornelis zelf. Natuurlijk is het mo-

gelijk dat de onderaannemer dit deel van de ondertekening uitvoerde, na 

met Cornelis te hebben overlegd, of volgens het ‘bewerp’, het ontwerp 

waar in de eerste akte naar wordt verwezen. Dat is echter minder plausi-

bel. De tekening van de hoofden en kledingstukken vormt een samenhan-

gend geheel. Cornelis was gehouden de gezichten te schilderen "daer de 
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meeste const aen licht". En de ondertekening bepaalde de positie en hoek 

van deze gezichten, tegelijkertijd met de lay-out van de draperieën. Het is 

weinig aannemelijk dat de schilder die verantwoording aan een onder-

aannemer zou hebben overgelaten. En nogmaals. het verschil tussen de 

summiere ondertekening van de hoofdzaken, en de schetsmatige maar 

uitvoerige ondertekening van de onderste zes engelenkoren suggereren 

eerder een verschil in functie dan van maker.   

 De summiere ondertekening van koning David, Ezechiël, de 

aartsengel Michael en de Kroningsscène (type I, afb. 5 en 6) zijn te verkla-

ren vanuit de veronderstelling dat Cornelis vanaf het begin van plan was 

om deze onderdelen zelf uit te voeren. Dit moet het "principale werc" 

zijn, de voornaamste onderdelen die Cornelis volgens het oorspronkelijke 

contract eigenhandig moest uitvoeren. Kennelijk had de schilder voor zijn 

eigen werk geen behoefte aan een meer uitvoerige ondertekening. Een 

paar lijnen volstonden; de contouren van de figuren en de trekken van de 

gezichten werden in vloeiende, continue lijnen neergezet. In tegenstelling 

tot de engelenkoren vertoont deze ondertekening geen herkenbare stijl 

met speciale karakteristieken. Mogelijk gebruikte Cornelis een voorbeeld 

of model, of voorbeelden voor de tekening zowel als de schildering, zoals 

de "projectiën of patronen" waarvan we weten dat Ambrosius Benson ze 

omtrent deze tijd van hem had gehuurd, of anders het "bewerp", het ont-

werp, als hij dat apart had gemaakt. Het beschilderd oppervlak van deze 

passages correspondeert voor het overgrote deel met de ondertekening, 

slechts af en toe wijken de geschilderde contouren een beetje af van de 

ondertekening.22 In de ondertekening van de tulband van Ezechiël be-

vindt zich een intrigerende inscriptie (afb. 17 en 18):  “I A S”, misschien 

voorafgegaan door een Z met een krul aan de onderzijde. Onder deze 

letters zijn drie karakters geschreven die nummers zouden kunnen zijn: 

"1 5 1" of "1 3 1". Alternatieve mogelijkheden zijn dat de 5 of 3 geflankeerd 

wordt door twee verticale strepen, of dat de karakters de letters “I S I” 

vormen in plaats van cijfers. Het zou kunnen dat de inscriptie refereert 

aan Ezech[z]ias, een synoniem voor de naam Ezechiël23, gevolgd door het 

hoofdstuknummer 3 van het geschilderde opschrift op de banderol. Mis-

schien was het opschrift een geheugensteuntje voor Cornelis zelf, of een 

manier om anderen tijdens een vroeg stadium te laten zien wat hier ge-

                                                             
22 Op twee plaatsen is de ondertekening van deze passages nadrukkelijker: de rechterhand 
van God de Vader en de linkervoet van Christus. Echter, deze ondertekening bevindt zich 
onder omvangrijke, oude retouches en werd naar alle waarschijnlijkheid door de restaurator 
aangebracht.  
23 Met dank aan drs R. Abma, faculteit Theologie van de Universiteit van Amsterdam. 
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schilderd zou worden zonder een gedetailleerde ondertekening te hoeven 

maken.24  

 Over het derde type van de ondertekening is nauwelijks iets te 

zeggen. In de drie bovenste engelenkoren is geen ondertekening zichtbaar 

te maken, alleen waarneembaar is een vage, halfronde lijn, die waar-

schijnlijk als een richtlijn fungeerde voor de verdeling van de engelen 

rond de Kroningsscène. Mogelijk voorzag Cornelis deze engelenkoren niet 

van een ondertekening omdat hij ze zelf als laatste wilde schilderen, om 

een overgang tussen zijn eigen werk en dat van de onderaannemer te 

maken en zo het onderscheid als het ware te overbruggen. Teneinde zich-

zelf wat ruimte te laten om te improviseren, liet hij dit gedeelte blanco. 

Die procedure verklaart eveneens waarom er geen wijzigingen van enig 

belang ten opzichte van een eerdere geschilderde versie te vinden zijn. De 

wijze waarop de verflagen elkaar overlappen bevestigen dat de bovenste 

drie engelenkoren inderdaad als laatste werden geschilderd. De hoofden 

van de Tronen bijvoorbeeld zijn geschilderd over het blauwe kleed van de 

H. Maagd en andere aangrenzende gedeelten.  

 Idealiter zou dit schilderij een vertrekpunt zijn voor verdere toe-

schrijvingen aan Cornelis, een kunstenaar wiens oeuvre nog nauwelijks 

gedefinieerd is. Er worden slechts een handjevol andere schilderijen aan 

hem toegeschreven.25 Volgens de overgeleverde documenten echter, moet 

Cornelis zowel een productief schilder zijn geweest als een kunsthande-

laar, en een welvarende bovendien.26 Vanwege de gecompliceerde ont-

                                                             
24 Voor zover na te gaan (over het algemeen was de schilderlaag makkelijk doordringbaar 
voor infraroodstraling) is nergens anders in de ondertekening tekst opgenomen. 
25 In de database van het R.K.D., 
http://website.rkd.nl/Databases/RKDimages/default_RKDimages  
(13 februari 2013) worden een zestal schilderijen met Cornelis in verband gebracht: een 
kleine Kroning van de H. Maagd (paneel 51 x 40 cm., R.K.D. online databases: images nr. 
46119) in 1941 bij kunsthandel Plietzsch zal hetzelfde schilderij zijn als dat zich in 1962 bij 
kunsthandelaar Nystad in Den Haag bevond (paneel 51,5 x 39,4 cm.). Het schilderij is wat 
voorstelling betreft vrijwel identiek aan een veel grotere Kroning van de H. Maagd (paneel 
63,5 x 41 cm, R.K.D. online databases: images nr. 46118.) die in 1926 in Amsterdam bij 
Muller & Co. werd geveild. Van Maria omhelsd door het staande Christuskind (paneel 
96,5 x 71 cm., R.K.D. online databases: images nr. 63264) werd voor het laatst gewag 
gemaakt in 1927, toen het in New York geveild werd bij Anderson Galleries. Het Portret van 
een man (paneel 47 x 38 cm., inv.nr. 460; R.K.D. online databases: images nr. 46436), 
bevindt zich In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen; de toeschrijving 
van het Portret van een man met een rode anjer in het Mauritshuis (paneel 24 x 34,7, 
inv.nr. 752, R.K.D. online databases: images nr. 28873) aan Cornelis is inmiddels 
verworpen. 
In de Brighton and Hove Museums in Brighton wordt een Verheerlijk van de H. Maagd op 
paneel inv. nr. FA000009 bewaard, die zonder nadere uitleg aan Cornelis wordt 
toegeschreven, http://searchcollections.brighton-hove-
rpml.org.uk/detail.php?t=objects&type=any&f=&s=cornelis&record=0 (6 juni 2013). 
26 Voor een overzicht van de documenten met betrekking op Cornelis, zie: Schouteet dl. 1 
1989, pp. 141-150 en Tamis in: Martens e.a. dl. 1 1998, pp. 140-141. Specifieke aspecten van 

http://website.rkd.nl/Databases/RKDimages/default_RKDimages
http://searchcollections.brighton-hove-rpml.org.uk/detail.php?t=objects&type=any&f=&s=cornelis&record=0
http://searchcollections.brighton-hove-rpml.org.uk/detail.php?t=objects&type=any&f=&s=cornelis&record=0
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staansgeschiedenis van het altaarstuk vergt het de nodige voorzichtigheid 

om dit schilderij voor dit doeleinde te gebruiken. Andere werken van 

Cornelis’ hand zijn te zoeken worden in de warboel van schilderijen die 

bekend staat als de ‘Isenbrant-groep’.27 Een vergelijking van de gezichten 

van de engelen in De Kroning van de H. Maagd in de Sint Jakobskerk en 

de formules die in de werken toegeschreven aan Isenbrant worden toege-

past laten een sterke stilistische verwantschap zien tussen beide.28 Een 

relatie die ook nog eens bevestigd wordt door het veel geciteerde docu-

ment aangaande de twist tussen Gerard David en Ambrosius Benson. In 

dat document noemt Benson zowel Isenbrant als Cornelis als schilders 

die hem tegen betaling “projectiën of patronen", waarmee picturale voor-

beelden bedoeld zijn, hadden geleend.29 Het is niet uit te sluiten dat Cor-

nelis te identificeren is met de zogenaamde Meester van het H. Bloed. 

Diens Verheerlijking van de Maagd eveneens uit de Sint Jakob vertoont 

stilistische overeenkomsten zowel in het schilderwerk als de onderteke-

ning. 30 

 Waarom Cornelis niet meteen, vanaf het allereerste begin het 

schilderij volgens de overeenkomst uitvoerde? Hoewel te vermoeden valt 

dat Cornelis hoopte met een minimale inspanning maximale winst te 

behalen is dat niet met bewijzen te onderbouwen. Het is echter een fraaie 

ironie dat hij uiteindelijk veel meer moet hebben geschilderd dan hij aan-

vankelijk van plan was.

                                                                                                                                         
Cornelis’ werkzaamheid worden behandeld door Parmentier 1937, pp. 87-129 en Wilson 
1983, pp. 476-479.  
27 Voor een bespreking van de verzameling van schilderijen die voor het gemak nog steeds 
het label ‘Isenbrant’ draagt, zie Wilson 1995, pp. 1-17; Borchert in Martens e.a. dl. 1 1998, 
pp. 120-139 en Borchert 2001, pp. 65-76. 
28 Campbell 1998b, pp. 851-852, zie ook Tamis in Martens e.a., dl. 2 1998, p. 85. 
29 Parmentier 1937, pp. 92-93; Campbell 1994, pp. 98-99. 
30 Zie hiervoor, nt. 20. 


