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Programma 

10u30   Presentatie van het boek door auteurs Christina Currie & Dominique Allart, 
Steven Saverwyns (laboratoria) en Sophie De Potter (voorstelling van de 
website) 

11u00   Bezoek aan de studio voor wetenschappelijke beeldvorming: voorstelling van   
      origineel onderzoeksmateriaal (röntgenfoto’s, overgetrokken   

compositietekeningen, infrarood reflectogrammen, fotografie bij normaal 
licht); mogelijkheid om de publicatie in te kijken. 

11u30   Aperitief. Mogelijkheid tot interviews  

Persbericht 

Brussel, 25 juni 2012 – Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 
publiceert The Brueg[H]el Phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder and Pieter 
Brueghel the Younger with a Special Focus on Technique and Copying Practice. 

In dit werk in drie volumes ontleden Christina Currie (KIK) en Dominique Allart (Université 
de Liège) de schildertechnieken van Pieter Bruegel de Oude en van zijn oudste zoon en 
kopiist Pieter Brueghel de Jonge tot in hun meest verborgen facetten. Ze tonen hoezeer de 
buitengewone creativiteit van de vader blijkt uit zelfs het kleinste detail van zijn 
meesterwerken, en met welke middelen zijn zoon deze schilderijen zo getrouw reproduceerde 
– ook al beschikte hij niet altijd over de originelen. Ten slotte brengen de auteurs de subtiele 
verschillen tussen de eigenhandige productie van Pieter Brueghel de Jonge en die van zijn 
atelier aan het licht.  
 
Het boek is een echte speurtocht vol verrassingen waarin de lezer stap voor stap wordt 
meegevoerd aan de hand van een ongezien rijke beelddocumentatie. 
Laboratoriumdocumenten onthullen de geheimen van de genese van de werken, zoals de 
ondertekeningen die verborgen gaan onder de verflaag. Als supplement bij het boek werd 
bovendien een website gecreëerd die toegang biedt tot alle beeldmateriaal dat werd verzameld 
voor deze grootschalige studie. Zo worden de vele foto’s waarmee de drie volumes zijn 
geïllustreerd aangevuld met nog eens meer dan 2000 afbeeldingen.  





Biografie van de auteurs 

Christina CURRIE behaalde een diploma van Master of Arts aan de University of 
Northumbia te Newcastle en doctoreerde als kunsthistorica aan de Université de Liège. Als 
conservatrice-restauratrice van schilderijen deed ze ervaring op in Londen (Victoria and 
Albert Museum), Cambridge, MA (Center for Conservation and Technical Studies, Harvard 
University Art Museums) en Cleveland (The Cleveland Museum of Art). Sinds 1998 werkt ze 
aan het KIK, waar ze de dienst Wetenschappelijke beeldvorming leidt. Ze is tevens 
wetenschappelijk medewerker aan de Université de Liège (service d’Histoire et technologie 
des arts plastiques des Temps modernes - D. Allart). Haar doctoraatsthesis (2003) ging over 
de kopieën van Pieter Brueghel de Jonge naar schilderijen van zijn vader, Pieter Brueghel de 
Oude. Haar onderzoek over de praktijken van beide kunstenaars werd vervolgens voortgezet 
in samenwerking met Dominique Allart. 

Dominique ALLART is professor aan de Université de Liège, waar ze Kunstgeschiedenis 
van de moderne tijd en Technologie van de beeldende kunsten doceert. Ze leidt de afdeling 
‘Transitions’ – Département de recherches sur le Moyen Âge tardif et la première Modernité. 
Haar expertisedomeinen zijn de kunst van de renaissance, in het bijzonder de schilderkunst 
van de oude Nederlanden en van het prinsbisdom Luik. Sinds een twintigtal jaren werkt ze 
samen met het KIK op een onderzoeksprogramma gewijd aan Pieter Bruegel de Oude. Ze was 
promotor van de doctoraatsthesis van Christina Currie en werkte vervolgens samen met haar 
aan de uitbreiding van dat onderzoek.  



Credits KIK-medewerkers 

Auteurs 
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Catherine Fondaire 
Sophie De Potter 

Fotografie en beeldbewerking 
Hilke Arijs 
Nadine Bodson 
Jenny Coucke 
Jacques Declercq 
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Jean-Luc Elias 
Anne-Françoise Gérards 
Bernard Petit 
Hervé Pigeolet 
Marleen Sterckx 
Luc Stokart 
Daniel Soumeryns  
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Coördinatie met drukkerij en valorisatie 
Catherine Bourguignon 
Simon Laevers 
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Hans Opstaele 
Sophie De Potter 



Externe medewerkers 
Tekstrevisie: Lee Preedy 
Kaften van de drie volumes: Michèle Arnold  
Drukkerij: Peeters, Herent 

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 
Een bundeling van disciplines ten dienste van ons erfgoed 

  
  
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht en is één van de 
tien wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor 
Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, 
conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en 
heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument 
voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.  
  
Drie departementen werken zij aan zij: Documentatie, Conservatie-Restauratie en 
Laboratoria. Door de confrontatie van de bevindingen van kunsthistorici, fotografen, chemici, 
fysici en conservatoren-restaurateurs worden relevante gegevens samengebracht en kunnen 
werken vanuit verschillende invalshoeken worden bestudeerd: hun samenstelling, hun 
evolutie, de veroudering van de gebruikte materialen en de middelen om dit tegen te gaan. 
Elke restauratiebehandeling is gebaseerd op een dergelijke diepgaande voorstudie.  
  
Onze specialisten verstrekken advies aan onderzoekers, beheerders van openbare collecties en 
privé-verzamelaars. Het Instituut stelt ook een indrukwekkende infotheek ter beschikking van 
het publiek: een fototheek die meer dan een miljoen foto’s telt, waarvan bijna 700 000 online 
toegankelijk, en een bibliotheek gespecialiseerd in kunstgeschiedenis. De publicaties, de 
fotografische inventaris, de door het Instituut georganiseerde cursussen, seminaries en 
colloquia demonstreren de rol die het KIK speelt bij de valorisatie van het patrimonium en bij 
de verspreiding van werkinstrumenten voor onderzoekers en voor het grote publiek. Met de 
recentelijke integratie van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven in het department 
Documentatie van het KIK, verzekert het Instituut tevens de toegankelijkheid van dit unieke  
documentatiebestand.   
  
De jarenlange expertise en de nauwe samenwerking tussen de specialisten in zeer 
uiteenlopende disciplines stellen het KIK in staat om synthesewerken te publiceren die 
verschillende aspecten van een problematiek rond ons kunstpatrimonium bundelen.  
  
Zo huisvest het Instituut in één enkel gebouw laboratoria, ateliers voor conservatie-
restauratie,  
fotografische studio’s en een infotheek. Zijn gebouw, waarvan bepaalde delen beschermd zijn, 
is het eerste ter wereld dat speciaal werd ontworpen om er de verschillende disciplines 
gerelateerd met kunstconservatie in onder te brengen en zo het interdisciplinaire onderzoek 
van kunst mogelijk te maken. 



www.kikirpa.be 

‘Transitions’, Département de recherches  
sur le Moyen Âge tardif et la première Modernité 

Université de Liège 

Geleid door prof. Dominique Allart heeft de onderzoeksafdeling ‘Transitions’ van de 
Université de Liège als roeping om de scharnierperiode tussen de middeleeuwen en de 
moderne tijd te bestuderen (14de-17de eeuw). Het telt een vijftigtal onderzoekers uit 
uiteenlopende disciplines: geschiedenis (politiek, sociaal, cultureel, religieus), filologie, 
filosofie, literatuur, musicologie, kunst- en architectuurgeschiedenis, archeometrie, historische 
antropologie. 
 
Door zijn veelvuldige contacten met onderzoekscentra, laboratoria en universiteiten in België 
en in het buitenland vormt de afdeling ‘Transitions’ van de ULg een draaischijf van 
wetenschappelijke uitwisselingen met betrekking tot de middeleeuwen en de Vroegmoderne 
Tijd. Het stimuleert interdisciplinaire synergieën en organiseert seminaries voor doctorale 
vorming, colloquia, conferenties, etc.  

Het KIK is een van de geprivilegieerde partners van ‘Transitions’. Deze samenwerking, 
reeds zichtbaar in een publicatie van Dominique Allart gewijd aan de schilderijen van 
Vlaamse kunstenaars uit de 15de en 16de eeuwen bewaard in de openbare Luikse collecties 
(reeks Répertoires van het Studiecentrum Vlaamse Primitieven van het KIK, 2008), 
culmineert in de uitgave The Brueg[H]el Phenomenon waarvan Dominique Allart co-auteur is 
naast Christina Currie van het KIK, op haar beurt lid van ‘Transitions’.  

Voor meer informatie: www.transitions.ulg.ac.be - Prof. Dominique Allart, Université de 
Liège, ‘Transitions’. Département de recherches sur le Moyen Âge tardif et la première 
Modernité, 1B, Quai Roosevelt, B-4000 Luik – 04 366 56 15 – D.Allart@ulg.ac.be 

http://www.transitions.ulg.ac.be
mailto:D.Allart@ulg.ac.be


     
    
     

Glossarium 
De bekendste leden van het kunstenaarsgeslacht Brueg(H)el 

Pierre Bruegel de Oude (1525/30-1569), tekenaar en schilder, een van de meest befaamde 
vertegenwoordigers van de noordelijke renaissance.  

Pierre Brueghel de Jonge (1564/5-1637/8), oudste zoon van Pieter Bruegel de Oude, 
gespecialiseerd in kopieën naar zijn vader 

Jan Brueghel de Oude (1568 - 1625), jongste zoon van Pieter Bruegel de Oude, beroemd 
kunstenaar onder het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella, schilder van 
landschappen en bloemenstillevens 

Pieter Brueghel III (1589 – 1639), zoon en navolger van Pieter Brueghel de Jonge 

Jan Brueghel de Jonge of Jan Brueghel II (1601 - 1678), zoon en opvolger van Jan Brueghel 
de Oude 

Enkele technische termen 

Dendrochronologie = jaarringenstudie: dateringsmethode voor artefacten in hout 

Ondertekening: voorbereidende tekening van een schilderij, uitgevoerd op dezelfde drager en 
verborgen achter de verf die vervolgens werd opgebracht. In sommige gevallen kan ze 
worden onthuld door middel van infrarood reflectografie* 

Imprimatura: kleurlaag opgebracht op het hele oppervlak van een schilderij, voor de 
uitvoering van de eigenlijke schildering. Bij de Brueg(h)els is hij met brede penseelstreken en 
in diverse richtingen opgebracht. Lichtjes zichtbaar doorheen de verflagen met doorzichtige 
kleuren of tussen verftoetsen, geeft zee en subtiele chromatische eenheid aan geschilderde 
composities, en doordringt ze hen van een soort van ‘vibratie’ 

Pastiche: schilderij uitgevoerd in de stijl van een bepaald kunstenaar waarbij diens thema’s en 
motieven vrij worden gecombineerd (tegengesteld aan ‘repliek’*)  



Grondering van een schilderij: laag bestaande uit krijt en lijm, op de drager opgebracht om het 
oppervlak ervan te egaliseren 

Infrarood reflectografie: techniek die toegang biedt tot elementen van een schilderij die niet 
zichtbaar zijn met het blote oog – vooral de ondertekening – dankzij een belichting met 
infrarood 

Repliek: perfect getrouwe reproductie van een origineel werk (tegengesteld aan ‘pastiche’*) 

Uitsparing: zone in een verflaag van een bepaalde kleur die vrij wordt gelaten om er een 
motief in een welbepaalde kleur in te schilderen en om zo een nutteloos opeenleggen van 
verflagen te vermijden.  

Beeldmateriaal voor publicatie, zie de perspagina op www.kikirpa.be 

 
1. Pieter Bruegel de Oude, Winterlandschap met vogelknip, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België. © KIK-IRPA, Brussel 



 
2. Pieter Bruegel de Oude, Winterlandschap met vogelknip, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België, röntgenbeeld. © KIK-IRPA, Brussel 

 
3. Pieter Bruegel de Oude, Winterlandschap met vogelknip, Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België, infrarood reflectogram. © KIK-IRPA, Brussel 



 
4. Pieter Brueghel de Jonge, Winterlandschap met vogelknip, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh. © 

KIK-IRPA, Brussel 

 
5. Pieter Brueghel de Jonge, Winterlandschap met vogelknip, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, 

röntgenbeeld. © KIK-IRPA, Brussel 



 
6. Pieter Brueghel de Jonge, Winterlandschap met vogelknip, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, 

infrarood reflectogram. © KIK-IRPA, Brussel 

 
7. Pieter Bruegel de Oude, Prediking van Sint-Jan de Doper, Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh. © 

KIK-IRPA, Brussel 



     
  8. Idem, detail                                                                           9. Idem, detail, infrarood reflectogram 

 
10. Pieter Brueghel de Jonge, Prediking van Sint-Jan de Doper, Brugge, Groeningemuseum © KIK-IRPA, 

Brussel 



      
11. Idem, detail      12. Idem, detail, infrarood reflectogram 

Uittreksels uit het boek 

- Volume 1, pp. 184-185 
- Volume 1, pp. 193-201 
- Volume 2, pp. 491-498 
- Volume 2, pp. 503-507 




