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VOORWOORD.
Waar deel I en II van deze Bibliotheek zoo gunstig
zijn ontvangen, is de Uitgeefster er voor te vinden
geweest zich de grootere onkosten te getroosten, die
het opnemen van eenige autotypieën met zich mede
brengt.
We meenden, dat, daar natuurlijk maar een beperkt
aantal konden worden opgenomen, we ons uitsluitend
moesten bepalen tot foto's betreffende de Neder=
landsche Renaissance. Bovendien werd het aantal
platen van 25 op 30 gebracht.
Waar dit noodig was zijn enkele foto's van
schilderijen gereproduceerd, zoodat de omvang van
het laatste deel je belangrijk grooter is geworden
dan van deel I.
Mochten, en het laat zich wel zoo aanzien, de
eerste deeltjes mettertijd een herdruk beleven, dan
zullen ook hierin eenige reproductie naar foto's
kunnen worden opgenomen.
Nu ook deel III verschenen is, en hiermede dit
handboekje compleet, houdt schrijver zich aanbevolen
voor op= en aanmerkingen, opdat hij hiermede by
een eventueelen herdruk zijn voordeel zal kunnen doen.
J. G.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
De inhoud van dit derde deeltje onderging een
belangrijke uitbreiding, zoowel wat text, als wat
illustraties betreft. Hoewel verdere uitbreiding van
dit handboek niet wel mogelijk is, daar het werkje
dan voor een béknopt leerboek te omvangrijk zou
worden, herhaalt schrijver dat hij zich voor vriend=
schappelijke op= en aanmerkingen blaft aanbevelen.
DE SCHRIJVER.

AMSTERDAM,

1915.

I. DE RENAISSANCE.

ot aan het einde van de 15 e

eeuw wist in de
Noordelijke landen de Gothiek zich staande
te houden ; de Renaissance, uitgaande van
Italië, moest nog eeuwen zich ten Zuiden van
de Alpen ontwikkelen, voor zij ingang vond in
Engeland, Frankrijk, Duitschland en de Neder,
landen, waar door de Gothiek alle individueele
uitingen op kunstgebied waren verloren gegaan.
Hoewel onder „Renaissance" wordt verstaan : de
wedergeboorte van de klassieken, vooral op kunst,
gebied, ontwikkelde ze zich reeds in de 15 e eeuw
zelfstandig in de Noordelijke landen ; eerst in de
16e eeuw is hier Italiaansche invloed te bespeuren.
In 't algemeen was er een streven naar individu.
alisme, (tegenover het kerkelijke kunstmonopolie)
als tijdens de oudheid ; werken en streven uit de
oudheid werden ideaal voorgesteld. Plaatselijke geo
steldheden, groote meesters en voorhanden mateo
riaal waren evenzoovele oorzaken, dat er zich in
Italië zooveel verschillende richtingen in de Renais,
sance openbaarden. Men kan zeggen, dat bij ieder
groot meester een stijlverandering behoort.
De eerste wijzigingen vertoonen zich op decoratief
gebied, maar spoedig worden ze ook merkbaar in
de constructie. Hoewel in de Renaissancebouw%
werken het verband tusschen decoratie en constructie
verloren gaat, staat deze stijl toch boven de vroeger
behandelde wat betreft ruimteontwikkeling en
decoratie, dank zij de talentvolle bouwmeesters die
samenwerkten met beeldhouwers en schilders ; zeer
vaak ook vertegenwoordigde de bouwmeester op
schitterende wijze de drie kunstrichtingen.
Aan deze nieuwe richting kwamen groote uit,
vindingen en ontdekkingen te stade, welke de ver.
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breiding van de nieuwe gedachten in de hand
werkten. B.v. de enthousiast bestudeerde opgegraven
antieke geschriften werden, door de uitvinding van de
boekdrukkunst, uitgevonden door den Haarlemmer
Laurens Danszoon Koster, verspreid. Ook de Her o
vorming, die strijd en verwarring bracht op kerkelijk
gebied, greep verstrekkend in op wat langzamerhand
in de Middeleeuwen onder invloed van de scholastiek
was bedorven. Tot dusverre was de klassieke literas
tuur bijna uitsluitend in de kloosters beoefend,
zonder direct algemeen nut.
Nog werkten mede aan de verspreiding van de
Renaissance : de algemeene welvaart, de algemeen
hoogere ontwikkeling, de ontdekking van Amerika
door Columbus ; de kopergravures en houtsneden,
waarvan de techniek ook hoog werd opgevoerd;
en vooral ook had het werken van mannen als
Dante en Giotto aan het einde van de 13e eeuw
grooten invloed.
Hoewel ook in de Laat•Gothiek prachtige kathedralen nog verrezen, konden ten slotte de strenge
wetten en regels voor de ruimteverdeeling en de
schematiseering van de details niet meer voldoen ;
de Gothiek overleefde haar roem en de antieken,
vooral de Romeinen, inspireerden in 't vervolg de
kunstrichting.

II.
ITALIAANSCHE RENAISSAINCE.
TIJDPERKEN.
1. Vroeg.
Renaissance.
1420-1500•

uatrocento. Centrum Florence. In boven%
Italië en Rome eerst belangrijk tegen einde
15e eeuw. Beneden Italië komt niet in aan%
merking.
Cinquecento. Centra : Florence, Milaan, Rome
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en Venetië. Kortstondige, maar hooge bloei. Verval 2. Hoog,
eerst te Florence, dan Milaan. Ook Rome slechts Renaissance.
kort het middelpunt van Italiaansche kunst 1soo -1580.
(± 1490-1525).
Soms reeds overgang te bespeuren naar barok. 3. Laat,
Renaissance.
1550-1600.
VROEG=RENAISSANCE.
Tijdens de Renaissance was in Italië de kunstzin
en algemeene ontwikkeling even groot als bij de
Grieken ; de klassieke geest ging trouwens hier
nooit geheel verloren, omdat de talrijke ruïnen Algemeene
steeds herinnerden aan de oudheid. De naam kenmerken.
Renaissance beteekent eigenlijk niet de wedergeo
boorte van de antieken, maar van Italië na het
vervaltijdperk der Middeleeuwen. Trouwens van
wedergeboorte van de klassieken is alleen sprake
op decoratief gebied en in de beeldhouwkunst :
kapiteelen, pilasters, etc. Toen werkelijk de klaso
sieken werden nagebootst, was het vervaltijdperk
van de Italiaansche Renaissance reeds ingetreden
en alle frischheid en oorspronkelijkheid verloren
gegaan.
.
De kunst werd tijdens de Renaissance in Italië
beschermd door voorname personen, b.v. de familie
MEDICI te Florence ; zij trokken talrijke Euroo
peesche kunstenaars naar. Italië toe om de resten
van de antieke kunst te bestudeeren ; temeer waar
Byzantium, door de Turken veroverd, geen geleo
genheid meer gaf tot het bestudeeren van de
Helleensche overblijfselen.
De bouwkunst vooral draagt nu een wereldsch
karakter. Werd tijdens de Grieken de kunst beo
heerscht door den tempelbouw en in de Middel,
eeuwen door den kerkbouw, tijdens de Renaiso
sance gaf de paleisbouw de richting van het
streven aan.
De bouwmeesters waren begaafd op alle gebied,
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en veelzijdig ontwikkeld, drukken zij een per s
soonlijk karakter op een geheel tijdperk; hoewel
zij de klassieke overblijfselen dagelijks voor oogen
hadden, vervielen zij toch niet in copieeren, maar
wisten op geniale wijze door studie de klassieke
kultuur aan te passen aan de eischen van den tijd
en een eigen kultuur te scheppen, die den grondslag
zou worden van onze hedendaagsche bouwkunst.
De voornaamste bouwmeesters zijn :
VROEG,RENAISSANCE.
(1377s 1446).
(1391.1472).
LEO BATTISTA ALBERTI (1404,1472)
BERNARDINO ROSSELLINO (1409,1464).
GIULIANO DA MAJANO ,(1432,1491).
BENEDETTO DA MAJANO (1442,1497).
FILIPPO BRUNELLESCO

MICHELOZZO MICHELOZZI

SIMONE CRONACA (1457.1508).
GIULIANO DA SANGALLO (14554534).

HOOG=RENAISSANCE.
DONATO BRAMANTE (1444,1514).
FRA GIOVANNI GIOCONDO (14334515).
PIETRO LOMBARDO (14504 512).
GUGLIELMO BERGAMASCO (15104550).
ANDREA SANSOVINO (14604529).
JACOPO TATTI (genaamd Sansovino) (14864570).
ANTONIO GIOVANE DA SANGALLO (14824546).
BALDASSARE PERUZZI (14814537).
RAFFAEL SANZIO (14834520).

Giulio

ROMANO

(14984546).

MICHELE SAMMICHELI (14844559).
MICHELANGELO BUONARROTI (14754564).
SEBASTIANO SERLIO (14751554).
GIACOMO BAROZZI (genaamd Vignola) (1507e

1573).

Bouwmeesters.
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GIORGI0 VASARI (15114574).
BARTOLOMEO AMMANATI (15114 592).
GALEAllO ALESSI (15124572).
ANDREA PALLADIO (15184580).
VINCENZO SCAMOZZI (15524616).

In Florence leefden beroemde, rijke geslachten,
o.a. : de Strozzi, Pitti, Albizi, Alberti en vooral
de Medici. Zij waren voor Florence, wat later de
kunstlievende pausen, o.a. Sixtus IV (Sixtijnsche
kapel) voor Rome zouden worden. Fraai in het
Arnodal gelegen, was kunst in Florence volknaak
en kon hier tot hoogen bloei komen door rijk,
dom, nijverheid en verstandige politiek ten op,
zichte van de naburige republieken.
Men rekent, dat de Renaissance begint met het
voltooien van den koepel van den Dom te
Florence door Brunellesco in 1420. Doch gelijk,
tijdig waren de Renaissance elementen te vinden
aan de tweede deur van het baptisterium, gegoten
in brons door Chiberti, en in de schilderijen van
Massaccio, die voor 't eerst geen onwezenlijke
figuren schilderde, maar menschen van vleesch en
bloed en die schaduw wierpen.
Paleizen. Brunellesco was ook de vader van het paleis,
type met een nog burchachtig uiterlijk, al werd
er ook méér gehecht aan gerief en gezelligheid dan
in de middeleeuwen bij de burchtheeren het geval
was. Zijn Pallazzo Pitti kan voor type gelden.
Indeeling. Gebouwd op een rechthoekig grondplan, in ver,
diepingen, omsluit het een rechthoekigen of vier,
kanten hof, die omgeven is door open zuilen,
gaanderen langs alle verdiepingen, (Zie de platte.
Fig. 2. grond van Palazzo Strozzi.) Alle woonvertrekken
kwamen op dezen binnenhof uit en lagen dus
naast elkaar. De afmetingen van de paleizen waren
zéér groot ; bij 7 tot 10 Meters hooge verdie,
pingen waren de vensters soms 6 M. hoog. De
arcaden zijn overdekt met kruis,, koepel, of spie.
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gelgewelven 1). Is de zoldering vlak, dan is ze
effen of beschilderd, of door lijstwerk in geomeo
trische velden of casetten ingedeeld, welke weer
opgesierd worden door stucoornament of beschil.
deringen. Ruime, breede trappen vormen een gemako
kelijke verbinding tusschen de verdiepingen.
In de uitwendige architectuur wordt met voor, Uitwendige
liefde de Korinthische zuil gebruikt, echter geheel Architectuur.
vervormd ; de schacht was n.l. ongecanneleerd en
overdekt met fijn, vlak relief, hierdoor wel een
weinig een indruk makend als van een Romeinsche
kandelaar. Zelden werd de vierkante pijler toegepast
(hof van het palazzo Strozzi), evenmin als de acht,
hoekige. Evenwel vindt in Venetië de rijk geleede
pijler wel toepassing, al komt ze minder vaak voor
dan de zuil.
Een bijzonder weerbaar karakter krijgen de gevels Rustica.
door het aanbrengen van z.g. Rustiekwerk, ruwe
blokken natuursteen met zorgvuldig afgewerkte,
verdiepte voegen ; het ruwe, onbehouwen blok
blijft tusschen de voegen bestaan. Gewoonlijk werd
rustiekwerk uitsluitend aan de eerste verdieping
aangebracht en langs de hoeken bij wijze van
versterking ; er bestaan echter ook voorbeelden
waar rustiekwerk voor den geheelen gevel is gebruikt.
Aan de gevels springen geen bepaalde gedeelten
voor en zijn geen balcons aangebracht. Daar
vooral bij de rustieke paleizen in Florence en Sienna
de vensters ver uit elkaar staan, overheerscht het
metseloppervlak. Meestal zijn de vensters aan de
benedenverdieping kleiner dan die aan de hoogere
verdiepingen, en inplaats van naar boven afgesloten
door een rondboog, gewoonlijk rechthoekig of
vierkant. De beroemdste paleizen te Florence, Sienna,
Rome en Napels, hadden een burchtachtig uiterg
1) Vlakke gewelven, op doorsnede elliptisch ; het middendeel, bijna
vlak, wordt spiegel (specohio) genaamd en is omlijst door een krachtig
stuc-profiel. De spiegel leent zich prachtig tot beschildering.
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lijk, dat eerst verdween toen de veten tusschen de
verschillende steden en de verschillende familiën
ophielden te bestaan. In Venetië vinden we toeo
passing van incrustatie, d.w.z. een bekleeding van
verschillend gekleurde en gevormde steentegels.
De Venetiaansche paleizen liggen met het front
P/ 1?
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naar het kanaal. Bovendien spreekt uit de gevels
zeer duidelijk de inwendige distributie, b.v. aan
het paleis Vendramin Calergi. Op de middeneerr
dieping ligt steeds in het midden de groote feesto
of ontvangzaal. Door de fraaie balcons, die boven
het water uitsteken, dragen de Venetiaansche gevels
in 't algemeen een veel vroolijker karakter. Vene,
tiaansche invloeden zijn kenbaar in de bouwkunst
te Vincenza, Bergamo, Pola, Zara en Spalato.
Bijzonder fraai zijn de open zuilengaanderijen, Sparrendaken.
die, onder anderen Palazzo Guadagni op de 4e
verdieping aan de gevelzijde bezit. Soms steekt
het sparrendak tot 3 Meter uit, vooral bij de
gebouwen in Toskane.
De indeeling van den gevel, zoowel als het Lijsten.
ornament, is ontleend aan Romeinsche voorbeelden.
Door krachtige horizontale lijsten komt de ver,
deeling in verdiepingen tot stand, terwijl het geo
heel wordt afgesloten door een krachtige, rijk
geprofileerde kroonlijst. Gewoonlijk wordt een groote
kroonlijst toegepast, als de gevel overigens door
niet.sprekende horizontale lijsten is ingedeeld. (Pal.
Strozzi en Farnese). In dit geval stelt de kroonlijst
voor een beëindiging van den geheelen gevel. Dit
is in tegenstelling met b.v. het Palazzo Ruccellai
te Rome, waar de minder sprekende kroonlijst
meer bedoeld is als afdekking van de bovenste
verdieping alleen. Deuren en ramen zijn streng Vensters.
symmetrisch geplaatst, bovendien langs een dooro
gaande verticale as op de verdiepingen. De vensters
zijn ook wel door een zuil gedeeld, en herinneren
dan, vooral in de vroeg.Renaissance, aan Romaansche
rondboogvensters. (In Venetië werken lang Moorsche,
Oostersche en 7othische invloeden na). Na de
15e eeuw verdwijnt deze middenpost. In de Hoog.
Renaissance wordt ook de rondboog vervangen
door een rechthoekige beëindiging.
Naderhand wordt in de lange, niet onderbroken Fig. 4.
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gevels afwisseling gebracht door sierlijke pilasters
met rijke, fantastisch en veelvuldig gevarieerde
kapiteelen. Deze pilasters zijn zuiver decoratief
bedoeld, en daar ze schijnbaar de horizontale
lijsten, die de verdiepingen markeeren, dragen,
evenals de kroonlijst, verdeelen ze de gevels in
een schijngeraamte van dragende en gedragen ele%
menten, waartusschen de muren slechts schijnen
bestemd als opvulsel. Dan worden ook de vensters
meer sprekend door een omraming met archivolt en
tympanon, gedragen door consoles en pilasters..
De profileering wordt minder sterk sprekend en
uitspringend; ze wordt vervangen door fijn en sierlijk
ornament, dat echter steeds ondergeschikt blijft aan
de architectonische indeeling. Een afwisselende,
rijke toepassing vinden nu parelrand, eierlijst, en
tandlijst. Onvergelijkelijk rijk zijn de vensters van
de Certosa di Pavia.
Kerkbouw. Wat den kerkbouw betreft, blijft men in Zuid,
Italië getrouw aan den basiliekvorm. In Venetië
komt hiervoor het Grieksche kruis in de plaats.
Het voornaamste deel wordt de koepel, die ver,
sierd wordt met Romeinsche details en zuilenorden.
De grondwetten van deze zuilenorden waren in
1430 teruggevonden in de Kodex Vitruvius, (Vitruø
vius is tijdgenoot van Keizer Augustus), welk
boek bewaard werd in het klooster van St. Gallen.
Ornament wordt toegepast op fries, deuro en
Ornament.
vensterbekroning, boogveld, zuil en pilasterschacht,
kapiteel, kortom op alles, wat maar versierd kan
worden. In 't begin nog zeer eenvoudig, is het
met toewijding vervaardigd en ontleend aan
antieke motieven en gestyleerde plantvormen, als
acanthus, wijnrank, lauwertak, klimop etc. Verder
treft men aan : vruchtenreeksen en guirlanden,
maskers, kandelaars, driepooten, sphinxen, vazen,
altaren, medaillons met portretten, emblemen, álles
afwisselend en in sierlijke groepeering van klas,
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sieke en middeleeuwsche motieven ; gewoonlijk
wordt dit soort ornament arabesken genoemd, en Arabesken.
voorn.l. dat, wat voorkomt op 15e en 16e eeuwsche Fig. 14 en 15.
pilasters en muurvlakken.
Nieuw is het schild in den vorm van een
opgerold perkament, dat reeds een heraldisch
karakter draagt.
Eigenaardig is ook nog het scraffitoschildere Scraf^ jito.
werk, dat zijn ontstaan dankt aan het streven naar
rijke gevels. De gevels werden bedekt met een
vlakke, donkere laag specie, waarover een dunne
laag kalk werd gebracht, die, na droging, plaat,
selijk verwijderd werd met een scherp ijzeren
voorwerp, waardoor dus een donkere teekening
ontstond. Ook werden de gevels wel met heldere
kleuren beschilderd, of reliefachtig, grijs in grijs;
altijd echter een schijnarchitectuur bedoelend.
Aldus versierde gevels verliezen aan monumentaliteit
daar de constructieve schijnarchitectuur wordt opge,
offerd aan de decoratie. Vooral in Venetië, Genua,
Padua, Pesaro Mantua en Verona waren z.g. pleister,
gevels zeer in trek. Een beroemd voorbeeld van
een scraffito gevel is het Palazzo Guadagni, door
Simone Cronaca.
BOUWMEESTERS EN MONUMENTEN.
Dit tijdperk, door de Italianen zelf Quattro.
cento genaamd, kenmerkt zich door : geheel vrij
opgevatte decoratieve kunst, waarbij de eerschei,
denheid van de nationaliteiten en de invloed van
vroegere tijdperken op zeer gelukkige wijze worden
gecombineerd. Over de bouwwerken ligt als 't ware
nog een poëtisch middeleeuwsch waas.
De eerste Renaissance.bouwmeester was Filippo Brunellesco.
Brunellesco (1377--1446). Hij studeerde te Rome
en was architect, goudsmid, beeldhouwer en in,
genieur. Zijn eerste werk, het Palazzo Pitti, nu
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.
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koningsslot, maakt een erg somberen indruk, maar
is goed in proportie, is mooi van massaverdeeling,
en grootsch van opvatting. Alle versiering is afwezig.
Geheel rustiek, bezat het paleis oorspronkelijk een
breedte van 7 vensters. Later is het paleis aan
weerszijden aanmerkelijk uitgebreid, doch opmer.
kelijk is de veel geringere breedte van de boven
verdieping.
Verder zijn van hem afkomstig de fraaie Renais.
sancekerk S. Spirito en de San Lorenzo. Zijn hoof &
werk is echter de koepel van den Dom te Florence,
gebouwd van 1420-1436, de lantaarn voltooid in
1460. Deze koepel, een kloostergewelf met 8 sterke
ribben en dunne gewelfvelden, is van buiten bekleed
door een beschuttingskoepel, die samenhangt met
den van buitenaf onzichtbaren binnenkoepel. Een
zware sluitring houdt de ribben bij elkaar en vormt
de geboorte van den lantaarn. De voltooiing van
dezen koepel verwekte in Italië groot opzien.
Bernardo Rosselino, t 1464, werkt te Siena. Van Rosselino.
hem zijn de Palazzi Piccolomini en Nerucci. Span
nocchi, te Siena, is gebouwd door Giuliano da
Majano.
Michelozzo di Bartolommeo, 1391-1472, werkt te Bartolommeo.
Florence. Zijn meest beroemde bouwwerk is : Palazzo
Riccardo (vroeger P. Medici), 't welk voor den
hertog van de Florentijnsche Republiek, Cosimo
Medici, werd gebouwd.
Da Majano, I- 1498, was de bouwmeester van het Benedetto da
beroemde Palazzo Strozzi, voor Filippo Strozzi te Majano.
Florence gebouwd. Dit meesterwerk, in rustica, met
z'n fraaie kroonlijst kenmerkt zich door vermijding
van details en door architectonische indeeling.
Vensters en drie verdiepingen zijn fraai van ver,houding. Ook Cronaca heeft er aan gewerkt ; van
hem is de beroemde kroonlijst afkomstig.
Leo Battista Alberti, f 1472, is een voornaam Alberti.
Florentijner, die voornamelijk de Romeinsche klas.,
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sieken bestudeert en schrijver is van theoretische
beschouwingen, b.v. „over de harmonie van de
verhoudingen", die volgens hem niet uitsluitend,
zooals het geval was, in de breedte moeten gezocht
worden, maar ook in de hoogte. Zijn Palazzo Rucx
cellai bevat pilasters op alle verdiepingen en rustiek,
werk is er niet meer bij toegepast. De benedenste
verdieping heeft Dorische, de beide bovenste ver,
diepingen hebben Korinthische pilasters. Vermeldens,
waard zijn nog de kerken S. Francesco te Rimini
en de S. Andrea in Mantua.
Lombardo. In Venetië geldt het paleis Vendramin Calergi als
een der vroegste Renaissance bouwwerken. Het werd
gebouwd door Pietro Lombardo. Belangrijke andere
paleizen te Venetië zijn nog : Corner Spinelli, Dario,
Manzoni en Trevisan, Grimani, Corner Mocenigo
(door Michele Sammicheli), Manin (door Jacopo
Sansovino) en Contarini (door Vincenzio Scamozzi).
Guiliano da
De eenige vroeg,Renaissancist die in Zuid.Italië
Majano. werkzaam is, en wiens werk in aanmerking komt
genoemd te worden, is Guiliano da Majano, die
te Napels de Porta Capuano bouwt.
HOOG,RENAISSANCE.
Algemeene In 't begin van de 16e eeuw komt er een keer
kenmerken. punt en begint het tijdperk van hoogen bloei, door
de Italianen Cinquecento genaamd ; en Rome
beleeft opnieuw onder Paus Julius II, die de
grootste kunstenaars van heinde en ver aan het
hof riep, een tijdperk van intens kunstleven.
Allereerst vertoont zich een streven van verzet
tegen de willekeurige decoratie van de voorafgaande
eeuw. Vitruvius' werk over de Romeinsche orden
had op dit streven grooten invloed. Het opmeten
en in teekening brengen van klassieke overblijfselen
moest leiden tot grondige studie en zuiverheid van
de details. Het ornament zelf werd zeer vereen,
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voudigd, en men ging uit van de stelling, dat een
gebouw niet door de details, maar door de vero
houding van het geheel moest uitmunten. Een
gevolg was dat, door dit herleven van het klassio
cisme, de monumentale bouwkunst van de oudheid
een nieuw passend kleed kreeg.
Voor de gevelarchitectuur was het door Vitruvius Uitwendige
naar Romeinsch voorbeeld vastgelegde schema de architectuur.
grondslag. Allereerst verdween het rustiekwerk, dat
bij uitzondering nog een enkele maal op de hoeken
van het gebouw werd toegepast en in ieder geval
beperkt bleef tot de onderste verdieping.
De burgeroorlogen hadden afgedaan, en daar,
mede ook het burchtachtig uiterlijk van de paleizen.
Nu werden ook enkele beroemde villa's of land, Villa's.
huizen gebouwd, waaronder wel de meest bekende
zijn : Villa Madama (ontworpen door Rafaël voor
Kardinaal Giulio Medici en uitgevoerd door Giulio
Romano) te Rome, Villa Farnesina te Rome (even,
eens van Rafaël) en Villa d'Este te Tivoli, in 1549
door Pirro Ligorio gebouwd.
Een horizontale indeeling werd verkregen door
sterk uitspringende lijsten, waarvan de verhouding
voor de hoogte ten opzichte van den geheelen
gevel zorgvuldig werd berekend.
Waar in de Vroeg,Renaissance de verhoudingen
en vormen zoo vrij mogelijk werden gevarieerd,
werden deze in de Hoog.Renaissance strenger.
Was b.v. de hoofdvorm van het intercolumnium
in de Vroeg=Renaissance vierkant, in de Hoog.
Renaissance wordt de verhouding slanker en honger.
De pilasters werden nu niet meer door ornament
versierd, maar bleven glad en ongecanneleerd.
Het in de vroeg,Renaissance bijna uitsluitend toe.
gepaste Korinthische kapiteel werd nu (soms sameno
gesteld uit het Jonische en Korinthische, en daaro
door wat gelijkende op het Pompejaansche) in
verbinding met andere zuilenorden toegepast; de
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volgorde, waarin ze dan boven elkaar geplaatst
werden, is als die bij de Romeinen. De Dorische
orde vooral, met of zonder triglyphen, wordt het
meest gebruikt, zoodat de Dorische zuil in ver,
binding wordt gebracht met een Jonisch hoofd.
gestel. De Jonische orde wordt betrekkelijk weinig
toegepast, zoowel in de Vroeg, als in de Hoog.
Renaissance. Wat de Korinthische orde betreft,
deze is steeds veel lichter en fijner dan het
Romeinsche voorbeeld. Het Vroeg,Renaissance Ko,
rinthische kapiteel wordt meestal gevormd door
vier of acht op één rij staande bladeren, waarboven
de ranken zijn aangebracht, niet ontspringend uit
den bladkelk, maar in het midden en onder de
hoeken van den abacus overgaand in voluten ; de
ranken worden dan gevormd door dolfijnen, grif
fioenen, of hoorns van overvloed. In Florence
bestaat vaak de Vroeg,Renaissance kelk uit pal.
metten. Verder werden inplaats zuilen wel als vrij,
dragende deelen pijlers gebruikt, die dan door er
tegenaan geplaatste pilasters werden geleed. De
behandeling van de Romeinsch klassieke details,
die de Renaissance bouwmeesters het liefst toepasten
is ongeveer dezelfde, als die van de Grieksche
details door de Romeinsche bouwmeesters.
Vensters. De boog, die de vensters overdekte, rustte op
krachtig geprofileerde pijlers, pilasters, heel, of
halfzuilen. Voor de vensters plaatste men ballus,
traden, die ook wel langs de geheele verdieping
of geheel bovenop het gebouw werden toegepast.
Een nieuwe decoratieve vinding was de nis, over,
dekt met een schelpvormig bolsegment en omlijst
als de vensters.
Alle profileeringen werden voorts krachtiger,
evenals het reliefbeeldhoawwerk. Uitsluitend werd
nu hoogo inplaats laag.relief toegepast, waardoor
een schilderachtig effect wordt bereikt. In vergelijk
met de Romeinsche ranken waren de stengels buig.

23

zamer, de bladen dieper ingesneden en was het
modelee zachter.
Een belangrijk versieringspunt was de kroonlijst,
die schitterend werd versierd en gedragen door
rijke consoles.
De ontwikkeling van de inwendige architectuur Inwendige
is dezelfde als die van de gevels. De vertrekken architectuur.
waren nog steeds om een arcadenhof gegroepeerd.
De muurvlakken werden door pilasters en lijsten
ingedeeld. De muurvelden tusschen deze fraaie
lijsten en ornamentfriezen bevatten ornamentale
of figurale voorstellingen en landschappen.
Het geschilderde ornament zelf was niet sym.
bolinch ; ook de vroeg,Renaissance schilden vero
vielen, daar deze bij de klassieken onbekend
waren ; het waren meerendeels dooreengestrengelde
arabesken, van overwegend secundaire kleuren :
oranje, groen en purper. Naam als ornamentist
maakten Andrea Mantegna, Rafaël (in de loggia's
van het Vaticaan) en Guilio Romano.
De zoldering werd tijdens de Hoog,Renaissance
ook rijker, en scherper verdeeld in geometrische
velden ; dit geschiedde door stuclijsten. Ook werden
cassetten gevormd door houten binten, waardoor
de zoldering meer geleek op een Romeinsch klaso
sieke balkenindeeling. Relief van stucornament en
schilderwerk werden op gelukkige wijze vereenigd
en fraai van kleur gemaakt.
De muren werden bedekt met leer of fluweelen
en zijden tapijten, terwijl ook de vloer met tapijten
bedekt was. Het inwendige werd met meubels,
voorzien van snijwerk en intarsia, opgevroolijkt.
Tijdens de Hoog.Renaissance werden de kerken Kerkekke
licht en ruim gebouwd ; daar vooral gelet werd bouwkunst.
op de groote verhoudingen ontstond een fraaie
massawerking. Groote wanden leenden zich uit,
stekend voor decoratief schilderwerk en beeldhouwo
werk, en werden door een aan de oudheid ontleende
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zuilarchitectuur verlevendigd. Breede ruimten wer,
den door tongewelven overspannen en groote
portalen versierden de gevels.
Overheerschend was de Byzantijnsche centraalo
bouw, waarvan een der beste voorbeelden is de
kerk Madonna di Carignano te Genua, gebouwd
± 1560. De hoofdvorm van den centraalbouw was:
cirkel, vierkant of 8,hoek. Steeds domineert de
middenkoepel over de aansluitende irissen of
kruisarmen, terwijl uit den koepel het meeste licht
naar binnen valt. Een voorbeeld van 8,hoekigen
centraalbouw is de Sakristie bij de S. Spirito te
Florence, door Cronaca naar de plannen van da
San Gallo in 1495 voltooid. Evenwel werd ook
wel de centraalbouw verbonden met de basiliek,
waardoor de Grieksche kruisvorm veranderd werd
in een Latijnsch kruis. In, en uitwendig vertoonen
de muren alle boven besproken Renaissance ken,
teekenen. Kruisbasilieken met één beuk bouwden o.a.
Alberti (S. Andrea te Mantua) en Vignola (Il Gesu
te Rome). Meestal zijn ze door een vlakke of ge,
welfde zoldering afgedekt, terwijl in het bijzonder
op den koorbouw nadruk wordt gelegd. Grootere
kerken zijn 3,beukig, zelden 5,beukig. In tegen,
stelling met de middeleeuwen is hier geen bepaald
type ontstaan, doch is het karakter van den aan,
leg zeer uiteenloopend. Men vergelijke slechts de
plattegronden van de San Lorenzo, te Florence
(door Brunellesco) en die van den Dom te Pavia
(door Rocchi).
Een hoofdpunt van de versiering was de koepel,
die zoo monumentaal mogelijk moest worden en
zich hoog boven de kruizing verhief op een cirkel,
vormigen onderbouw, de tambour genaamd, en
eindigend in een lantaarnopening, waarop weer de
van kleine vensters voorziene lantaarn rustte. De
klokketoren staat steeds afzonderlijk, en niet in
organisch verband met het kerkgebouw. Meestal
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vierkant van grondplan, blijft de hoofdvorm pris,
matisch ; zelden gaat ze naar boven over in een
8,hoek. De verdiepingen zijn door zuilenorden
en lijsten gescheiden, en de afdekking is vlak ;
zelden is een torenhelm aanwezig.
Fra Giocondo. De overgang naar de Hoog,Renaissance werd
voorbereid o. a. door Fra Giocondo, die te Parijs
en te Rome werkzaam was. Giocondo was voor
Venetië de baanbreker ; in de lagunenstad had,
evenals in geheel Lombardije, de Gothiek nog te
vasten voet.
Guiliano da Te Florence vertegenwoordigt Guiliano da San
San Gallo. Gallo (f 1516) het overgangstijdperk. Hij bouwde
o. a. het Palazzo Gondi.
Voorts werd te Milaan aan den Dom gewerkt;
het groote hospitaal voltooid (terra,cotta versiering)
en een der machtigste burchten, het Sforzakasteel
gebouwd ; de Dom te Como voltooid ; Certosa di
Pavia, een type van sierlijke Lombardische bouw,
kunst, is uit dezen tijd afkomstig.
Bramante. Wat Brunellesco was voor Florence, was Bramante
(1444.-1514) voor Rome. Geboren in Urbino, is
hij werkzaam geweest in verschillende plaatsen,
o. a. te Faënza en te Milaan. In Faënza, waar
terracotta ornament overdadig werd toegepast, is
hij de bouwmeester, die een meer bescheiden toe,
passing van eenvoudig ornament bewerkstelligt, en
meer let op goede verhoudingen dan op fraaie
details. Te Milaan, waar hij ook als schilder werkte,
bouwt hij de S. Maria della Grazie.
Fig. 7. De ontwerper en beginner voorts van de be,
roemde St. Pieterskerk te Rome was Bramante.
Bramante's ontwerp was symmetrisch in alle rich,
tingen en een belangrijke nieuwe vinding van hem
was de halfronde afsluiting van de vier kruisarmen.
Aan dit gebouw werd van 1506-1626 gewerkt;
het heeft dan ook buitengewoon groote afmetingen;
lengte 187 M., doorsnede koepel 42 M. en hoogte
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117 M. De totale hoogte van den top van den
lantaarn tot den vloer is 123 M. Aan Bramante's
ontwerp, is veel gewijzigd door latere bouwmeesters,
en misschien is het zeer gelukkig, dat hij den koepel
niet heeft gebouwd, maar de ontwerper hiervan
Michel Angelo was.
Of het Palazzo Cancelleria van Bramante is,
wordt in twijfel getrokken ; in ieder geval is zijn
invloed kenbaar, vooral wat betreft de vensters,
die nu niet meer zijn afgesloten door een rond o
boog en gedeeld door een zuiltje, maar rechthoekig
worden beëindigd Of door een kroonlijst, of door
een rondboog, waarboven een kroonlijst. De veno
sters bij Pal. Cancelleria zijn door twee pilasters
van elkaar gescheiden. Aan de benedenverdieping
komen de pilasters niet voor. Bramante's paleis te
Rome wordt een geldend type voor de Hoog.
Renaissance in Rome. Bramante is nog de bouwo
meester van den kleinen rondtempel S. Pietro in
Montorio, welk tempeltje als een der meest vol,
maakte uitingen geldt van de Hoog.Renaissance.
Gewoonlijk wordt het „Bramante's tempeltje" ge,
noemd. Het is de kleinstbestaande centraalbouw.
Onder de vele bouwmeesters noemen we nog peruzzi.
Peruzzi (-}- 1537), schilder, architect en ingenieur.
Hij versterkte o. a. zijn geboorteplaats Siena. Na
de villa Farnezina is zijn meesterwerk het Palazzo
Massimi te Rome.
Antonio da San Gallo (-1-1546) bouwde het Antonio da
Palazzo Farnese te Rome. Dit paleis is een ander San Gallo.
type van Romeinsche Hoog,Renaissance architec.
tuur. Pilasters, zooals aan Cancelleria ontbreken.
De hoeken alleen zijn rustiek uitgevoerd en de
vensters zijn bekroond met driehoekig of sego
mentvormige tympans. Behalve de steenen vensters,
lijsten en hoeken, zijn de muren geheel glad ge,
pleisterd, zoodat hier alleen een fraai effect is be o
reikt door rustige, overwogen verhoudingen. Eigen.
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aardig is de veelzijdige ontwikkeling van de bouw
meesters uit dezen tijd. De beroemde schilder Rafael Rafael Santi.
Santi (-}- 1520) is b. v. tevens bouwmeester van
Pal. Pandolfini te Florence en villa Madama te Rome,
voor den lateren paus Clemens VII. Zoo zien we
ook hieronder bij de beeldhouwkunst de architect
Jacopo Sansovino (--1570), die de Bibliotheek van Sansovino.
St. Marcus te Venetië bouwt in 1436 en de Logetta
des Campanile
Vignola (-}-1573) architect en theoreticus, evenals Vignola.
Palladio (t 1580) schrijver van leerboeken en als Palladio.
bouwmeesterwerkzaam in Venetië, Padua en Vicenza,
in welke laatste plaats hij de Villa Rotonda bouwt,
die geheel doortrokken is van den klassieken geest.
Beide laatste bouwmeesters vormen een goed tegen;
wicht tegen de barok,bouwmeesters uit dezen tijd.
Andrea Palladio paste ook weer de z.g. door,
gaande of groote orde toe, die na Alberti, die ze
voor het eerst had toegepast, geen navolging had
gevonden. Krachtige driekwart zuilen, rustend op
postamenten, loopen van den grond langs den
geheelen gevel, en dragen de kroonlijst.
Vignola, onderscheidt 5 orden :
De Toskaansche, waarvan hij geen voorbeeld
bij de Romeinen vinden kan ; zich beroepende op
Vitruvius geeft hij voor deze orde de allereen,
voudigste Dorische.
De Dorische I ontleend aan het theater van
De fonische I Marcellus te Rome.
De Korinthische, ontleend aan het Pantheon en
andere gebouwen.
De Composiet orde, eveneens samengesteld naar
verschillende Romeinsche gebouwen. Eigenlijk zocht
dus Vignola door opmeting en vergelijking het
gemiddelde Romeinsche type.
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LAAT.RENAISSANCE 1550-1600.
Algemeene Ongeveer tegen 't midden van de 16e eeuw werd
kenmerken. de verandering in opvatting algemeen, en een van
de eerste kunstenaars, die met de bestaande wetten
en regels brak, was Michel Angelo, wiens genie
grooten invloed had op zijn tijdgenooten ; hij is
de inleider van de LaatRenaissance en de voor,
looper van den Barok. Nu achtte men zich niet meer
gebonden aan den vormenschat der klassieken.
Trouwens, de klassieke geest is te beschouwen als
iets, dat van buiten af kwam en niet in innig ver%
band stond met godsdienst en tijdgeest, maar meer
aangepast was. Dit was de reden dat de nabloei
van de klassieken in de Hoog.Rennaissance van
zoo korten duur was.
Vooral in den gevelbouw werd nu een decoratieve
werking ' gezocht door vleugels en gedeeltelijker
voorsprong, schilderachtige gegroepeerde zuilen,
rijen en krachtig geprofileerde pilasters en krachtige
lijsten, die rechthoekig voorspringen boven zuilen
en pilasters.
Hermen. Ingevoerd werden details als hermen (mannen.
en vrouwenborstbeelden op verjongde pilasters of
zuilen) karyatiden, getorste zuilen met bladwerk ;
een en ander moest leiden tot buitensporigheden,
waartegen mannen als Vignola en Palladio tevergeefs
hun stem verhieven. Aan het einde van de 16e
eeuw ging de Renaissance over in den Barok.
Michelangelo De grootmeester van de Laat.Renaissance bouw,
Buonarotti kunst is Michelangelo, die we ook zullen aantreffen als
1475-1564. grootmeester der schilderkunst en der beeldhouw,
kunst. Als bouwmeester voltooit hij het door
Antonio da San Gallo begonnen Palazzo Farnese,
door een prachtige kroonlijst er op te plaatsen. In
1547 begint hij aan den koepel van de St. Pieters=
kerk, waarvan hij de voltooing niet meer mocht
beleven (onvoltooid was nog de lantaarn, die hij
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teekende en modeleerde). De Porta Pia te Rome
is reeds geheel barok.
De Renaissance verbreidde zich van uit Italië Verbreiding.
krachtig over geheel Europa, waar evenwel de
Gothiek geheel vereenzelvigd was met het levende
geslacht, zoodat deze verbreiding niet ging dan
langzaam en na zwaren strijd. In al de landen
Frankrijk, Duitschland, Nederland en Spanje is de
Vroeg.Renaissance dan ook vermengd met Gothi,
sche motieven.
SCHILDERKUNST.
De voornaamste Italiaansche Renaissanceschilders
zijn :
Gentile da Fabriano 13704428.
Vittore Pisano (genaamd Pisanello) 13804451.
Masolino da Panicale 13834450.
FRA GIOVANNI DA FIESOLE (gen. Fra Angelico)
13874455.
TOMASSO DI SER GIOVANNI GUIDI (gen. Masaccio)
14014428.
JACOPO BELLINI 14001471.
FRA FILIPPO LIPPI 14061469.
Benozzo Cozzoli 14204498.
Piera della Francesca 14204492.
Gentile Bellini 14274 507.
GIOVANNI BELLINI 14284516.
ANDREA MANTEGNA 14314 506.
ANDREA VERROCCHIO 14364488.
Antonello da Messinà 4- 1493.
Carlo Crivelli 14354495.
Melozzi da Forli 14384494.
SANDRO FILIPEPI (gen. Botticelli) 14464510.
Bartolommeo Montagna 14454523.
PIETRO VANUCCI (gen. Perugino) 14464524.
DOMENICO CHIRLANDAJO 14494494.
Francesco Francia 14504517.
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14504523.
14524519.
BERNARDINO BETTI (gen. Pinturicchio) 14554524.
Filippino Lippi 14594 504.
Cima da Conegliano t 1516.
Vittore Carpaccio 1- 1520.
Lorenzo di Credi 14594537.
Lorenzo Costa 14604 535.
Piero di Cosimo 14624521.
Marco Basaiti 14704527.
FRA BARTOLOMMEO. 14754517.
MICHELANGELO BUONAROTTI 14754 564.
Lorenzo Lotto 14764556.
TIZIANO VECELLIO 14774576.
Sodoma 14774549.
Giorgio Barbarelli (gen. Giorgione) 14774510.
Dosso Dossi 14794 542.
Jacopo Palma (gen. Palma Vecchio) 14804528.
RAFAEL SANTI 14834 520.
Paolo Moranda (gen. Cavazzola) 14864522.
Giovanni Antonio da Pordenone 14834539.
SEBASTIANO DEL PIOMBO 14854547.
ANDREA DEL SARTO 14864531.
ANTONIO ALLEGRI (gen. Correggio) 14944534.
Allessandro Bonvicino (gen. Moretto) 14980
1555.
Paris Bondone 15004 571.
Angelo Bronzino 15024572.
Jacopo Bassano 15104592.
JACOPO ROBUSTO (gen. Tintoretto) 15194 594.
Giovanni Battista Moroni 15204578.
Paolo Caliari (gen. Veronese) 15284588.
Federigo Baroccio 1528,1612.
Nooit te voren was de samenwerking tusschen
Algemeene
kenmerken. de verschillende kunsten zoo groot geweest ; de
ruime, groote zalen leenden zich bijzonder voor
het aanbrengen van decoratief schilderwerk en beeld,
houwwerk. De schilderkunst is, in tegenstelling
LUCA SIGNORELLI

LEONARDO DA VINCI
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Antonello da Messina. Madonna.

met de bouwkunst in 't geheel geen wedergeboorte
van de klassieken, daarvoor was het realisme te
groot. Ook in de Noordelijke landen, in den bloei
van de Gothiek, was de Renaissance al op te merken
in de schilderkunst en in de beslist realistische opvat.
ting. In Italië wordt studie gemaakt van gelaatsuito
drukking en van kleederdracht, die trouw gevolgd
wordt naar de toenmalige inheemsche, zóó, dat zelfs
de soort stof (zijde, fluweel, pelswerk) te herkennen is.
Voor achtergrond dienden landschappen, natuur,
getrouw, met de perspectievische verschijnselen
wetenschappelijk verklaard. In de schilderachtige
groepeering van personen werd op symmetrie niet
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.
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meer gelet. Kerkelijke
tafereelen werden vrijer
en individueeler behaw
deld, en volstrekt niet
meer zoo streng opgevat
volgens overlevering als
in de Middeleeuwen ;
gemoedsbeweging werd
in gelaat en lichaams,
houding uitgedrukt.
De stof werd ontleend
aan mythologie of his.
torie, meestal klassieke.
Hierbij werd aanvanke,
lijk de aandacht geves,
tigd op de hoofdzaak,
de kern van de bande,
ling,met verwaarloozing
van de details. Zoo

Domenico Chirlandajo.
Detail fresco' uit de
Santa Maria Novella te Florence.

Sandro Botticelli.
Portret van een jong meisje.

schilderde b.v. Giotto.
Later werden te veel
personen opgevoerd en
alle bijzaken bijna te
liefdevol opgevat, waar,
door de aandacht werd
afgeleid.
Zoo ver
gi
nghet
realisme soms, dat vaak
te midden van heilige
tafereelen bekende tijdo
genooten werden geo
schilderd, en de heilige
figuren zelf gekleed in
de toenmalige kleedero
dracht en omgeving.
Zoo werd b.v. „een
aanbidding door de
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koningen" voorgesteld
als een tafereel van het
hofleven der Medici.
In verschillende ste,
den waren centra van
schilderscholen. Deze
behooren niette worden
opgevat als meester en
leerling, al vertoonen
wel verscheiden schilo
ders in zoo'n geval overo
eenkomende, algemeene
kunstrichting. Was in
de vroeg,Renaissance
de techniek bijna uit,
sluitend „al fresco",
waarbij de muur en het
schilderwerk één geheel
uitmaakten, in de Vroeg,
en Laat,Renaissance
wordt ook veel met
olieverf gewerkt in de
paneelschilderkunst;
olieverf en decoratieve
muurschildering is on,
vereenigbaar, getuige
het te gronde gaan van
Leonardo da Vinci's
meesterwerk: het heilige
avondmaal.
Florentijnsche school. Vroeg=Renais,

Carlo Crivelli. De H. Magdalena.

Florence was in het tijd, sance.
tperk van de Vroeg.
Renaissance tot hooge
ontwikkeling gekomen;
een vroolijke stad, heeft
deze vroolijkheid in,
vloed op de schilder,
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Giovanni Bellini.

school; alleen direct na Savonarola's zedepreken
is er een ommekeer gekomen. Een baanbreker, in
wiens werken zich de nieuwe princiepen voor 't
Fra Angelico. eerst openbaarden, was Fra Giovanni da Fiesole
(1387--1455), bijgenaamd Fra Angelico, naar de
ideale schoonheid van zijn engelfiguren, die, hoewel
Middeleeuwsche trekken vertoonend, behandeld
zijn in nieuwe techniek en opvatting van compositie.
Bekend van hem zijn de fresco's in de Nieuwe
kapel van den Dom te Orvieto : Christus als wereld.
rechter (1447); en muurschilderingen in het Vaticaan.
Deze Dominikaner monnik leefde lang in het
klooster St. Marco te Florence, en hier schilderde
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Andrea del Verrocchio. Maria met het kind Jezus

hij ook kleine fresco's. Hij stierf te Rome.
De eerste evenwel, die flinke, stevige, schaduw. Masaccio.
werpende personen schildert en niet symbolische,
onwezenlijke figuren is Masaccio (-1- 1428). Hij
geeft zijn gedachten natuurgetrouw en realistisch
weer, al vermijdt hij nog perspectievische moeilijke
heden. Bekend is van hem : „De verdrijving uit
het Paradijs" die reeds van anatomische studie
getuigt. Hij stierf op zijn 27 ste jaar. Zijn leere
meester was Masolino ; samen schilderden ze fresco's
in de kerk S. Maria del Carmine te Florence.
Een nog grooter naturalist was Andrea del
Castagno. Hij schilderde prachtig groote portretten
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Filippino Lippi. Maria met het kind Jezus en Johannes.

van beroemde tijdgenooten, als Dante, Petrarca,
Boccaccio. Zijn beste werk. is een „Avondmaal".
Verrocchio. Andrea Verrocchio (-1- 1488) schilder en beeld.
houwer, telt onder zijn leerlingen Perugino en
Leonardo da Vinci. Zijn figuren zijn nog wat hard
en hoekig. Op een zijner schilderijen komt een
zachte, meer soepele engelfiguur van da Vinci voor.
Lippi (-I 1469) munt uit door rijk gekleede
Filippo Lippi.
Madonnafiguren.
Chirlandajo. Chirlandajo (-1. 1494) schilderde fresco's in de
Sixtijnsche kapel te Rome en in vele andere kerken.
Beroemd zijn de fresco's, door hem in het koor
van de S. Maria Novella te Florence geschilderd.
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Andrea Mantegna.

Botticelli (-1- 1510). Deze schilder heeft nog op Botticelli.
't einde van de 19e eeuw een geheele Engelsche
school tot voorbeeld gediend. Zijn Madonna's ver,
toonen zwaarmoedige gelaatstrekken. Zijn engelen
zijn geen vroolijke kinderen, maar lange, tengere
jongemeisjesfiguren in lange gewaden. De beschilde,
ringen door hem in de Sixtijnsche kapel te Rome
gemaakt, ontleenen hun stof aan de klassieken.
Bekende werken van Botticelli zijn : „De geboorte
van Venus" en „Het Voorjaar".
Bovengenoemde algemeene kenmerken golden Umbrische
hoofdzakelijk voor de Florentijnsche school; de school.
Umbrische streeft meer naar het liefelijke en ge,
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Leonardo da Vinci. Avondmaal

voelige -en tracht de hoogste bovenaardsche vroom.
heid en zaligheid weer te geven. Diepe smart in
stille, rustige tooneelen is een der hoofdkenmerken.
Perugino. (± 1524) is de leermeester van Rafael.
Perugino.
Andere voorname schilders uit deze school zijn
Pinturichio. Piero della Francesca, SignoreIli en Pinturichio.
Te Padua werkt de realistische, ruwe, maar zuiver
Mantegna. technische Andrea Mantegna (± 1506), wiens smaak
gericht was op de klassieken, en wiens waarneming
zich scherp uitte in de plastische vormen. Hij is
dan ook knap kopergraveur. De schilderingen van
Mantegna houden verband met de plaats waar ze
geschilderd zijn, en zijn moeilijk naar afbeeldingen
te beoordeelen.
Hoog. In de Hoog,Renaissance viert inderdaad de
Renaissance. schilderkunst hoogtij. De stof werd ontleend aan
den godsdienst, aan mythologie, geschiedenis, open,
baar en huiselijk leven. Alle vormen waren ge,
idealiseerd als in den tijd der Grieken. Het streven
naar reine schoonheid en hoogste lieftalligheid was
een algemeen kenmerk van dezen tijd ; bovendien
waren er geen scholen meer, maar droeg het werk
van iederen meester een eigen cachet.
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Een drietal
van de grootste
meesters, geheel
verschillend van
karakter, leefden
in dezen tijd.
Hun meestero
werken zijn ono
overtroffen. De
namen zijn Leoo
nardo da Vinci,
Rafael Santi en
Michelangelo.
Leonardo da Leonardo da
Vinci (1452— Vinci.

1519) was een
ongelooflijk
veelzijdig onto
wikkeld kunsteg
naar, geleerde en
technicus, music
cus en redenaar.
Leonardo da Vinci Mona Lisa.
Hij gaf de gron
den van de anatomie van mensch en paard, beo
studeerde plantkunde, geometrische wetten (stereoso
coop), was astronoom, vond torpedo's en stoomo
booten uit, sluizen en vestingen. Geboren tusschen
Florence en Pisa, was zijn leermeester Andrea
Verrocchio. Da Vinci was niet gelukkig in zijn
werk ; 16 jaren werkte hij aan een ruiterstandbeeld
voor Sforza te Milaan, doch het bleef onvoltooid.
Zijn „Heilig avondmaal" in een klooster te Milaan,
een wandschildering in olieverf, heeft door vocht
zooveel geleden, dat geheele lappen verf zijn afgeo
vallen. Uit copieën van tijdgenooten weten we,
welk een meesterwerk deze schildering was.
Te Milaan schilderde da Vinci portretten; hierna
was hij zwervend te Mantua, Venetië, Rome, Florence.
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Leonardo da Vinci. H. Familie.

Uit dezen tijd zijn slechts teekeningen nagebleven
met figuren van ontzaglijke gemoeds, en lichaams,
beweging. Rubens werd hierdoor geïnspireerd voor
zijn „leeuwenjacht" en „amazonenslag". Een der
mooiste portretten uit zijn zwerftijd is nog dat
van GiocondaofMona Lisa, (in 1911 uit het Louvre
gestolen en in 1914 teruggevonden), een merk,
waardig meesterwerk.
In 1507 wordt hij hofschilder van Lodewijk XII
van Frankrijk ; hij leeft nu verder te Milaan, en
uit dezen tijd zijn werken bekend en bewaard
gebleven van zijn leerlingen. 1513-1515 gaat hij
naar Rome, waar juist Rafaël de geliefde schilder
is; voor den grijsaard is er geen plaats. Hij sterft
in Frankrijk op het kasteel St. Cloux.
Michel Angelo. Michel Angelo Buonarotti (1475-1564) groeide
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op te Florence in de werko
plaatsen van de broeders
Chirlandajo, waar hij spoedig
onder invloed kwam van
Masaccio's fresco's. Uit zijn
jeugd zijn bekend : een geo
schilderde Madonna en een
relief „de Centaurenstrijd";
hij was toen nog geen 20
iaar oud. Toen hij niet lang
daarna te Rome een jongen
Bacchus beeldhouwde en een
Teekening van
Pieta I) voltooide, was zijn
Rafael Santi
roem gevestigd. In 1501 kwam
hij te Florence terug, waar hij uit een verhakt
stuk marmer een David schiep en een rond schilo
derstuk maakte, de
„Heilige Familie" ; en
in wedstrijd met Leo.
nardo da Vinci teeke.
ningen, (z.g. cartons)
van een slag, door de
Florentijnen geleverd.
Hiervan zijn slechts
teekeningen bewaard
gebleven, bekend als de
„badende soldaten".
Daarna zou hij voor
paus Julius II te Rome
een grafteeken maken,
maar zijn reuzenonto
werp werd niet uitgeo
voerd; alleen een klein
deel, waarvan de Mozeso
figuur imponeert als
Rafael Santi.
iets eerbiedwekkend
Madonna met kind.
1) Madonnafiguur met den gekruizigden Christus .
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grootsch, werd in 1513
uitgevoerd. Bekend zijn
nog zijn beide slaveno
figuren, waarvan de een
stervend is voorgesteld.
Op gebied van schil,
derkunst is de beschil,
dering van den zolder
van de Sixtijnsche kapel
een merkwaardigheid.
Na zijn tegenslag met
het Juliusgrafteeken
was Michel Angelo naar
Bologna vertrokken, ten
zeerste verbitterd.
Slechts met moeite was
hij over te halen tot
genoemde beschildeo
ring, waaraan hij werkte
van 1508-1512, en die
behandelde , het schepo
pingsverhaal, de zon,
Titiaan. Maria's Hemelvaart
denval en de verlossing.
't Geheel is architectonisch en plastisch van werking,
vooral de profeten, en sybillen,figuren. In dezelfde
kapel is nog een groot schilderwerk van hem
aanwezig : „Het jongste gericht".
Een van zijn laatste beeldhouwwerken was het
grafteeken voor de Medici's, Guiliano en Lorenzo
(il pensieroso genaamd). Wat hij als bouwmeester
presteerde, besprakcn we reeds.
Michel Angelo's plastische vormbehandeling,
bijna overdreven titanische spierlichamen, krachtig
naakt en hevige bewegingen oefenden op het vah
gend nageslacht een verkeerden invloed uit, omdat
hij veel werd nagevolgd doch niemand hem kon
evenaren.
Rafael Santi Rafael Santi (1483--1520) werd te Urbino ge.
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Correggio, Leda en de zwaan. (naar Hirth).

boren. Tot zijn jeugdwerken behoort o.m. „Het
huwelijk van Jozef en Maria'', een eentonig stuk,
doch goed van kleur, een goed type van de
Umbrische school. In 1504 ging hij naar Florence,
waar hij Madonna's schilderde. In 1508 kwam hij,
onder protectie van zijn oom Bramante, naar Rome
en werd hier spoedig de verwende en gevierde
lieveling aan het hof van Julius II, voor wien hij
zolder en medaillons in de Stanza te Rome schil.
derde. Goed decoratief opgevat, verkleinen deze
tafereelen geenszins de kleine donkere ruimte.
Ook van de tapijten voor de Sixtijnsche kapel
was hij de ontwerper ; ze werden in Brussel bij
Pieter van Aelst (±1515) geweven. Van 1515-1519
was hij belast met de beschildering der Loggia's.
Portretten schilderde hij van Julius II en Leo X ;
voorts de beroemde „Heilige Caecilia" en de nog
beroemder Sixtijnsche Madonna. Als bouwmeester
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Del Sarto. De H. Agnes.

werd hij nog belast met de opgravingen te Rome.
Rafaël profiteerde van zijn groote voorgangers en
vereenigt al hun goede hoedanigheden in zijn
werk, het opvoerende tot werk van meesleepende
schoonheid en lieftalligheid, zonder die ontzag,
wekkende hevige gemoedsbewegingen van Michel
Angelo en Leonardo da Vinci. Toen Rafaël, veel
te vroeg, stierf werd ook hij tot ver buiten Italië
beweend. Met zijn dood begint het vervaltijdperk.
Correggio. Correggio (± 1534), de eerste groote schilder
van contrast tusschen licht en schaduw, toonde
een voorliefde voor groote perspectievische ruimten
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Bronzino. Vrouwenportret

en was de baanbreker voor den Barok. Nog twee
namen dienen hier vermeld, n.l. Sodoma en Andrea Sodoma.
del Sarto, die met Correggio veel gemeen hebben. Del Sarto.
In Boven.ltalië was Venetië het middelpunt van Venetiaansche
een eigenaardigen stijl, waarvan de kenmerken school.
waren : ongekende kleurenrijkdom, zonnig helder
licht en Oostersche weelde, dampkring en lucht,
perspectief en groote vrijheid van compositie.
Madonna's zijn portretten van Venetiaansche schoone
vrouwen.
De Venetianen waren schilders van het rijke
leven en de schoonheid van de lagunenstad ; ze
waren meer kolorist dan teekenaar.
Giovanni Bellini (-- 1516), schilderde : tafereelen Bellini.
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Tintoretto. Het ontstaan van de melkweg. (naar Hirth).

uit de Bijbelsche geschiedenis, met landschappen
achtergrond, waarin stemmingen worden vast e
gelegd: b.v. zonsondergang; zijn portretten oefenden
op zijn tijdgenooten invloed uit.
Georgione. Georgione (-1- 1510) stierf jong en was Bellini's
leerling. Vaak wordt zijn werk met dat van Titiaan
verward. Hij was een buitengewoon knap schilder;
zijn „Madonna met kind'' is een meesterwerk en
zijn „slapende Venus" is langen tijd abusievelijk
aan Titiaan toegeschreven.
Del Piombo.
Sebastiano del Piombo (j- 1547) schilderde, evenals
Vecchio. Palma Vecchio, prachtige vrouwen. Vooral de
vrouwen van de laatste waren zwaar, goudlokkig
en schoon gekleed. Hij koos zijne modellen uit
de voorname kringen.
Titiaan (f 1576) is bijna een eeuw oud geworden
Titiaan.
en was zeer gelukkig in zijn werk. Bekend zijn
tot

49

Veronese. De H. Helena.

geworden ; „Venus en Medea" of z.g. hemelsche
en aardsche liefde, een werk van prachtige kleuren,
harmonie. Hij maakte portretten o.a. van keizer
Karel V, paus Paul III en koning Filips II ; verder
Venus,schilderijen. Een bijzonderheid is, dat zijn
techniek na de 2e helft van de 16e eeuw vero
anderde, zijn kleuren minder prachtvol, daaren,
tegen eentoniger werden, meer bruinachtig. Toen
hij stierf (aan de pest), heerschte in Italië groote
rouw.
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.

4
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Tintoretto. Tintoretto, een laat.
Renaissancist, combio
neerde de kleurenpracht
van Titiaan en de dra,
matische handeling van
Michel Angelo. Werken
o.a. : „Bevrijding van
een gemartelden slaaf"
en beschilderingen van
het Dogenpaleis.
Veronese. Paolo Veronese (-r 1588)
was de laatste schilder
van de Venetiaansche
school. Hij was meer
decoratief en toonde
voorliefde voor zacht
Tintoretto.
Detail van een zijner schilderwerken.
schemerachtig licht en
(naar Hirth).
zilvergrijze kleuren. Beo
kend zijn : „Maaltijd van Christus in het huis van
Levie" en de zolderbeschilderingen in het Dogen,
paleis, die fraai verkorte menschelijke figuren ver,
toonen.
BEELDHOUWKUNST.

VROEGS

RENAISSANCE.
(1400-1500).

Meer nog dan bij de schilderkunst ' had de
Renaissance voorloopers in de beeldhouwkunst.
De kansel van het Baptisterium te Pisa in 1260
door Nicolo Pisano vervaardigd, toont ons reliefs
waarin klassiekenainvloed is te bespeuren. In Italië,
het land van de beeldhouwkunst, kenmerkt zich
de Vroeg,Renaissance door een geestig naturalisme,
schilderachtig effect in de reliefs, lenige, lichte
buiging van de figuren, soepel gewaad ; als overo
blijfsel uit de Gothiek is nog individueele gelaatsti
uitdrukking op te merken. De stof werd ontleend
aan de Bijbelsche geschiedenis, en de schitterende
altaren en grafteekens uit dien tijd werden met
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Michel Angelo. Uit de Sixtynsche kapel.

beeldhouwwerk versierd, alles in marmer. (Werk.
plaatsen van de Certosa di Pavia, grafteeken te
Pavia en het altaar Picolomini in den Dom te
Siena). Vooral vele reliefs werden in dezen tijd
vervaardigd met perspectievische effecten, dus als
schilderstukjes opgevat. Het materiaal was brons
en marmer.
Chiberti (1- 1455) was goudsmid. Zijn ornament Chiberti.
was frisch, decoratief en oorspronkelijk ; het herinnert
niet aan, maar geeft de natuur trouw weer, zooals
aan de bronzen deuren van den Dom te Florence
te zien is. Een Florentijnsch handelaar liet in 1402
Brunellesco en Chiberti mededingen aan een prijs.
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Andrea delta Robbia.

vraag hiervoor ; onderwerp was Izaaks offer. Brune10
lesco was dramatisch in zijn opvatting, Chiberti
vriendelijker, waardoor de laatste den prijs won en
de deur zoo fraai uitvoerde, dat ook de uitvoering
van de tweede deur hem werd opgedragen. De
Noordelijke deur bevat 20 Gothische viergloop.
lijsten met tafereelen uit het leven van Christus;
voorts de vier evangelisten en vier kerkvaders. De
andere deur bevat tafereelen uit het oude testament,
bloem, en vruchtenranden.
Donatello. Donatello (1. 1460) is in zijn werk natuurgetrouw.
Zijn eigenlijke naam is Donati di Niccolo Bardi.
Hij werd in Italië niet populair, daar hij te ruw
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waarheidslievend was. Werken van
hem zijn de evangelist Johannes; St.
George ; een Davidostatue, een brons.
groep Judith en Holofernis ; beschilo
derde kleibusten, o.a. : Niccolo da
Uzano ; kinderreliefs aan den kansel
van den Dom te Prato ; Madonnao
reliefs, ernstig en devoot, en ten
slotte het ruiterstandbeeld van Gat.
tamelata.
Lucca della Robbia is de groot, Lucca della
meester
van de geschilderde en ge. Robbia.
Donatello.
glazuurde kleibeelden. Hij maakte
St. Joris. Kerk Or
San Michele te
Madonnaoreliefs in den Dom te
Florence.
Florence, reliefs met zingende kin,
deren van marmer. Van Andrea Andrea d. R.
della Robbia zijn bekend de z.g. wikkelkindertjes,
wit terracotta op blauwen achtergrond en gekleurde
bloemfestoenen. Deze wikkelkindertjes waren aan,
gebracht in den gevel van het vondelingenhuis te
Florence. Overigens is de geheele familie della
Robbia later fabriekmatig aan 't vervaardigen geo
gaan van dergeo
lijke reliefs.
Nog noemen we
beeldhouwers :
Jacopo della
Q uercia, Bernar.
do en Antonio
Rosselino, Deci.
derio Cettignano,
Benedetto da
Majano en Mino
da Fiesole, allen
uit het Vroeg.
Renaissance,
- "xyr
tijdperk, evenals
Standbeeld van Bartolommeo
Donatello.Relief.
Colleoni, door Verrocchio. de beeldhouwer:
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Verrocchio. schilder Verrocchio (--488)
die het tijdperk sluit. Vero
rocchio s meesterwerken zijn :
grafmonument van Pierro en
Giovanni Medici, een graf,
steen van Cosimo Medici,
een bronzen David,figuur en
een standbeeld van den veld.
HOOG'
heer Colleoni. In de Hoog,
RENAISSANCE.
Renaissance is nog meer na. (
tuurnavolging te bemerken,
Michel Angelo. en tevens een diepe vereering Michel Angelo.
Slaaf.
Slaaf.
voor de klassieken, waardoor
de beeldhouwers minder in,
dividueel werk leverden, doch de natuurvormen
idealiseerden volgens algemeen geldende schoon,
heidsleer. De stof werd ontleend aan mythologie
en allegorie ; klassieke schoonheid geldt als hoogste
ideaal, en in dit tijdperk is ze ook benaderd.
Sansovino. Andrea Sansovino (t 1529) wiens werk van
klassieke schoonheid is, evenals dat van Jacopo
Sansovino (-1- 1570). Beiden kwamen echter in
ongunstigen tijd, omdat Michel An.
gelo op beeldhouwgebied dezen tijd
beheerschte, zie
blz. 28.
Een laat,Renaise
sancist, meer nog
dan Michel Ana
gelo op de grens
van den Barok
staand, was Gioe
Da Bologna.
vanni da Bologna
t (1608). Hij
,
werkte te Floreno
ce; zijn werk is
vriendelijk
en bes
Michel Angelo.
Michel ngelo
koorlijk.
De Denker.
Mozes.
^, I^i{ ii^^ry^

i'^^^d;a^^^^^^.^f^"^r

A
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Mino da Fiesole. Relief. (naar Hirth).

Bovengenoemde geglazuurde kleiwerken van de
Kunst=
della Robbia's kunnen gevoegelijk beschouwd worden nijverheid.
als zeer fraaie kunstnijverheidsvoorwerpen. Op
keramisch gebied krijgen we verder Italiaansche
nabootsingen van Moorsche faience (faience is een
afleiding van den plaatsnaam Faënza) mèt of zonder
metaaiglans ; deze producten werden majolica's
Majolica.
genoemd (naar het eiland Majorka, waar ze ver,
vaardigd werden).
De majolica.arbeid beleefde in Italië haar hoogsten
bloei in de 15e en 16e eeuw. Na de 16e eeuw wordt
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dezekunstnijver,
heidstak vooral
in Nederland te
Delft beoefend.
Te Florence
werden steenmop
zaïken op don,
keren grond ge.
maakt (Ital:
Pietra dura. pietra dura). Het
Venetiaansch
Glas. glas uit den tijd
van de Ital.Re=
naissance is onge.
ëvenaard. Over
Brons. de bronspieto
kunst spraken
we reeds bij
Chiberti's wer,
ken, o.a. de brono
zen deuren van
den Dom te Flo,
rence. Voorts
werden aan de
paleizen nog
schitterend be,
werkte lichtdra,
Ornament van Chiberti.
Fig. 22, 25. gers (Strozzipa•
leis) vlaggen,
stokringen en muurringen (om paarden aan vast te
binden) gemaakt. Een beroemd goudsmid uit dezen
Cellini. tijd was Benvenuto Cellini. (1500--1572).
Intarsia. Rijk ingelegd hout noemt men intarsia ; Fra
Giovanni di Verona bewerkte op deze wijze de
deuren voor de Rafaël,zaal in het Vaticaan. Houto
snijwerk werd trouwens algemeen veel toegepast
aan zolderingen, wanden, stoelen, lijstwerken, kerko
sieraden etc.
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Hout-intarsia uit Perugia.

Door den schilder Pisano werden ten slotte
nog gegoten bronzen medaillonportretten gemaakt,
die zeer in den smaak vielen.

III. FRANSCHE RENAISSANCE.
(1498-1610).
et eerst na Italië openbaart zich de nieuwe
richting in Frankrijk ; maar hier, in 't land
van de Gothiek, heeft de Renaissance lang
te worstelen met middeleeuwsche tradities. Werkten
in Noord,Frankrijk Vlaamsche invloeden, in Zuid,

H
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Frankrijk kon de invloed van Italië den oorspron,
kelijken, individueelen Franschen geest niet te niet
doen ; toch is de Fransche Renaissance veel vers
schuldigd aan de Italiaansche.
Kunnen de Fransche bouwkunst en beeldhouw,
kunst (decoratieve) de vergelijking met de Itali,
aansche doorstaan, de schilderkunst blijft ver achter;
zelfs de grootste Fransche schilder uit dit tijdperk,
Jean Fouguet, komt niet in aanmerking. In 't
algemeen is de invloed meer Florentijnsch dan
Romeinsch en in 't geheel niet Lombardisch of
Venetiaansch. De Franschen zelf benoemen de
Renaissance naar de regeerende vorsten, en in 't
bijzonder onderscheiden we een Stijl Francois I
en Henri II. De vorsten uit het Renaissance=tijd,
perk zijn:
Vorsten. Lodewijk XII (1498-1515), Frans I (1515-1547),
Hendrik II (1547-1559), Frans II (1559-1560),
Karel IX (1560-1574), Hendrik III (1574-1589),
Hendrik IV (1589-1610), Lodewijk XIII (16101643).
De Vroeg,Renaissance valt samen met de regeering
van Lodewijk XII en Frans I, de Hoog,Renaissance
duurt van Hendrik II tot en met Hendrik IV;
onder Lodewijk XIII krijgen we den overgang naar
den Barok, die volledig de kunst beheerscht vanaf
Lodewijk XIV.
Contact tusschen Frankrijk en Italië ontstond
tijdens de oorlogen van Karel VIII, Lod. XII en
Frans I. Karel VIII verovert het koninkrijk Napels;
de Milaneesche en Florentijnsche kunstenaars, die
hij aan het hof ontbood, ontmoetten er van de
Fransche kunstenaars en de middelklasse tegen,
werking, behalve wat de schilderkunst betreft. Zoo
werken er Fra Giocondo, architect; Mazzoni, beeld,
houwer; Chirlandajo, schilder. Frans I noodigde
Rafaël uit en Michel Angelo, die weigerden te
komen, en Leonardo da Vinci, die slechts naar
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Frankrijk kwam om er te sterven. Andrea del
Sarto hield zich er korten tijd op en verder waren
het niet de beste Italiaansche artisten, die kwamen
en te Fontainebleau leefden, o.a. Cellini, Rosso
en Primaticio, allen schilders. Ook de opvolgers
van Frans I hielden de connecties met Italië aan.
VOORBEREIDING.

(1498--1515).

In de laatste helft van de 15e eeuw was het
Jean Fouquet, de schilder, en iets later de beeld. Jean Fouquet.
houwer Colombo (1431-1512), die de Renaissance Colombo.
voorbereidden. Groote kunstenaars waren het, al
stonden ze beneden hun Florentijnsche tijdgenooten.
Van den laatsten zijn vooral bekend een beeld St.
Georges en zijn hoofdwerk, de graftombe van
Frans II en Marguerite de Foix.
Onder Karel VIII werd begonnen aan de torens
van het chateau d'Amboise en aan de kapel ervan;
de bouwtrant is nog geheel typisch Fransche flam,
boyantstijl met hoegenaamd niets Italiaansch. Juist
na den aanvang stierf Karel VIII.
Van den schilder Jean Perreal, die onder Lode.
wijk XII werkt, is geen werk nageblevm; hij
werkte ook in Londen, en was de schilder van
veldslagen.
Overigens krijgt de Gothiek rechthoekige vormen, vooral in de vensters, die groot zijn en gedeeld
door een groot steenen kruis. Vaak zijn de hoeken
boven afgerond ; de vensteromlijsting ontspringt niet
buiten den gevel, zooals dat wel in de Italiaansche
Renaissance geschiedde. De omlijsting is echter, als
in de Gothiek, rijk geleed. De paleizen uit dezen
tijd hebben een regelmatig grondplan; de vertrekken
zijn altijd om een vierkanten hof gerangschikt en
het geheel krijgt hooge en zware torens op de
hoeken. Inplaats van den spitsboog komen nu
kortbogen en streksche bogen (d.z. bogen . met af,
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geronde hoeken). In plaats van de kanteelen komen
open galerijen.
De rustica verkreeg nooit in Frankrijk burger,
recht ; in den Laattijd bleef ze uitsluitend beperkt
tot venster, en deuromlijstingen en zuilen ; nooit zoo,
als in Italië, werd een geheel muurvlak door rustica
gevormd.
De hooge, steile daken, kenmerkend voor de
Fransche Renaissance, worden versierd met fraaie
dakvensters (lucarnen) 1) en hooge, slanke, monu,
mentale, versierde schoorsteenen, die zich eveneens
verheugen in een nationale voorliefde.
STIJL LODEWIJK

Fig. 37 en 39.

XII.

De kasteelen uit dit tijdperk vertoonen nog ge,
deeltelijk Gothische vormen. Het grondplan is
zeer uitgebreid, en geheel als een middeleeuwsche
burcht voorzien van torens en grachten. Bovendien
is, tengevolge van het terrein en de verschillende
bouwperioden de aanleg onregelmatig. Het door
het kasteel zelf ingesloten plein heet : Cour d'hon,
neur ; het tweede plein, ingesloten door dienstge,
bouwen, wordt „la basse cour" genoemd.
Als type van vroeg=Renaissancestijl kan het
paleis van Justitie te Rouaan gelden, en ook 1' hotel l'hótel Cluny.
Cluny, en de oudste, door Lodewijk XII begonnen
vleugel van het kasteel Blois. Deze laatste is, wat Chateau Blois.
bouwtrant aangaat, gelijkwaardig in twee deelen
verdeeld : metselwerk en dakbedekking. Steeds
zijn de koninklijke emblemen als ornament ge,
bruikt.
Tot de kunstminnende geslachten behooren o.a. Chateau
de Amboises. Het chateau d' Amboise is een massief, Amboise.
1) Opmerkelijk is het, dat de oudste lucarnen veel rijker zijn en in ver.
band gebracht met de eronder liggende vensters, dan de latere, die, in
verband met het over 't geheel soberder worden van de gevels in de Hoop
Renaissance, veel kleiner en eenvoudiger worden.
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burchtachtig, van torens voorzien kasteel, hoewel
het middeleeuwsche type reeds veel eleganter is
geworden.
Voorts wordt gewerkt aan het slot Gaillon onder Slot Gaillon.
leiding van Fra Giocondo; het wordt te Rou,
aan gebouwd voor kardinaal Georges d'Amboise.
STIJL FRANS

I. 1515-1547.

Onder Frans I blijft de Renaissance zich ont,
wikkelen. Vele buitenverblijven worden gebouwd
en vele oude gebouwen worden verbouwd of
geheel vernieuwd en omringd door parken, terrassen
en waterpartijen. In vele opzichten overtreft de
Stijl Francois I de Italiaansche vroeg,Renaissance,
o.a. wat verbeeldingskracht en het redegevende
aangaat. In 't algemeen zijn de Italiaansche paleizen
monumentaal, de Fransche Vroeg,Renaissance
paleizen meer afwisselend rijk geleed en praktischer
en gemakkelijker ingericht.
Een fraai type van kasteel uit dit tijdperk is
chateau Chambord, begonnen 1522, en voltooid Chateau
in 1536 dat ongeveer een oppervlakte beslaat van Chambord.
156 X 107 M. Het heeft nog geheel het karakter Fig. 39 en 43.
van , een burcht : zware, ronde torens met kegel,
vormige daken, breede grachten (nu gedempt, zeer
tot nadeel van het uiterlijk) hooge muren ; paviljoens,
terrassera, galerijen, schoorsteenen, balcons en torentj es
echter geven toch meer het gerieflijk te bewonen
paleis aan. De architect is onbekend ; misschien
is Chambord het werk van Pierre Trinqueau,
genaamd Nepveu.
Pierre Nepveu.
Het slot Madrid, in het Bois de Boulogne bij
Parijs, had een fraai grondplan en een prachtigen
rijk versierden gevel. Het was een z.g. manoir,
d.w.z. een kasteel zonder torens grachten of plein
dus meer een jachthuis of villa voor tijdelijk
vorstelijk verblijf.
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Ook aan
het vroeger
genoemde
Chateau Blois. Chateau
Blois zet

Fig. 55

Frans I den
bouw voort,
namelijk
den Noor,
delijken
vleugel
(15151519).
Ook dit kas,
teel ken,
merkt zich
door hooge
schoorstee,
nen, pilas,
ters tropeeën en emble,
men, maar
wel voorna,
melijk door
de fraaie, op
een acht,
hoekig
grondplan
opgetrok,
ken wentel,
trap, die ge,
deeltelijk
open, half
„La Grosse Horloge" te Rouaan,
gecombineerd Gothiek, Frans I en Barok.
buiten den
gevel is uitgebouwd. Het gedeelte met deze trap is
wel een der meest origineele scheppingen uit de
Fransche Vroeg,Renaissance. Andere, zeer bekende
kasteelen uit dit tijdperk zijn :
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Chateau Chenonceaux, gedeeltelijk door Philibert
de l'Orme (zie stijl Henri II), Azay.le,Rideau,
Cháteaudun, la Rochefoucauld, Valencaiy, St. Ger.
main en Laye (waaraan o.a. Pierre Chambiges werkt);
ook aan Fontainebleau wordt begonnen, 't welk
door de opvolgers van Frans van jachtslot tot een
prachtige vorstelijke residentie zou worden vergroot.
De bouw vertoont evenwel niet zuiver Fransche
Renaissance, maar zeer veel Italiaanschen invloed.
Serlio schijnt eerder bouwmeester te zijn geweest.
In tegenstelling met het uitwendige is het inwendige
rijk versierd, ook al weer door Italianen, o.a. Rosso,
Primaticcio, Niccolo dell' Abate, e.a.
Als kenmerkende gebouwen uit Frans' tijd zijn
nog te noemen de stadhuizen, o.a. te Chalons
(verwoest in 1773) te Arras en te Pau ; dan het
huis van Poitiers en het zeer fraaie, door fijne
detailleering misschien wel het fraaiste gebouw uit
de vroeg.Renaissance, het „Maison Francois I" te
Parijs.
De voorname huizen bezitten nog altijd een
binnenplaats en als ze groot zijn, worden ze „hótel"
genoemd. We noemen er een tweetal n.l. te Caën
l'hótel Ecouville (1530), nu beurs, waarvan Blaise
le Plestre de bouwmeester is, en chateau Angerville,
Bailleuil, een fraai buitenverblijf in Normandië uit
het einde der 16e eeuw.
Vroeg.Renaissance huizen treft men nog aan
o.a. in Orleans, Toulouse, Dyon en Tours, terwijl
uit later tijdperk nog afkomstig zijn : Maison du
Cerceau, Maison Diana de Poitiers, Pavillon
Jeanne d' Arc te Orleans, e.a.
STIJL HENRI II, vanaf 1547.
In de tweede helft van de 16e eeuw raakt de archio
tectuur meer volkomen bevrijd van middeleeuw,
sche vormen. Er is een streven naar nauwer aan.
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.

5

Chenonceaux.
Azay=lef
Rideau,
Fig. 40 en 41.

St. Germain
en Laye, Fong
tainebleau.

Fig. 37 en 38.
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sluiting bij de klassieken, vooral in de hand gewerkt
door de theoretische ontwikkeling van de architecten,
die ook schrijvers worden. Waren in het tijdvak
van Frans I de bouwcentra Parijs, Ile de France en
de Loirestreek, nu verplaatst zich de bouwbedrij vig.
heid naar Normandië (Caën) Champanje en de orn.
streken van Toulouse. Het algemeen gebruikelijke
grondplan blijft nog steeds een rechthoek met
ronde torens op de hoeken.
Ducerceau. J. Androuet du Cerceau (1510-1584) is bekend
geworden als architect door zijig werk : „Recueil
des plus excellents bátiments de France' . Heel
veel moois, wat sedert verwoest werd, is ons hieruit
bekend gebleven. Maar de twee architecten Lescot
en de l'Orme, wier namen onafscheidelijk zijn
verbonden met twee der belangrijkste gebouwen
in Frankrijk, het Louvre en de Tuilerieën gaven
eigenlijk de leiding aan de Fransche Hoog.
Renaissance.
Lescot (1510 —1578) bouwde van 1544-1546
Pierre Lescot.
l'hótel. Carnevalet.
Bullant. Jean Bullant (1515 --1578) bouwde het kasteel
Ecouen bij Parijs, met regelmatig grondplan, dat
van nu af aan steeds als voorwaarde geldt voor
een fraai kasteel.
De plannen en teekeningen van den Italiaan
Louvre. Serlio voor de verbouwing van het Louvre gemaakt
Fig. 44. werden niet uitgevoerd, doch Serlio ging aan Fon,
tainebleau werken. Frans I droeg toen aan Lescot
op een nieuw Louvre te bouwen, doch stierf kort
hierna. Daar onder Catherine de Medicis aan den
bouw van de Tuilerieën werd gewerkt, schoot de bouw
van het Louvre niet goed op en werd door Lescot
alleen de Oostelijke gevel voltooid. Zijn vriend
Jean Goujon maakte een deel van het beeldhouw,
werk. Het Louvre bezit aan de benedenverdieping
een pijlerarcade. Tegen de pijlers staan Korinthische
pilasters. De tweede verdieping heeft Romeinsche
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composietpilasters. De vensters, buitengewoon
hoog aan de benedenverdieping, zijn op de tweede
verdieping iets lager en op de derde verdieping
nog minder hoog. Wat de architectuur betreft, is
deze beneden rijk, naar boven soberder wordend
Met het decoratieve werk van den gevel is het juist
andersom gesteld ; hoe hooger, hoe rijker beeld.
houwwerk. Tegenwoordig zijn het Louvre en de
Tuilerieën, door talrijke bijbouwen als 't ware één
gebouwencomplex geworden.
De l'Orme (1515-1570) bouwde, buiten zijn Ph. de l' Orme
hoofdwerk de Tuilerieën, ook nog het chateau Tuilerieën.
d'Anet, begonnen 1552, op last van Hendrik II Fig. 48.
voor Diana van Poitiers, en het kasteel St. Maur
hij Vincennes, nu verwoest.
Maar het meest wordt zijn naam genoemd in
verband met zijn boek over de 5 bouworden, in
navolging van dat van Vitruvius. De z.g. Fransche
zuilorde is van De l'Orme afkomstig. Hij verdeelde Fig. 50.
het muuroppervlak door horizontale zwak voor,
springende gordelbanden, die ook over de zuil,
schacht doorloopen, zoodat deze als het ware door
de platte banden in blokken is verdeeld van ono
gelijke hoogte, gedeeltelijk geornamenteerd. Deze
zuil komt het eerst voor aan de Tuilerieën en is sedert
in Frankrijk tot nu toe gebruikelijk. De zuil is
overigens geen bijzonder ingenieuse schepping,
daar ze eigenlijk niet anders is dan een Dorische
zuil met rustieke ringen.
Tenslotte is De l'Orme nog de uitvinder van
een verbeterde kapconstructie.
De zoon van Androuet Ducerceau, Baptiste, B. Ducerceau.
ook architect, bouwde een gedeelte van het Louvre.
Hij gebruikte voor .t eerst de z g. „groote of
doorgaande orde", d.w.z. den bouwtrant, waarbij
-de pilasters langs twee verdiepingen doorloopen
in plaats van langs ééne. Oorspronkelijk zijn aan
het Louvre ook de afwisselend driehoekige of
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segmentvormige frontons boven de gevelgedeelten.
Onder de laatste vorsten uit het huis Valois
blijft de Renaissance staan op 't standpunt, bereikt
bij het sterven van Henri II. Van de laat 16e •
eeuwsche bouwkunst is het Louvre het voorbeeld.
De torens vervallen, en hiervoor komen paviljoens
in de plaats ; nieuw zijn de gekoppelde pilasters
en de steile Mansarde daken.
In 1615 bouwt Salomon de Brosse voor Maria De Brosse.
de Medicis het paleis Luxembourg, zooals beweerd Luxembourg.
wordt een gebrekkige navolging van Palazzo Pitti,
waar zij haar jeugd doorbracht. Deze Lodewijk
XIII stijl kenmerkt zich door eenvoudigheid, zelfs
nuchterheid. Beeldhouwwerk komt bijna niet meer
voor, terwijl ook spaarzamer wordt gebruik gemaakt
van natuursteen, waar baksteen voor in de plaats
komt. Ook, in tegenstelling met bijv. Chambord,
krijgen we nu leelijke, hooge tent, en schilddaken
en torenhooge, onversierde schoorsteenen. Het was
de tijd van Richelieu en Mazarin, waarin de nuch.
terheid hoogtij ging vieren tot met Lodewijk XIV
,een nieuwe phase, de Barok, intreedt.
KERKELIJKE BOUWKUNST.
Wat de gewijde bouwkunst betreft, hieruit heeft
de Renaissance nooit de Gothiek kunnen ver •
dringen. In de Middeleeuwen was er zooveel ge.
bouwd, dat er slechts weinig nog te bouwen viel.
Zelfs tijdens den bouw van de Tuilerieën bleef de
Gothische distributie gehandhaafd. Wel echter
komen voor de Gothische decoratieve deelen de
Renaissance in de plaats, b.v. de pinakels en lijsten.
Inplaats van steunbeeren en fioelen kwamen pilasters
en kandelabervormen. Daar de middeleeuwsche
constructie en de Renaissanceorneering onvereenig.
baar zijn, ontstonden er geen buitengewoon be •
langrijke monumenten. Zoo is b.v. de kapel in
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het kasteel d'Ecouen, dat geheel Renaissance is,
nog zuiver Gothiek. Belangrijk zijn de fraaie St.
Eustache te Parijs, voltooid in 1624, de St. Michel
de Dyon en het koor van de St. Pierre de Caën,
door Hector Sohier, dateerend van ± 1525.
BEELDHOUWKUNST.
Een der eerste beeldhouwers van zijn tijd is
Jean Goujon, (1515-1568), die nog in 1563 in Jean Goujon
Bologna werkzaam was. Eerst te Rouaan werkend,
wordt hij, als vriend van Lescot, spoedig voor het
decoratieve deel van diens bouwwerken aan het
werk gezet te Parijs. Uit dezen tijd zijn de Fontaine Fig. 46.
des Innocents afkomstig, verschillende zeer fraaie
caryatiden en het Dianabeeld uit chateau d'Anet.
Hij maakte schitterende reliefs met fraaie schaduw,
werking.
Germain Pillon (1535-1590), een niet minder Germain
begaafd kunstenaar, maakt, naast verschillende Pillon.
beelden, een groep : de Gratiën, die bestemd waren Fig 45.
om in de urn, die ze op 't hoofd dragen, het
hart van Maria de Medicis te bergen. Volgens de
plannen van De l'Orme werkt hij aan de graftombe
van Francois I, doch het leeuwenaandeel van 't
werk hieraan is door Pierre Bontemps verricht.
SCHILDERKUNST.
Jean Cousin (1500-1589) maakt de statue van Jean Cousin.
Admiraal Chabot. Hij is de eerste groote schilder
van zijn tijd en bedreven in de glasschilderkunst,
waarvoor hij rijke en afwisselende composities
maakt. Enkele kleinere schilderijen zijn van hem
bekend, hij onderging den invloed van de Vlaamsche
schilderschool.
Francois Clouet, (1500-1572), maakt zeer fijne F. Clouet
portretten en paart aan de juistheid van de Vlamin.
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gen het zwierige rijke van de Franschen. Beroemd
is zijn portret van Elizabeth van Oostenrijk, vrouw
van Karel IX.
Overigens was de Fransche schilderschool ow
beteekenend en bijna niets is nagebleven.
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KUNSTNIJVERHEID.
We noemden reeds het- glasschilderwerk van
Jean Cousin. Het inwendige van de gebouwen
was al even rijk. De zoldering bestond uit houten
balken, waartusschen ondiepe caissons met Re,
naissance beeldhouwwerk. De vloeren bestonden Fig. 68.
uit fraaie verglaasde tegels, een der broeders della
Robbia had de techniek van glazuur op aardewerk
naar Frankrijk overgebracht. Maar wel 't meest
kenmerkend voor de Fransche Renaissance stijlen
zijn de schoorsteenmantels, die geheele brokken
binnenarchitectuur vormen. Trouwens, ook tij dens
de latere Lodewijken en den Empirestijl was men
gewoon het zwaartepunt van de inwendige ver,
siering in den schoorsteenmantel te leggen.
Tot de kleinkunst rekent men verder de Kera,
miek. Bernard Palissy (1510-1589) was beroemd Palissy.
om zijn z.g. Henri II faiences, gemaakt in de fabriek
van Oiron. Hij hield echter zijn procédé geheim.
En dan de emails van Limoges. Deze Fransche Limoges.
stad was het centrum van de emaillebewerking
voor geheel Europa. De emails worden onder,
scheiden in geschilderd email en email cloisonné.
De kunstenaar, die in dit genre van kunstnijver,
heid een grooten naam maakte was Leonard Limousin Limousin.
(1- 1580), die vazen, schotels, kistjes en kerksieraden
voorzag van portretten en mythologische, historische
of religieuse tafereelen. Zijn werk kenmerkt zich
door een gemakkelijke techniek en een (raaien stijl.
In 't algemeene achtten de grootste Fransche schil,
ders, beeldhouwers en architecten het niet beneden
zich, hun aandacht te wijden aan goudsmidsartikelen
en meubelmakerskunst.
ORNAMENT.
Het allervroegste Renaissanceornament in Frank,
rijk was een samensmelting van Gothiek, klassiek

74

en Italiaansch. Later is de afleiding van het Itali,
aansche ornament duidelijk te zien, hoewel toch
de Fransche kunstsmaak er een zekere originaliteit
aan gaf. Het vindt een rijke toepassing in medail,
ions, paneelen en lijsten. In de paneelen werden fijn
teer plantenornament als arabesken aangebracht, in
flauw relief zóó, dat de fond slechts weinig bedekt
was. Op wanden en pilasters werden grotesken
toegepast. Voorts treft men veel symbolen en
monogrammen aan, o.a. het stekelvarken voor
Fig. 55. Lodewijk XII ; een koord (cordelière) voor Anna
van Bretagne, weduwe van Karel VIII ; een F voor
Fig. 53. Frans I ; de gekroonde salamander, temidden van
vlammen, voor Frans I ; de A voor Anna van Bretagne;
C voor koningin Claude ; H voor Hendrik II
en C en H dooreengestrengeld voor Hendrik II
en Catherina de Medicis ; C en D voor Hendrik II
en Diana van Poitiers, en bovendien voor de
laatste hert en hond, pijl en boog of halve maan.
Gewoonlijk alles op een fond van lelies of gekroonde
F's, L's of H's.
De cartouche, vervormd wapenschild, komt in
de Fransche Renaissance bijna niet voor, en zoo
Fig. 58 en 59. het al toegepast wordt, is het veel nuchterder en
eenvoudiger dan b.v. in de Vlaamsche of Duitsche
Renaissance.

Iv. DUITSCHE RENAISSANCE.
(1500-1640).
e Renaissance in Duitschland verschilt met
de Italiaansche méér dan de Fransche; de
Germaansche landen waren te veel door,
drongen van Romaanschen en Gothischen geest,
om zoo spoedig de Middeleeuwsche principes prijs
te geven. Waar zelfs nimmer de klassieken ter plaatse
werden bestudeerd, werd uit den aard der zaak
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het klassicisme niet begrepen. De door reproductie
verbreide afbeeldingen van Italiaansche details en
ontwerpen werden door de werklieden gebruikt
om dienst te doen als voorbeeld bij de nieuwe mode,
onbegrepen natuurlijk.
Men zou kunnen zeggen, dat de Renaissance den
Duitschers even vreemd bleef als de Gothiek den
Italianen. Zonder werkelijk te breken met de Middel,
eeuwsche bouwstijlen, uit zich de nieuwe geest
bijna uitsluitend op ornamentaal en decoratief gebied.
Wel werd in de tweede helft van de 16e eeuw
Vitruvius bestudeerd, en wel werkten in Zuid,
Duitschland Italiaansche bouwmeesters. Maar, nog
minder dan de in Frankrijk werkzame Italianen,
waren het kunstenaars van den eersten rang, maar
meestal vestingbouwkundigen of metselaars, die in
grooten getale werk zochten.
Eigenaardig is het, dat in Duitschland, verdeeld
als het was in verschillende rijksstaatjes, eenheid
van stijl niet kon ontstaan; ieder staatje had een
eigen Renaissance en veel werd er bereikt door
onderlinge jalouzie en de zucht eens wat bijzonders
te maken. Ook de verschillende uit andere landen
ontboden bouwmeesters werkten hiertoe mede. Het
is daarom voor Duitschland niet wel mogelijk te
spreken van een bepaalde Vroeg, en Hoog.Renais.
sance. Bovendien, hier vond de koele strengheid
en symmetrie van de Italiaansche paleizen geen bijval
en werd meer uitsluitend gelet op het schilderachtig
principe en op de bruikbaarheid. Daarom verkrijgt
de Duitsche Renaissance niet de zuivere, volgens
wetten en regels bepaalde verhoudingen tusschen
massa en detail, zooals de Italiaansche. Integendeel
bleven de Duitsche meesters vrij en zelfstandig
tegenover de vormenwetgeving van de klassieken,
waardoor hun scheppingskracht origineel bleef en
eigenaardig werk voortbracht, dat evenwel niet in
de schaduw kan staan van de gelijktijdige Italiaan%
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sche of Fransche werken ; behoudens een bizonder
straks te noemen geval, wordt nooit een over.
weldigend grootsche indruk opgewekt. In Duitschland
kan men niet spreken van een Vroego en van een
Hoog.Renaissance, daar er geen grens is, en de
Middeleeuwsche tradities tot aan het einde van de
16e eeuw blijven spreken.
Ook in de Germaansche landen uit zich de Re. Paleisbouw.
naissance in de profane bouwkunst. Met de uito
breiding van de vorstelijke macht werden ook de
Middeleeuwsche burchten vergroot of nieuw ge.
bouwd. Toch, wat oppervlakte en ruimte van de
paleizen betreft, spannen Florence en Rome de kroon;
in Duitschland was het gebouwencomplex steeds
beperkt door de omwalling van de vestingsteden,
waardoor men genoodzaakt was meer in de hoogte
dan in de breedte .te bouwen. Steeds zijn in Duitsch,
land een groep afzonderlijke gebouwen gegroepeerd
om een hof, op onregelmatige wijze, omdat niet in
eens, maar langzamerhand de nieuwe deelen werden
bijgebouwd, terwijl de oude bleven staan, zoodat
de verschillende tijdperken duidelijk zijn te onder,
kennen. Ook komt de gevelarchitectuur nooit tot
een fraai geheel, daar de aandacht door den bouwo
meester te veel op de details werd geconcentreerd
Komt toch een harmonisch geheel tot stand dan
is meestentijds een Italiaan bij den bouw betrokken.
Deze onregelmatigheid in bouw verdwijnt eerst
tegen het einde van de 16e eeuw toen, vooral
met Zuid.Duitschland, contact kwam tusschen
Venetië en het Noorden. Verschillende belangrijke
sloten zijn : Slot Hartenfels in Torgau, gebouwd
door de Saksische keurvorsten; het Dresdener Slot,
door Kaspar Voigt; het Isenburger Slot te Offenbach
1572 voltooid ; Trausnitz bij Landshut, Slot te Tu.
bingen, te Plassenburg, en in Berlijn het Brandenburger
Slot voor de Brandenburger keurvorsten. In Zuid.
Duitschland treft bijzonder het Stuttgarter Slot. Maar
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het allerfraaiste Duitsche slot, door de Franschen
helaas in 't einde van de 17e eeuw verwoest, is
het Heidelberger Slot. Het bestaat uit twee belang, Slot Heideb
rijke deelen. De Otto Heinrichsbau (1556 —1563), berg.
in Italiaansche opvatting (bouwmeester de Italiaan Fig. 83.
Antonio) en met Nederlandsche versiering (beeld,
houwwerk en cartouches van den Nederlander Alex
Collins). De Friedrichsbau (1601 begonnen) is Fig, 84.
meer typisch Duitsch ; in dit meesterwerk van Hans
Schoch, (bouwmeester ook van het raadhuis te Straats,
burg) is de verticale richting meer sprekend. De
Otto.Heinrichsbau dankt uitsluitend zijn grooten
roep aan het ornamentale gedeelte. Het architectoo
nisch gedeelte, waaraan naast Antonio de architect
Hans Engelhardt werkt, is van geringe aesthetische
waarde.
De Friedrichsbau is architectonisch veel fraaier
dan de Heinrichsbau, en gelijkt er een verbeterd
plan van. Tegenwoordig worden er plannen geo
maakt om de fraaie ruïne terug te brengen in den
oorspronkelijken toestand.
Kenmerkend voor de Duitsche Renaissance zijn Raadhuizen.
voorts de Raadhuizen. De eerste verdieping hiervan
bestaat meestal uit een groote hal, en de ver,
trekken voor de wachters en de bedienden. De
tweede verdieping bevat dan een ruime burgerzaal
met het noodige aantal vergaderzalen, waartoe
trappenhuizen met groote wenteltrappen den toe,
gang geven. Voor de grootste raadhuizen, (bijv.
dat te Rothenburg a. d. Tauber), bevinden zich
dikwijls terrassen en een groote voorhal. De torens
en de hoektorens, die vaak door erkers worden
vervangen en de rijk versierde gevels getuigen van
de welvaart en macht van den vrijen burgerstand.
Bekend zijn : het raadhuis te Schweinfurt, uit 1570;
en die te Altenburg (1564), te Ulm, Winzburg,
Lubeck en Keulen. Behalve reeds genoemde raado
huizen mogen nog vermeld worden : de Raadhuizen
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te Neurenberg en te Augsburg, uit de 17e eeuw
en met Italiaanschen invloed ; de raadhuizen te
Neisse ;i Bremen (1612), gebouwd door Luder von
Bentheim ; Goslitz ; Posen ; Brieg en het Raadhuis
te Dantzig, dat eigenlijk een specimen is van
Vlaamsche Renaissance.
Ook Koophuizen, wijnhuizen, tuig, en slacht. Koophuizen.
huizen krijgen een dergelijke weelderige versiering.
De woonhuizen hebben meestal lage verdiepingen; Woonhuizen.
soms, als z.g. vakwerkbouw is toegepast (d.w.z. steen,
tusschen een houten geraamte), steken de bovenste
verdiepingen uit over de lagere; het houtwerk wordt
dan met fraaie Renaissanceornamenten besneden.
Vele zulke woningen zijn bewaard gebleven in
Hildesheim ; het meest bekende is wel het beem
houwershuis te Hildesheim.
Gewone woonhuizen bestaan meestal uit een
voor- en achterhuis, gescheiden door een hofje,
waarom galerijen. De meer voorname woonhuizen
voor de patriciërs bezitten een groote voorhal of
hebben een breeden doorrit ; terwijl het dienstper,
soneel woont in het benedenhuis, bewonen de
eigenaars de eerste verdieping, die door een hoofd,
trap, meestal een steenen wenteltrap, is te bereiken.
Naar de zijde van den hof zijn steenen of houten
op waranda's gelijkende galerijen aangebracht.
• Van den geheelen gevel werd de meeste nadruk Ingang.
gelegd op den ingang, waarvan de portalen het
rijkst werden versierd met klassiek nagebootste
pilasters, bogen, zuilen, kroonlijsten en ornament.
De overige muurvlakte is meestal zeer eenvoudig,
alleen afgewisseld door gekoppelde vensters of
lange rijei betrekkelijk kleine vensters, waarvan
de omlijsting rijk bewerkt is.
De vensters zijn meestal rechthoekig, laag en
afgeschuind in den dagkant ; ze zijn gekoppeld of
zelfs als drielichten ingedeeld. Ook het klassieke,
met uitspringend lijstwerk en tympanon komt voor.
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.

6

82

De verdeeling van het venster geschiedt meestal
door hermen of door een steenen zuiltje.
Erkers. Het Italiaansche balkon wordt in de Duitsche
Renaissance, tengevolge van het meer veranderlijke
klimaat, vervangen door een gesloten erker, die
ook des winters bewoonbaar is en een dankbaar
gevelversieringsmotief vormt, waarop alle aandacht
gevestigd wordt. Eerst in de 17e eeuw komt de
érker algemeen voor, in 't midden of op den hoek
van den gevel, of wel meer dan een en dan over
den gevel verdeeld ; ze zijn rechthoekig, veel,
hoekig of rond. Een ronde erker heeft b.v. het
raadhuis te Altenburg. De erker wordt gesteund
door een pijler, een zuil of een console.
Lijsten, die zouden dienen voor horizontale in.
deeling, verdwijnen of steken, volgens Gothisch
Daken. principe, weinig uit. De daken zijn' niet als in 't
Zuiden vlak, maar hoog, steil en oploopend. Aan,
gezien deze afschuining aan de gevelzijde niet
Topgevel. plaats vindt, is er een topgevel noodig, zooals ook
veel in de Hollandsche Renaissance wordt aan,
Fig 79 en 97. getroffen. Deze topgevels worden door horizontale
lijsten in verdiepingen verdeeld met pilasters en
vensters ; de indeeling van den topgevel is dus
horizontaal zoowel als verticaal. Als er trapgevels
worden toegepast, zijn de fioelen uit de Gothiek
Fig. 99. vervangen door Renaissance obelisken. Indien de
trapjes niet zichtbaar blijven, maakt men gebruik
Fig. 79. van driehoekige zandsteenen vulstukken, gevormd
door spiraalvormige en gebogen lijnen, op dezelfde
wijze als dit voor de Hollandsche Renaissance
plaats vond.
Daar de topgevel slechts diende om op ornamen,
tale wijze het dak te verbergen, ontstonden de
meest willekeurige vormen, vooral wat de schuine
zijden betreft, daar er geen schuine gootlijst langs
loopt, maar allerlei voluten en krullen aanleiding
geven tot zeer barokke scheppingen.
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De talrijke dakvensters aan de langszijde van
het gebouw breken het eentonige van het hooge,
steile dakvlak.
De bouwkundige details zijn in de Duitsche Detail.
Renaissance buitengemeen veelvuldig ; naast klaso vormen.
sieke elementen als kroonlijsten, zuilen, pilasters
etc. vinden we Gothische motieven en beide ge:
heel tegenover elkaar staande vormen worden ver,
eenigd tot een goed geheel Verhoudingen voor
de bouworde waren er niet, zouden ook moeilijk
zijn te volgen geweest, omdat het materiaal, grove
zandsteen, zich niet leent tot een zuiver berekenen
zooals dit voor marmer kan geschieden. Een gevolg
hiervan is ongebondenheid en overlading in de
versiering, waar nog bij komt, dat veel teekenaars
en kopergraveurs tal van ontwerpen de wereld
instuurden, die voor uitvoering totaal ongeschikt
waren. In de meeste gevallen werd de zuilschacht
voor 1/3 deel met ornament versierd, hoewel ook
veel zuilen voorkomen, opgevat als kandelaber met
plaatselijke verdikkingen en insnoeringen, of wel,
de zuilen en pilasters werden vervangen door
hermen en caryatiden, steeds in verbinding met fig. 92.
rijke ornamentatie.
In het begin bestond het Duitsche Renaissance, Ornament.
ornament uit Vroeg Italiaansche Renaissance acanthus,
bladen, ranken, dolfijnen, sirenen, guirlanden met
omwonden banden, sierschilden, wapens, maskers,
leeuwenkoppen, schelpmotieven etc., alle evenwel
veranderd volgens de opvatting van het land. Later
krijgt in Duitschland het Vlaamsche en Hollandsche
ornament de overhand, vooral cartouchen, wapens en fig. 87 en 94.
schilden. Over 't algemeen staat het ornament uit de
kunstnijverheid op veel hooger trap dan dat uit de
bouwkunst; evenwel blijft het nog altijd wat lijken
op de laat,Gothishe kunstsmeedwerknabootsingen.
De wanden van de vertrekken waren rondom 1 nwendige
van een hooge lambriseering voorzien, die meestal versiering.
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de natuurlijke houtkleur vertoonde soms echter ook
gebeitst was. De zoldering bestond in de groote
vertrekken uit net,, kruis, of stergewelven; ook
werden ze met hout betimmerd. In het laatste geval
werd steeds een geometrische indeeling aangehouden,
ontstaan door het aanbrengen van rijke profiellijsten,
waartusschen verdiepte velden waren.
De betimmering is, wat de decoratieveiopvatting
betreft, ontleend aari de buitenarchitectuur; zoo de
lambriseering evenals de meubelen;' De lijsten zijn
navolgingen van antieke lijsten, rustend' op stvormige
consoles, antieke of kandelaberachtig 'gedraaide en
besneden zuilen, sierlijke pilasters, hermen of carya.
tiden. De paneelen liggen verdiept tusschen houten
lijsten; ' of wel ze zijn omlijst op architectonische
wijze door zuilen, bogen en tympans, zooals voor•
komt bij groote kastdeuren, klokken, etc. De pa.
neelen zelve zijn versierd met intarsia of houtsnijwerk.

fig. 100, 102
en 104.

KUNSTNIJVERHEID.
Op gebied van kunstnijverheid heerschte groote
bedrijvigheid, en veel wat gemaakt werd, bezat
hooger kunstwaarde dan de prestaties van de archi.
tectuur. Geen wonder, als men weet dat de beste
Duitsche kunstenaars als Holbein en Durer er hun
krachten aan wijdden, zoodat schoone, algemeen gel,
dende vormen door reproductie konden worden
verspreid. Een kenmerk van alle kunstnijverheids.
vormen is een verfijnde weergave van de architectuur.
deelen in fijner materiaal. Zoo voor de metaalgiet.
kunst, smeedkunst, goudsmidskunst, zoowel als voor
emails, keramiek, majolica, glaswerken, houtsnij.
werken en textiele kunst.
Zeer bekend zijn de zware Duitsche Renaissance•
pronkkasten, overladen met architectonische deelen;
leunstoelen, banken met losse kussens, ledekanten,
alle zijn ze evenzwaar in eikenhout uitgevoerd en
versterkt met evenzwaar ijzeren meubelbeslag.
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KERKELIJKE BOUWKUNST.
Op het gebied van kerkelijke bouwkunst heerscht
weinig bedrijvigheid, vergeleken bij die in de profane
bouwkunst. In de Middeleeuwen waren er kerken
genoeg gebouwd, zoodat aan nieuwe thans geen
behoefte was. Ook zonder de hervorming zou er wel
een tijdelijke stagnatie in den kerkbouw zijn gekomen.
Behalve de vele slotkapellen, die in de nieuwe
paleizen als bijbehoorend onderdeel werden ge,
bouwd, noemen we o. a.:
De Michaëlskerk te Mt nchen, uitwendig een ty, Michaélskerk
pisch resultaat van Duitsche Renaissance gevelarchi. te München.
tectuur, wat het inwendige betreft met z'n hoog fig . 82.
tongewelf, volgens voorbeeld van Italiaansche Hoogt'
Renaissance opgetrokken.
Tegen het einde van de Renaissance werden
nog gebouwd de kerk te Wolfenbiittel en die te
Biickeburg; verder Jezuitenkerken te Keulen en
Munster, waaraan laatGothische en laat,Renaissance
motieven gemengd voorkomen.
SCHILDERKUNST.
Wat de schilderkunst betreft, begon men zich
in Duitschland eerst in het begin van de 16e eeuw
vrij te maken van de Middeleeuwsche opvatting,
die door het realisme werd verdrongen. Zooals
we zagen heerschte in Italië in zoover klassieke
invloed, dat het streven gericht was naar hoogst
mogelijke schoonheid door idealiseering en door
vermijding van alle bijzaken en toevalligheden.
In Duitschland zien we op deze toevallige bijzaken
juist in het bijzonder den nadruk gelegd worden,
doordat de Renaissancemeesters hier vooral per.
soonlijke karaktereigenschappen deden uitkomen
en bijzondere eigenaardigheden als 't ware over.
dreven. Deze liefde voor details vond haar oorzaak
in het beoefenen van de prentkunst in zwart=wit
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Bladzijde uit het gebedenboek van keizer Maximiliaan,
met randversiering van Durer
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door zelfs de allergroot,
sten onder de Duitsche
schilders. Het was juist
de tijd, dat de bijbels
werden geïllustreerd
door houtsneden, die
tegelijk met de letters
werden ingesneden (z.g.
blokkenboeken) ; ook
kopergravures werden
meer en meer een
voornaam reproductie,
Hoofdletter door Albrecht Durer,
middel. Aangezien
het meerendeel van de
Duitsche schilders in betrek kelijk behoeftige omo
standigheden verkeerden, waren houtsneden en
kopergravuren het aangewezen middel om des
kunstenaars ideeën en opvattingen in uit te druk.
ken. Een en ander was de oorzaak, dat geen vrije
opvatting van het onderwerp leidde naar monu,
mentaal en grootsch werk, maar de schilderstukken
getuigen van liefde voor het onderwerp, innig en
diep gevoeld streven, goede techniek en goede
kleurenharmonie.
De grootmeester van de Duitsche Renaissance,
schilderkunst was Albrecht Durer (1471--1528), Albrecht
die te Neurenberg werkte en als teekenaar onover, Durer.
troffen is. Oorspronkelijk goudsmid, legde hij zich
spoedig toe op de kopergravure en houtsnede. Bekend
is de gravure der apokalyptische ruiters (oorlog,
honger, pest en dood). Uit zijn eersten tijd zijn
vele zelfportretten afkomstig. Durer is o.a. ook
naar Venetië gereisd, waar hem vele eerbetuigingen
te beurt vielen en na zijn terugkomst kreeg hij
vele opdrachten. Bekende kopergravures zijn van
hem : „Ridder, dood en duivel" ; „de Heilige
Hieronymus" en „Melancholie". Durer onderhield
connecties met keizer Maximiliaan, maakte vele
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houtsneden te zijner
verheerlijking en veto
sierde ook Maximilio
aan's gebedenboek. Na
des keizers dood onto
viel Durer het jaargeld,
en daarom ging hij op
reis naar Nederland om
Karel V te verzoeken,
dit jaargeld ook voor
't vervolg toe te staan.
Na deze reis onderging
Durer den invloed van
de groote Nederlanders;
zijn meestberoemde
werken dateeren van na
dezen tijd, o.a. „de
apostelen". portretten
Durer. Kop van een ouden man.
(Teekening).
o.a. van Holzschuher
en gravures, o.a. van
den beroemden „Rotterdammer Erasmus" en van
„Melanchton". Voorts
schreef hij nog boeken
over perspectief, prop
portieleer en Milaansche
architectuur.
Martin Schongauer, Martin

'n knap kopergraveur, Schongauer..
werkt te Kolmar in den
Elzas. Bekende platen
van Schongauer zijno.a.
„de kruisafneming"
„verzoeking van den
Heilige Antonius" en
vele ornamentale onto
werpen.
Ook als schilder was
Durer. Portret van Hieronymus ,Holzschuher. hij werkzaam en zijn
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meest genoemde werk
is de „Madonna in hit
rozenprieel".
Hans Hans Holbein de
Holbein. jongere (1497— 1543),
zoon van Holbein den
ouden, (den Gothiker,
die later Renaissancist
wordt), werkt in Basel
en staat dichter bij de
Italiaansche opvatting.
Holbein, die vooral om
zijn portretten beroemd
is, maakte ook een reis
naar Italië. Bekend is
zijn „Christus in het Martin Schongauer. Christus (gravure).
graf" (museum te Basel),
en zijn „Burgemeester Meyers Madonna". Zijn
houtsneden, de doodendansteekeningen zijn vero
breid, evenals zijn ontwerpen voor kunstnijverheids,
voorwerpen in Italiaan,
sche Renaissance.
vormen.
Om in betere finan,
tiëele condities te komen
ging 'hij naar Londen;
waar hij in 1543 aan
de pestJ stierf. De poro
tretten die hij hier
maakte zijn zeer goed
geschilderd en van
groote gelijkenis. Zijn
sujetten kiest hij uit
hofdignitarissen en den
adel. Vaak is Holbein
de grootste Duitsche
meester genoemd ; dit
is juist, wat betreft zijn
Hans Holbein, Meijersche Madonna.
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kleur, onjuist wat be,
treft zijn opvatting ;
Durer zou boven hem
staan, indien hij het
niet steeds met de tech,
niek te kwaad hadde
gehad.
Gelijktijdig met en
na Durer kunnen we
nog noemen : Hans
Sebald Béham; Hein.
rich Aldegrever (1502 Aldegrever.
—1555) te Soest en be,
kend om zijn koper,
gravures; Mathias Graz
Holbein. De dood en de marskramer, newald -j- 1529; Hans
Houtsnede.
Baldung; Lucas Cranach Cranach.
-F 1553 ; Hans Burg=
maler. De Duitsche schilderkunst heeft haar bloei,
tijdperk en tevens haar einde in 't midden van
de 16e eeuw ; van toen af tot aan het einde van
de 18e eeuw heeft Duitschland géén belangrijke
schilders meer opgeleverd.
BEELDHOUWKUNST.
In de late middeleeuwen begon het bloeitijdperk
van de Duitsche beeldhouwkunst; we noemden
reeds het Sebaldusgraf van Peter Visscher (2 e deel).
Deze tak van kunst beloofde toen veel, maar de
godsdiensttwisten werkten niet mede om de be,
loften te vervullen, daar de belangstelling voor de
monumentale en de religieuze kunst toen al zeer
gering was. Toen de rust hersteld was, en de
beeldhouwkunst zich juist opnieuw begon te ont,.
wikkelen, volgde de voor de Duitsche kunst in
't algemeen zoo rampzalige dertigjarige oorlog,
waar de plastische kunst wel het meest onder te
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lijden had. Bovendien
had nu Duitschland
niet, zooals Italië te
Florence en Rome, en
zelfs als Frankrijk,
machtige, invloedrijke
werkgevers en kunst.
beschermers. En, waar
de Italiaansche beeld,
houwkunst berustte
direct op aanschouwing
van de klassieken, en
prachtig materiaal in dit
land voorhanden was,
was in Duitschland van
't een nog van 't ander
sprake'.
Was er dus, wat
betreft monumentale
Peter Visscher d. a. Apostelen (brons).
beeldhouwkunst een teo
kort, op decoratief gebied was er overvloed van
werk, als b.v. hermen, karyatiden, medaillons, nis,
figuren, gevelbeelden, versierde portalen, poorten
en fonteinen. Tevens zijn uit het Renaissance
tijdperk een zeer groot aantal gebeeldhouwde
grafzerken afkomstig.
We noemden in de late middeleeuwen reeds
Peter Peter Visscher (f 1529) en zijn zonen te Neuren,
Visscher. berg ; hoofdwerk : Sebaldusgraf te Neurenberg, ge,
deeltelijk Gothische, en gedeeltelijk Renaissance
motieven. De vroeg,Renaissance heeft met de
Gothiek nog het harde plooiengewaad gemeen,
tot in de 2e helft van de 16e eeuw de Italiaansche
invloed sterker werd en als algemeene kenmerken
van de Duitsche Renaissance kan worden opge.
geven : overdreven, vaak theatrale lichaamshouding
en gemaniereerde behandeling van de kleeding.
De voornaamste beeldhouwers waren : Sebaldus
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Glitz, die de figuren aan den Friedrichsbau te Glitz.
Heidelberg naar levende figuren hakte; Luder von
Bentheim, te Bremen; Pieter de Witte (-1- 1628)
te Munchen ; en in dezelfde plaats ;de bronsgieter
Hans Krumper; Bast. Ertle, te Magdeburg; Alex
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Collins. Collins (1612) van Mechelen, die aan den Ottoo
Heinrichsbau werkte te Heidelberg en ten slotte
nog Adriaan de Vries, te Augsburg, die er de
openbare fonteinen beeldhouwde.
TIJDPERKEN.
Vroeg.Renaissan.ce, 1500-1550. Klassieke vormen
bedekken Gothische bouwconstructies ; lijsten zijn
weinig vooruitspringend. Slot Torgau en Tucher,
haus te Neurenberg.
Hoog.Renaissance, 1550-1600. Ook constructie
en indeeling klassiek ; krachtige lijstwerken; Renais.
ornament dringt de Goth. details geheel op den
achtergrond. Otto,Heinrichsbau te Heidelberg;
Raadhuishal te Keulen.
Laat-Renaissance, 1600--1618. Fijner wordend
ornament, en Ital. Renaiss. lijsten; acanthusvormen;
vooruitspringende cornissen ; nissen, met beelden
voorzien, cartouches, busten, vazen, etc. in orna.
ment. Friedrichsbau te Heidelberg; slot te Aschafo
fenburg door G. Riedinger; Pellerhaus te Neuren,
berg; Raadhuis te Augsburg. Korten duur; volg
komen ondergang van de Duitsche kunst door den
30,jarigen oorlog (1618-1641). Na den oorlog
komt Ital. Barok.

DE RENAISSANCE
IN DE NEDERLANDEN.
(BELGIË EN HOLLAND).

BOUWKUNST.
e Renaissance gaat uit van Vlaanderen, dat
een tijdlang aan de spits stond van geheel
Europa, rijk als het was geworden door
handel en scheepvaart, en met centrá als Gent,
Brugge, IJperen en Antwerpen. In de eerste
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Vlaamsche uitingen van Renaissance zijn volstrekt
de Gothische tradities niet prijsgegeven ; deze
tradities beheerschen, meer nog dan de Italiaansche
Renaissance, later de Oud,Hollandsche bouwkunst,
die, ook al door gelukkige toepassing van bako
en natuursteen, eigenlijk het meest oorspronkelijk
karakter draagt van Renaissancestijl buiten Italië.
Na het Gothische tijdvak, met zijn enorm groote
afmetingen, valt op te merken, dat de Renaissanceo
gebouwen op veel kleiner schaal zijn uitgevoerd;
burgelijke woonhuizen, raadhuizen, wagen etc. maar
geen kerken worden gebouwd. Voorts werden de
afmetingen van de gebouwen in de handelssteden,
waar alle leven en bedrijvigheid zich opeenhoopte,
meer gezocht in de hoogte dan in de breedte.
De eerste Renaissance gebouwen b.v. aan de
Scheldekade te Antwerpen, waren grootendeels van
hout ; de Renaissance-motieven werden toegepast
in consoles, kapiteelen, pilasters etc., waardoor beo
kwame houtsnijders ruimschoots werk vonden en
het ornament, vóór de architectuur, een streven
in de nieuwe richting aanduidt. Na de verwoesting
van talrijke fraaie gebouwen kwamen er keuren op
brand, en werd steen in 't vervolg het bouwmateriaal.
Begint de Renaissance in Vlaanderen reeds in
den aanvang van de 16e eeuw, voor Holland
rekent men de Renaissance te beginnen ± 1550,
terwijl het bloeitijdperk duurt tot ± 1640. Dan
komt klassicisme en de Barok. 1)
In Holland begint de Renaissance met Delft,
Dordrecht, Woerden, Oudewater; vervolgens Haar%
lem en Amsterdam en ook in de Oostelijke geo
westen, o.a. te Deventer, Zwolle, Zutfen, in welke
Oostelijke steden ook Duitsche invloeden zich
doen gelden.
In België wordt, naast natuursteen, ook baksteen Materiaal.
1) Onder dit hoofdstuk zullen we tevens den Barokstijl behandelen.
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toegepast, terwijl in Holland voorn.l. baksteen
wordt gebruikt met zuinige toepassing van natuur, fign. 119, 120, 127.
steen aan lijsten, banden, decoratieve details, raam,
omlijstingen, vulstukken, cartouches, sokkels, kapi,
teelen en basementen, en aanzetsteenen van bogen.
De hooge, smalle trapgeveltjes van baksteen worden
dikwijls verlevendigd door de lichter gekleurde Fig. 127.
zandsteenen banden van gewoonlijk twee lagen
breedte ; ook boogvullingen werden gemaakt van
natuursteen of mozaïksgewijze verwerkte baksteen.
De bogen zelf waren dikwijls van geprofileerde Fig. 121, 122,123
baksteen, zooals nog worden aangetroffen te Dord, en 124.
recht en te Brugge, waar de kruisramen overdekt
zijn door blindbogen, rustend op consoles. De
bogen waren streksche,, segment,, halfcirkelvormige
of gedrukte korf bogen met sluitsteenen van natuur%
steen, versierd door maskers of diamantkoppen.
Kenmerkend voor de Hollandsche en de Belgische Topgevels.
Renaissance zijn de topgevels, waarvan zeer vele
variaties voorkomen. Hoofdtypen zijn de schuine Schuine top.
top, waarvan de zijden de beide dakvlakken volgen, Fig. 119 en 133.
terwijl hierbij dikwijls een pijler voorkomt in de
as van den topgevel, welke pijler ontspringt op een
kraagsteen ; de trapgevel, ook dikwijls met een Trapgevel.
pijler in de as, en met een Hollandsche leeuw als
schilddrager op den top; de voluten,topgevel, eigen% Volutentop.
lijk een trapgevel, waarvan de rechte inspringende Fig. 127.
hoeken gevuld zijn door consoles en voluten, en
welke topgevel de daklijn niet juist aangeeft (b.v.
topgevel Waag te Enkhuizen); de topgevel, die is
gebaseerd op de ordonnantie van den geheelen gevel Fig. 130.
en met het dak niets te maken heeft, (zooals b.v.
het Raadhuis in den Haag) ; de kanteelvormige
topgevel, eigenlijk nog Gothiek, en tal van tusschen,
vormen en overgangsvormen van de genoemde.
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Mechelen

ZUIDNEDERLAND.
Een van de eerste Vlaamsche gebouwen in Reo
naissance.stijl is het vroegere paleis van Margaretha
Mechelen. van Oostenrijk te Mechelen; verder moeten genoemd
worden gildehuizen te Mechelen, Antwerpen en
Brugge. Vooral het schippersgildehuis te Mechelen,
het z.g. huis de Zalm, van 1520, is van zeer
fraaie proporties. Aan 3 verdiepingen komt fraai
gesneden houtbeeldhouwwerk voor ; de drie orden
zijn in halfzuilen toegepast, zóó, dat iedere vero
dieping overkragend is.
Antwerpen.
Bekend zijn hier: het Lakenhuis, van 1551; het
boogschuttersgildehuis, van 1560, met veel glas,
bestaande uit 5 verdiepingen, waarvan twee ver,
diepingen in den topgevel; en het Stadhuis, gebouwd
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van 1561-1565
door Cornelis de
Vriendt, beeldhouwer en archi,
tect. Dit stad,
huis, eigenlijk
het eerste goed
Renaissance geo
bouw in Vlaan;
deren, rust op
een rustieken
onderbouw ; het
middendeel van
den voorgevel
springt over een
breedte van 3
travéen voor en
is rijk versierd
met halfzuilen,
obelisken, Beel,
den in nissen en
wapenschilden.
De zijvleugels
Vlaamsche Cartouche,
zijn veel een,
voudiger en de
vierde verdieping ervan volgens Italiaansch vooro
beeldbekroond met loggia's.
De drukkerij Plantin, thans museum, is te Ant=
werpen nog een fraai voorbeeld van inwendige
Vlaamsche indeeling, en bestaat uit een combinatie
van talrijke trappen, portalen, gangen, zalen, vers
trekken en werkplaatsen.
Hier noemen we het, eigenlijk in Italiaansche Brussel.
Hoog.Renaissance opgetrokken, huis van Atrecht,
het vroegere paleis van kardinaal Granvelle.
Een der personen, die ongetwijfeld den grootsten Hans
invloed gehad heeft op de Vlaamsche en Hollandsche Vredeman de
Renaissance en ook op de Duitsche, is Hans Vries.
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Vredeman de Vries (1527-1605), die de bouwkunst,
schilderkunst, beeldhouwkunst, tuinarchitectuur,
dichtkunst en schrijfkunst beoefende. Geboren te
Leeuwarden, bereist hij Italië, wordt theoreticus
over de Ital. Renaiss., trekt naar Duitschland,
(Frankfort, Praag, Dantzig 1591, Hamburg) naar
de Nederlanden (Mechelen, Antwerpen, Amsterdam)
en draagt zoo bij tot de herleving van de klaso
sieken, vereerder van Vitruvius als hij was. Had
hij als schilder weinig beteekenis, des te meer
wordt zijn naam genoemd als teekenaar met ono
beperkte fantasie. Zijn „boek van de architectura
op de vijf collummen", dat varianten bevat op de
orden, beleefde 5 herdrukken en werd vertaald
in het Vlaamsch, Fransch, Duitsch en Latijn. Voorts
zijn 34 verschillende boekwerken van hem bekend,
waarvan een meubelboek, cartouchenboek en een
perspectiefboek wel het meest beroemd zijn ge.
worden. Zijn grotesken, waterwerken, grafteekens
fonteinen, caryatiden, cartouches en meubels dienden
herhaaldelijk als voorbeeld.
Tot de gebouwen der latere Renaissance in Zuid.
Nederland behooren o.a. het Stadhuis en de Beurs
te Rijssel (1662), een gildehuis te Antwerpen en
de huizen op het plein voor het stadhuis te Brussel.
De toren van de Jezuiten.kerk St. Charles Boromée
te Antwerpen vertoont invloed van den grooten
Vlaamschen schilder Peter Paul Rubens, die hier
ook een atelier en een woonhuis in Italiaanschen
stijl liet bouwen. Deze schilder, die o.a. ook te
Genua, Venetië, Mantua en Rome werkte, werd door
de architecten vaak om zijn medewerking gevraagd.

Fig. 139.

NOORDNEDERLAND.
Tot een der vroege, fraaie gevels rekent men het
Stadhuis te den Haag te behooren. Dit hoekhuis, den Haag.
met een topgevel in ieder front en één toren,
dateert uit 1565 ; de bouwmeester is onbekend. De
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10 M. hoog zonder dak.
Het middendeel is be,
kroond door een fraaien
topgevel, terwijl er twee
kleinere voorkomen bo,
ven de zijportalen in de
vleugels. De architec.
tuur is niet bijzonder
fraai, doch wordt ver,
levendigd door het goe.
de beeldhouwwerk
van den middentop, de
prachtige trap met bor,
des voor den hoofdo
Vleeschhal te Haarlem.
ingang en den zeer
mooien 50 M. hoogen Fig 117.
toren met zijn goed
gevormden overgang van vierhoekigen steenen
grondslag op den 8.hoek.
Van De Key zijn ook nog het Rijnlands huis en de
Stadstimmerwerf te Leiden. In 1593 werd De Keij
benoemd tot Stadsbouwmeester te Haarlem, en het
allermooiste Holl. Renaiss. gebouw, de Vleeschhal, Haarlem.
is van zijn hand en werd in 1603 voltooid. Dit Fig 118.
fraaiste bouwwerk heeft twee rijk versierde eindo
gevels met prachtige topgevels ; doch nog rijker
zijn de topgevels boven de zijgevels, aan elke zijde
3, die, niettegenstaande den overvloed van beeldo
houwwerk en rijke toepassing van bak, en zando
steen toch niet overladen zijn. In deze Vleeschhal
bereikt de Holl. Renaiss. het hoogtepunt.
Eenvoudiger, streng klassiek is de door De Keij
gebouwde Waag te Haarlem, geheel van gehouwen
steen.
Het Stadhuis te Bolsward, voltooid in 1614, dat Bolsward.
Italiaansch Renaissance invloeden vertoont, met
Dorische aan de onderste en Jonische details aan
de bovenste verdieping. Aan de onderste horizon,
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tale hoofdlijst komen maskers en versierde con,
soles voor.
Naarden. Het Stadhuis te Naarden, voltooid in 1601, een
eenvoudige vlakke trapgevel, met blokwerk langs
de eenvoudige kruisramen en cartouches en maskers
in de borstwering boven elk der twee verdiepingen.
Franeker. Het Raadhuis te Franeker, een door een toren
bekroond hoekhuis met 2 trapgevels aan de beide
fronten, een type evenals het vorige van eenvoudige
baksteen architectuur.
Amsterdam. Tenslotte nog het Oostindische huis te Amster,
dam. Wat de particuliere huizen betreft, is een
kenmerkende eigenaardigheid hiervan, dat, waar
de onderste verdieping dienst moet doen voor
pakhuis en winkel, deze dikwijls door een luifel
van het hooger liggend woonhuis was gescheiden.
BAROK.

In het begin der 17e eeuw kregen de gezwollen
Barokvormen in Noord,Nederland de overhand,
waarmede feitelijk het vervaltijdperk begon; als
Groningen. voorbeeld kan dienen de Goudwaag te Groningen.
Door het langzamerhand veld winnen van de
Italiaansche Renaissance gaat het frissche en oor,
spronkelijke van de eigenlijke Hollandsche Renais,
Fig 126. sance verloren ; trapgevels verdwijnen evenals blok,
kenwerk, en de algemeene smaak richt zich meer op
sombere gevels, breede kroonlijsten en gekoppelde
hooge pilasters.
Uit dezen tijd kennen we voornamenlijk twee
architecten, De Keyser en Van Campen.
Hendrik de Hendrik de Keijser (1565-1621) werd te Utrecht
Keyser. geboren, en had Corn Bloemaert tot leermeester.
In 1594 werd hij benoemd tot stadsbouwmeester
van Amsterdam, welke stad zich juist in dien tijd
(bloei van Oost, en West,Indische Compagnie)
sterk uitbreidde. Ook als beeldhouwer leverde hij
niet onbelangrijk werk door het fraaie praalgraf
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van Willem I
in de nieuwe
kerk te Delft
uit te voeren;
dit praalgraf
heeft een 4,
tal vrouwen,
figuren en
talrijke archi,
tectonische
details. Als
_
bouwmeester
maakte hij
o.a. de Haar;
lemmerpoort
en de Poort
van het tucht=
huis op den
Heiligenweg,
beide te Am,
sterdam,
evenals het
koopmans,
huis, het huis
tnet de hoof,
den, een van zijn beste en meest origineele werken.
Dit huis is thans in zijn oorspronkelijken toestand
gerestaureerd en ingericht tot conservatorium.
En behalve nog eenige kerken in Amsterdam
(zie kerkbouw) het Stadhuis te Delft, eigenaardig
omdat het geen kroonlijst bezit onder de ballustrade,
en de Waag te Nijmegen.
Met den architect Jacob van Campen (1598--1657) Jacob van
begint het klassicisme hier echter eerst recht. Als Campen.
schilder naar Italië getrokken, kwam hij als architect
terug, na gestudeerd te hebben in Rome. Zijn
meesterwerk is het Stadhuis op den Dam, thans
in gebruik als koninklijk paleis.
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Quellinus.

S. Bosboom.
P. Vingboons.
P. Post.

Stalpaert.
de Bray.
Dorstman.

Met den bouw van dit 80 M. lange en 63 M.
breede gebouw, dat met koepel 52 M. hoog is
(zonder koepel 33 M.) werd in 1648 begonnen.
De lage benedenverdieping heeft geen sprekenden
ingang, maar 7 kleinere ingangen in het middendeel.
De beide zeer hooge bovenverdiepingen hebben
elk nog een tusschenverdieping (uitwendig zicht,
baar door kleinere ramen). Het geheel is uitsluitend
van bergsteenblokken, en maakt een somberen,
ernstigen, overweldigenden indruk.
De eenige versieringen bestaan uit de verschil,
lende kapiteelen, en de festoenen boven de vensters
en om de schoorsteenen, vervaardigd door den
beroemden Antwerpschen beeldhouwer Quellinus,
die ook op klassieke wijze de tympanons vulde, met
statuen op de hoeken en den top. Boven het achterste
tympanon staat Atlas, den wereldbol dragende.
Voorts bouwde Van Campen vele particuliere
woningen in Amsterdam, den Haag en Rijswijk;
het Stadhuis te 's Hertogenbosch en het Mauritshuis
met z'n groote pilasters, doorloopend. tot aan de
kroonlijst (volgens Palladio) te 's Gravenhage.
Andere bekende architecten zijn Simon Bosboom,
(schrijver van een boek over orden). Philips Ving.
boons (-1- 1629), die fraaie deftige heerenhuizen
bouwde te Amsterdam, o.a. het Trippenhuis. Pieter
Post (1598-1665), die het Stadhuis te Maastricht,
het Mauritshuis te den Haag (door hem gerestau,
reerd na verbranding), de Waag te Gouda en de
tegenwoordige beetwortelsuikerfabriek te Halfweg,
vroeger huis Swanenburch, bouwde ; en tenslotte
nog Daniël Stalpaert, Salomon de Bray en Adriaan
Dorstman, beide laatsten kerkbouwers.
KERKBOUW.

In Zuid,Nederland zagen we, dat Rubens zich
ook heeft bezig gehouden met ontwerpén van een
kerktoren. Twee bekende architecten van kerken van
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een weelderige architectuur zijn Aquillon en Coeber.
ger. Dergelijke kerken zijn o.a. de Jezuiten kerken
te Brussel, Brugge, Mechelen, Leuven, Hoey en Gent.
In Noord,Holland was op kerkbouwgebied veel
minder bedrijvigheid. In Amsterdam bouwde
Hendrik de Keijser de Zuider,, Noorder= en Wes,
terkerk, alle van streng sober karakter in bak, en
natuursteen. Vooral de Westerkerk vertoont klas,
sieke invloeden. De toren 84 1/, M. hoog, heeft
Toskaansche zuilen van natuursteen . op de hoeken.
De 5e en 6e verdieping zijn van hout met Jonische
en Korinthische kolommen, welke verdiepingen
echter niet door De Keijser, maar later zijn voltooid.
De top is gekroond met de Keizerskroon. De
Jonische zuilen van de kerk zelve zijn niet dragend,
maar steunend tegen de eindgevels aangebracht.
Verder nog : de Nieuwe Kerk te Haarlem, van 1647,
door Salomon de Bray begonnen, met een echt=
Hollandschen toren ; de Nieuwe kerk te Den Haag,
voltooid in 1655, en de Nieuwe Luthersche kerk
te Amsterdam van Adr. Dorstman.
BEELDHOUWKUNST.

Hoewel niet op dezelfde hoogte staand als de
schilderkunst, heeft de Renaissance toch meester,
werken ook op gebied van de plastische kunst
opgeleverd.
Paulus van der Schelden voltooide in 1534 de v. d. Schelden.
betimmering in het Stadhuis te Oudenaarde, waar Fig. 198.
fraaie paneeltjes aan voorkomen.
Het koorhek in de kerk te Naarden is ook reeds
Renaissance, met nog een weinig Gothiek, en werd
in 1531 voltooid. In 1542 beëindigde Jan Terwen Terwen.
de koorstoelen te Dordrecht. Cornelis de Vriendt
maakte fraaie tabernakels te Zout,Leeuw, en ook
in 1566 de Jubé aan de Kathedraal te Doornik.
Nog zijn te noemen de Jubé in de St. Janskerk
te 's Hertogenbosch, de kansels te 's Hertogenbosch
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en te Zwolle, de koorhekken te Enkhuizen en in
de St. Bavo te Haarlem (de laatste door Damiaan
Hendriks in 1535).
Een zeer fraai grafmonument is dat van Engelbert
van Nassau in de Lieve Vrouwekerk te Breda;
hier komen vier knielende figuren aan voor, die
op een plaat het harnas van den doode dragen.
Onder den steen rusten Engelbert en zijn vrouw
in gestrekte- houding.
Ook het naturalistische monument van Reinoud
van Brederode, in de kerk te Vianen, dateerend
van 1556, waarop Reinoud en z . n vrouw voor,
komen voorgesteld als half vergane lijken, behoort
tot de meesterwerken uit dezen tijd.

Fig. 131 en 132.

BINNENARCHITECTUUR EN KUNSTNIJVERHEID.

Het inwendige van de gebouwen maakte een
zeer rijken indruk. De Raads, en Regentenzalen,
met een zwaren balkenzolder van eiken moerbinten
op gebeeldhouwde steenen consoles, de prachtige
schouwen, (bijv. te Antwerpen en te Kampen in
de stadhuizen) gedragen door kolommen, hermen Fig. 134.
of consoles, en gemetseld in tegels of baksteen ;
de gepleisterde muren met hooge zware lambrie
seering en architecturaal versierde deur ; de sterke
constructieve, eikenhouten pronkkasten, tapijten,
koperen kronen en aardewerk vormden een vooro
naam interieur, waarin de schilderstukken en pore
tretten een waardige plaats vonden.
Vooral de meubelen, nog Gothisch degelijk van
constructie, werden door antieksnijders fraai versierd.
Het De ftsch aardewerk uit dezen tijd was wereld. Delftsch.
beroemd ; kleuren : blauw op wit, of veelkleurig; Fig 144 en 145.
later werden de tegels niet meer ieder afzonderlijk
met fraai ornament bewerkt, maar vormden ze
samen geheele tableaux.
Prachtige beschilderde glas in lood vensters (die Glas in lood.
reeds vroeger begonnen waren) vinden we in de
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Noord-Nederlandsche Renaissance kast.

St. Janskerk te Gouda, te Edam en te de Rijp.
Dat ook de goudsmeedkunst bloeide, bewijzen
Goudsmeed,
kunst. de talrijke bokalen, die zijn nagebleven ; b.v. te
Middelburg wordt bewaard de bokaal door Karel
V aan het St. Jorisschuttersgilde geschonken, en in
't Rijksmuseum te Amsterdam bokalen van ver.
schillende gilden ; voor dergelijke bokalen maakten
o.a. ook Hendrik de Keijser en Hendrik Goltzius
Blz. 118. (schilder) ontwerpen.
ORNAMENT.

Het bouwkundig ornament, b.v. de hoekvullingen
van de trapgevels en de consoles, was oor,
spronkelijk zeer fijn gesneden of gebeeldhouwd,

111

Lucas van Leijden. De dag des oordeels.

doch wordt later vervangen door plompe en
grove Barokvoluten van slepende slappe lijnen.
Overigens bestaan de decoratieve deelen uit : Hol.
landsche leeuwtjes als schilddragers op geveltoppen;
cartouches, die spoedig te samengesteld worden;
guirlanden, maskers, menschbeelden, dierfiguren,
en bloem, en vruchtentrossen.
Vooral de antieksnijders vervaardigden ornament
in den geest van de Italiaansche Renaissance :
bladeren met vruchtentrossen, vogeltjes, koorden,
cartouches voor jaartallen, holle cartouches met
menschfiguren erin of maskers. De Vlaamsche

Pig. 133.

Fig. 139.
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Jan Gossaert van Mabuse. St. Lucas teekent de Madonna.

Fig. 138.
Fig. 142.

cartouches zijn samengesteld uit verdiepingen op
elkaar, waarvan de verschillende krullen door en
over elkaar heenloopen. Reeds in het Vroeg,
Vlaamsch ornament verliezen de acanthusbladeren
hun karakter en worden samengesteld uit af zon,
derlijke lobben of door kleine driehoekige dries
tallige blaadjes met veel relief.
Voorts werd er nog mooi ijzerornament geleverd
in rijk versierde muurankers.
SCHILDERKUNST.

Tusschen de in deel II besproken primitieven
en de eigenlijke Renaissanceschilders, zijn er nog
eenige, die kunnen gerekend worden te behooren
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Barend van Orley. Portret van keizer Karel V.

tot het overgangstijdperk. Het zijn Cornelis Engel,
bert (Leiden, 1494-1533) en zijn beroemde tijde
genoot Lucas van Leden. Van dezen zijn slechts Lucas van
weinig schilderijen, maar talrijke fraaie kopere Leden.
gravures nagebleven. Beide schilders leverden oor,
spronkelijk werk, maar de na hen komenden konden
niet ontkomen aan den Italiaanschen invloed. Velen
trokken dan ook naar Italië als het land van be:
lofte. De voornaamste zijn :
Jean Gossaert van Mabuse (Maubeuge 14701541), Jan Score! en Barend van Orley. Evenwel Jan Score!.
leven naast deze klassiekeneimitators nog echt
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.
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Hollandsche schil,
Breughel de ders ook, o.a. Pieter
Oude. Breughel de Oude
(1525-1569)
genaamd Boeren
Breughel, op wien
de Italiaansche reis
geen invloed ver,
mocht uit te oefenen;
krachtige, levendige,
vaak platte boeren:
tafereelen zijn zijn
onderwerpen.
Verder nog Joachim
Patenier en Hendrik
Bles. Bles, Pieter Aertzen
en de portretschilder
Moro. Anton Moorof Moro.
Maar de eigenlijke
bloei van de Neder,
landsche schildero
school begint in
Zuid,Nederland met
Rubens. In dezentijd
ligt het zwaartepunt
van de schilderkunst
niet in Italië, Frank,
rijk of Duitschland,
maar in de Neder,
landen en in Spanje.
VLAAMSCHE SCHOOL.

Rubens. Peter Paul Rubens
(1577-1640) is de
Quentin Massijs. Een patriarch
(naar Hirth).
hoo£dvertegenwoor,
diger van de Vlaam,
sche School, die, tegenover de gelijktijdige een.
voudige Hollandsche School voornamer en aristo,
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cratischer, doch in tech,
niek, stoffage en gewa,
den meer decoratief en
Barok is.
Rubens is de zoon
van welgestelde Ant,
werpsche burgers, is
wetenschappelijk en
goed opgevoed en be,
gint in 1591 met lessen
van Van Noort, Van
Veen en Verhaegt. Van
1600-1608 woont hij
in Italië en komt in
dienst van den Hertog
van Mantua, in wiens
dienst hij reist tot zelfs
in Spanje. Vooral de
paleisarchitectuur van
Rubens. Perseus en Andromeda.
Genua heeft grooten
invloed op hem gehad,
evenals de werken van de klassieken Mantegna,
da Vinci, Michel Angelo, Rafaël, Giulio Romano,
Tiziaan, Caravaggio e.a.
In Antwerpen terug, bouwt hij een prachtig
huis in 1611, en hier ontplooide zich zijn groot
talent. Zijn koloriet, zijn lichte, bonte en har,
monische kleuren, zijn onberispelijke teekening zijn
onovertroffen, eveneens zijn portretten. Van 1626
tot 1630 reisde hij als gezant naar Spanje, Engeland
en Holland, huwde toen ten tweede male (eerste
vrouw Isabella Brandt, tweede vrouw Helena
Fourment, die talrijke malen op zijn schilderijen
voorkomen) en bouwde een villa te Antwerpen,
het Steen genaamd. Ontelbare werken heeft hij
nagelaten ; doch ook veel, wat voor werk van hem
doorgaat, is leerlingenwerk.
Zijn meest bekende werken zijn : „Amazonen,
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strijd", „Castor en Pol.
lux", „leeuwenstrijd",
„de oorlog", portretten
van Helena Fourment
en landschappen.
Bolswert, Pontius,
Soutman en Vorster,
man maakten naar zijn
schilderijen kopergra.
vures. Rubens heeft den
roem van zijn tijdge.
nooten overschaduwd.
Jordeans. Jacob Jordeans, van
wien bekend zijn: „drie,
koningenfeest", en „zoo
de ouden zongen, pie,.
pen de jongen", beide
stukken van schitterend
koloriet. Cornelis de
Van Dijck.
Portret van Sir Thomas Wharton.
Vos, portretschilder, en
Anton van Dick, na
Rubens de voornaamste schilder.
Van Dijck. Anton van Dijck, (1599-1641), Antwerpenaar,
is van voorname familie, leerling van Rubens en
wordt later hofschilder van Karel I van Engeland.
Van 1622-1626 werkt hij in Italië en overal was
hij de meestgeliefde portretschilder, in welk genre
hij dan ook zijn leermeester overtreft. Zelden
troffen we meer aristocratische en elegante figuren
aan op portretten. Hij stierf jong.
Bekende werken van hem zijn : „Portret van
Koning Karel I van Engeland", „zelfportret", een
portret van den Hertog van Richmond en de
H. Maagd met Engelen.
v. Thulden. Groot decoratief talent bezat ook Theodoor van
Thulden, geb. 1606 te s'Hertogenbosch, leerling
van Rubens.
Stukken van kleiner omvang maakte o.a. Adriaan
A. Brouwer.
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Brouwer (1605--1638), zeer jong gestorven, schilder
van tafereelen uit het volksleven, rookers, dobbe.
laars, drinkers, kaartspelers. Bekend is zijn „valsche
speler" en „de rooker". Ook zijn leerling Joost
van Graesbeek heeft veel met zijn meester gemeen,
zoodat soms de stukken van den een den ander
werden toegeschreven.
Zoo weinig stukken (± 50) als er bekend zijn
van Brouwer, zoo talrijk zijn de stukken van
David Teniers de J. (1610-1690). Zijn onderwerpen Teniers.
zijn dezelfde, de kunstwaarde van zijn stukken
is echter geringer dan van die van Brouwer. Nog
twee Antwerpenaars zijn Conzalez Cock en David
Rijckaert.
Tenslotte Hendrik van Steenwijck, (geb. 1630 te
Steenwijk) en Frans Snoders (stillevens), die tevens F. Snijders.
voor Rubens dieren schilderde.
HOLLANDSCHE SCHOOL. ')
Hoewel Vlamingen en Hollanders stamverwanten
zijn, is er toch een diepe klove tusschen de beide
volken, waarvan politiek en godsdienst de oorzaak
is. Bleven de Vlamingen katholiek, onder vreemde
heerschers, de Hollanders ontplooiden te land en
ter zee hun macht en ontwikkelden zich op alle
gebied. Bovendien ligt Holland gunstig voor de
schilderkunst in een steeds vochtigen dampkring,
zoodat in de Hollandsche schilderijen atmosfeer
is. En na den gesloten vrede en gewonnen onaf,
hankelijkheid konden de burgers in vrede genieten
van hun rijkdom. Hierdoor zijn de schilders van
de Schuttersmaaltijden, die de burgerlijke feesten
in fraaie kleederdrachten wisten af te beelden,
meer geacht dan de schilders van landschappen of
1) Aangezien in 4e Nederlandsche Bibliotheek (Mij voor goede en goedkoope lectuur) een werkje over de Nederlandsche Schilderkunst bestaat door
N. J. Steenhoff, behandelen we hier dit hoofdstuk beknopt.
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tafereelen uit het dageo
lijksch leven. Hoe ook
over de zich kontero
feiten latende burgers
moge worden geoor.
deeld, 't blijven par,
venuën. Talrijke Schut,
tersmaaltijden en regen,
tenstukken versieren de
doelen, d.z. gildehuizen,
waarvan de schilders
in bijna alle groote
Hollandsche plaatsen
leefden.
Tot de bekendste be.
Hendrik Goltzius. Gravure.
hooren : Michiel Jans,
zoon Miereveld (1567v. Ravesteijn. 1641, Delft), Jan van Ravesteijn (1572-1657, den
De Keyser. Haag) en Thomas de Kei ser (1596-1667, Amosterdam).
De schilderscholen, die nu de leiding krijgen,
zijn die van Haarlem en Leiden. Te Haarlem werkt
Frans Hals. Frans Hals (1580-1666), in Antwerpen
geboren, die in het por,
tretschilderen een vaaro
digheid bereikt, als tot
dusverre door zijn tijdo
genooten in de verste
verte niet berraderd kon
worden. Zijn regenteno
stukken zijn onverge,
lijkelijke meesterwer,
ken, en behooren tot
het beste wat die tijd
heeft opgeleverd (mu,
seum te Haarlem). Maar
wat hij bereikte in het
Frans Hals Guitaarspeler
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schilderen van typen uit
het volk, bv. de aarts •
leelijke Hille Bobbe, is
ongeloofelijk, en hierin
is zijn techniek geheel
verschillend van vroe•
ger. Schilderde hij eerst
correct, met preciese
teekening, en wel over,
wogen kleurtjes, later
gaat hij over tot een
breeden vlotten pen.
seelstreek, de pure kleu•
ren naast elkaar plaat,
Rembrandt. Ets. De goudweger.
send, zoodat van nabij
gezien we een staalkaart
van kleuren denken te zien. Zoo bereikte hij,
evenals zijn tijdgenoot Velasquez in Spanje, het
grootst mogelijke effect in den kortsten tijd, vooral
toen zijn bonte kleuren nog overgingen in donkere,
zilvergrijze en groenachtige tinten. Rembrandt en
Frans Hals waren Hollands grootste meesters, de
laatste in 't bijzonder de man met de beste techniek. 1)
Bekende werken : „Hille Bobbe" (Berlijn), Schut.
tersmaaltijd (Haarlem), portret van Heijthuijsen
(Brussel), „zingende knaap" (Berlijn), „Regenten,
stuk" (Haarlem), en „een drinker" (Amsterdam).
Rembrandt Harmz. van Rhijn (1606-1669) is Rembrandt.
geboren in Leiden, ontving onderricht in Amster.
dam. °) Hij begon zijn naam bekend te maken
door de .,Anatomische les van Dr. Tulp". In 1633
trouwde hij met Saskia van Uylenburgh, die in
1642 stierf. Slecht financier als hij was, verzamelde
hij fraaie voorwerpen, die hij , tenslotte niet meer
kon betalen, en in 1656 ging hij failliet. In de
1) Dit geldt voor alle tijden en alle landen.
2) Van 1623-1631 woonde hij in Leiden, doch vestigde zich daarna voor=
goed in Amsterdam.
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eerst volgende jaren
werd zijn have en goed
verkocht, schilderijen,
(ook Italiaansche) etsen,
stoffen, chineesch por,
celein, indische wape,
nen, etc. en sedert heeft
hij geleefd in zeer on,
gelukkige omstandig,
heden met zijn zoon
Titus en huishoudster
Hendrikje Stoffels, tot
hij behoeftig stierf. Z66
zijn de feiten, maar over
zijn werk zijn folianten
Rembrandt. Hendrikje Stoffels.
gevuld, evenals over
zijn geestelijk leven,
waarvoor zijn talrijke zelfportretten in opvolging
kunnen dienen : van levensvreugd naar smart en
lijden. Zie de afbeelding van zijn zelfportret te
Weenen.
Rembrandt is geen systematisch, theoretisch
teekenaar, maar dichter van licht en schaduw.
Op de interessante deelen van het schilderij valt
het volle licht, terwijl de rest terug blijft in het
half donker zoo, dat alle licht zuiver fantasie is.
Zoo stemmingsvol is dit licht, dat men vergeet te
vragen waar het vandaan komt. Rembrandt begint
naturalistisch waarheidsvol als zijn tijdgenooten;
dan komt zijn fantasie, die pracht en kleurenrijk,
dom geeft, tot in zijn laatste jaren mèt zijn levens,
lust zijn kleurenliefde gaat, en slechts stemmige
kleuren blijven. Intusschen blijft zijn talent onge,
broken ons meesterwerken schenken tot aan zijn dood.
In ons beknopt bestek is het onmogelijk uit,
voerig zijn werken te bespreken, alleen enkele der
voornaamste volgen.
Anatomische les (Amsterdam); Nachtwacht 1642,
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(Amsterdam) is 4 1/3 X 3 1/z M. na de coupure, en
heet foutief een nachtstuk door het donker worden
van de vernis ; Staalmeesters 1661 (Amsterdam) ;
Rembrandts moeder (Weenen) ; Rembrandt en Saskia
(Dresden) ; Scheepsbouwmeester en zijn vrouw ;
Saskia; Afneming van het kruis; Emausgangers,
en vele prachtige etsen, waarvan de bekendste
zijn : de honderd gulden prent, opwekking van
Lazarus e. v. a.
Tot zijn bijbelsche tafereelen en personen kwam
hij door zich te inspireeren op de talrijke Portu,
geesche Joden, wonend in het Ghetto. Hoewel
zeer weinig schilderend op mythologisch gebied,
voelt hij zich wel aangetrokken tot landschappen.
Zijn etsen dienden tot vastlegging van de com,
posities waarvoor de tijd hem ontbrak om ze te
kunnen schilderen.
Om niet te uitvoerig te worden, moeten we
hiermede volstaan.
Direct onder invloed van Rembrandt staan de
volgende meesters : Govert Flinck, Ferdinand Bol,
fan Lievensz., Philips Koninck, Gerbrandt van den
Eeckhout, Karel Fabritius, Nicolaas Maes, Gabriel
Metsu, die gezamenlijk de Amsterdamsche school
vormen.
Govert Flinck (1615-1660) is Rembrandt's meest GovertFlinck.
beroemde leerling. Later sehilderde hij in den trant
van Van der Helst. In Amsterdam zijn twee
stukken aanwezig, Isaac zegent Jacob, van 1638
en het schuttersfeest, ter gelegenheid van den vrede
van Munster.
Ook Ferdinand Bol (1616-1680) staat niet bij Ferd. Bol.
Flinck achter. Ook hij volgt oorspronkelijk Rem,
brandt, maar later de Vlamingen en Italianen.
Bekend is zijn „Rust op de vlucht naar Egypte"
Gabriël Metsu (1630-1667) schilder van volks, Metsu.
tafereelen en straatgezichten.
Meer onaf hankelijk van Rembrandt blijven :
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Bartholomeus van der
Helst, Jan van de Ca.
pelle, Willem van de
Velde, onze beroemste
zeeschilder, broer van
Adriaan, die landschap,
pen en wintergezich,
ten afbeeldt ; Simon de
Vlieger, schilder van
rustige waterpartijen ;
Adriaan van de Velde,
Aart van der Neer, land,
schapschilder ; Allaart
van Everdingen, werkt
o.a. ook in Noorwegen.
Van der Helst.
In Holland terug, blijft
Portret van een jong echtpaar.
hij schilder van woeste
landschappen ; Meindert Hobbema, Paulus Potter
en Albert Cuyp, schilder van zonnige landschappen,
portretten en stillevens ; Saenredam, Jan van der
Heyden, stadsgezichten.
v. d. Helst.
Bartholomeus van der Helst (1612-1674). Goed
portretschilder. Bekend zijn het in 't Rijksmuseum
aanwezige „Schuttersstuk" en „Schuttersmaaltijd".
Paulus Potter (1625-1654), kranig dierenschil,
Paulus Potter.
der, vooral koeien. Bekend werk : „de Stier" te
s'Gravenhage.
Meindert Hob,
Hobbema.
bema (1638 tot
1709). Leerling
van Ruysdael,
thans zeer ge,
zocht. In Amster,
dam hangt zijn
„Watermolen".
Tot de Haar,
lemsche school bee
hoorend, de schil,
Hobbema. Hollandsch landschap.
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ders die zich meer aane
sluiten bij Frans Hals,
noemen we o.a.:
Dirk Hals, Palame.
desz, Pieter Codde, Jan
Molenaar, Adriaan van
Ostade,. Salomon en
Jacob Ruys dael, Philips
Wouwerman, Gerhard
Terborch.
Adriaan van Ostade Van Ostade.
(1610-1685) schildert
boerenherbergen,vechte
partijen en 'kermissen ;
later worden zijn one
Adriaan van Ostade.
derwerpen rustiger. In
't Rijks Museum te Amy
sterdam : „boerengezelschap" en „kwakzalvers".
Navolgers van Van Ostade zijn o.a. Bega en
Dusart.
Van Ruysdael (1629-1682) is de grootste lande Jacob van
schapschilder die ooit leefde ; zijn werken leveren Ruysdael.
fabelachtig hooge prijzen op. Haarlemmer van gee
boorte, werd zijn werk zóó weinig gewaardeerd,
dat hij armlastig stierf. Zijn meest beroemde werk
is „de watermolen" ; watervallen zijn zijn fort.
Philips Wouwery Wouwerman.
man (1619-1678)
^. = ° schilder van lande
schappen, meestal
met paarden. In
Amsterdam hangt
zijn „hertenjacht."
Gerard Terborch Terborch.
(1617-1681)
Zwollenaar, reist
o.a. in Italië,
Spanje en Duitsche
Ruysdael. Hollandsch rivierlandschap.
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land. Schilder van
kleine paneelen,
volmaakte tech,
niek. In Amster,
dam „De vader,
lijke raadgeving".
In Leiden wer,
v. Goyen. kenJan van Goyen
(1596-1656),
schilder van ri,
viergezichten met
veel atmosfeer.
De Hoogh. Hollandsch interieur.
Zijn schoonzoon
Jan Steen. Jan Steen (1626-1679), schilder van humoristische
stukken, de uitbeelder van dronkenschap en vroolijkbeid. Hij was, integendeel van wat beweerd wordt,
een hard en serieus werker. In Amsterdam : „de
kwakzalver".
Gerard Dou. Gerard Dou (1613-1675). Bekwaam schilder
van kleine paneeltjes. Prachtige lichteffecten. Be,
kend zijn : „de tandmeester" (Dresden) en de
„avondschool" (Amsterdam).
Van Mieris.
Frans van Mieris. Tafereelen uit alle standen.
Vermeer. Leerling van Gerard Dou. Voorts Jan Vermeer,
(1632-1675 Delft), wiens stukken zeer hooge prijzen
opbrengen; zeer fraaie blauwe en gele tinten, binnen,
huisjes met eenvoudige onderwerpen. Bekend is de
schilderij „hetmelkmeisje" Rijksmuseum, Amsterdam.
Pieter de Hoogh, (1630-1679, Utrecht). Binnen.
huisjes met fraai invallend zonlicht. Bekend werk:
„Dame met een brief" ; werkt in Gouda, den Haag
en Amsterdam.
Genre. en Stillevenschilders zijn : Rachel Ruijsch
(t 1750), schilderes van bloemen ; Pieter Claesz,
bloemen en vruchtenschilder ; De Heem ; Jan
Weenix (-1• 1719), schilder van stillevens met wild;
Hondecoeter. Melchior d'Hondecoeter (-1- 1695), die levende vogels
schilderde. In Amsterdam „het drijvende veertje".
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VI. RENAISSANCE IN SPANJE
EN PORTUGAL.
BOUWKUNST.
e Vroeg,Renaissance,werken in Spanje en
Portugal vertoonen naast klassieke, ook
Moorsche en Gothische invloeden in de
zeer fijn behandelde details. De Renaissance komt
het eerst in de 15e eeuw tot zijn recht en dezen
vroegen stijl noemt men Platereske stijl. De meest Plateresco.
bekende gebouwen uit dit decoratieve tijdperk
zijn : de Universiteit en het paleis Monterey te
Salamanca, en het Raadhuis te Sevilla.
Een overgang naar den meer strengen, soberen
stijl vormt het paleis, dat Karel Vin het Alhambra
te Granada liet bouwen door Mallmea. Maar een
zuiverder, op de Italiaanschen Hoog,Renaissance
gebaseerde stijl wordt eerst onder Philips II ver,
kregen, toen het meest imponeerende gebouw, het
Escuriaal te Madrid van 1563-1581 werd gebouwd Escuriaal.
door Juan Baptista de Toledo en diens leerling
Juan de Herrem. Het gebouw imponeert, doch is Juan de
somber, grootsch en niet fraai; het verwerkte mate, Herrera.
riaal is graniet.
Uit dezen lateren tijd zijn nog afkomstig de
Beursgebouwen te Sevilla en Barcelona en de
Kathedraal van Valladolid, gebouwd door Herrera.

D

BEELDHOUWKUNST.
In de 17e eeuw leefden in Spanje voorts nog
een paar zeer bekwame houtsnijders, ni. Juan
Montanes (-I. 1649 te Sevilla), die in de Kathedraal
en het museum te Sevilla rijk vertegenwoordigd
is ; Alonso Cano, die beeldhouwer en schilder is,
en Francesco Zarcillo, die zijn beelden beschilderd,
glazen oogen geeft en kleederen aantrekt en, alle
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klassieke en moderne
aesthetica ten spijt, er
in slaagt deze kunst,
werken tot heel fraaie
te maken.
SCHILDERKUNST.
De schilderkunst in
Spanje bloeide, toen het
rijk op politiek gebied
het hoogtepunt van zijn
roem al voorbij was.
Doch de Spaansche
school leverde een twee,
tal schilders op die, met
hun Hollandsche tijd,
genooten, boven allen
uitgeblonken hebben.

Velasquez. Portret van prins Don
Balthasar Carlos.

Velasquez. Diego de Silva y Velasquez (1599-1660), realist

tisch, zelfstandig en natuurgetrouw schilder van
volkstafereelen, boerenjongens etc. Op zijn kerke,
lijke schilderijen beeldt hij volkstypen af. In al
zijn werken past hij een fraaie licht, en schaduw,
werking toe. In 1632 wordt hij door Philips IV
als portretschilder naar Madrid gehaald, waar hij
zelfs meesterwerken vervaardigde van narren en
dwergen (in het Prado te Madrid en het hof,
museum te Weenen). Steeds verbetert hij techniek
en kleur. Zoo schijnt b.v. de kant op het portret
van de Infante Theresia slechts te bestaan uit
ruwe verfklodders, doch op een kleinen afstand
reeds ziet men er de fraaiste en fijnste kant in.
Zoo fraai is zijn kleurencombinatie, dat de leelijkste
dwergen nog prettig aandoen. In 1628 knoopt bij
connecties aan met Rubens, die toen juist te Madrid
was. Van 1629-1631 en van 1649-1651 was hij
in Italië werkzaam.
Bekende schilderijen zijn : „de overgave van
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Breda" (de lansen), „de
drinkers",,, Christusaan
het kruis", een portret
van Philips IV en een
„Venus met den spiegel"
dat door de London
national gallery voor
een half millioen werd
aangekocht.
Uit de school van
Sevilla zijn nog afkom,
stig de schilders Frano
cisco Zurbaran, kerkeo
lijke tafereelen en de
decoratieve Alonso
Cano (zie boven).
De tweede groote man
Murillo. Maria onbevlekte ontvangenis,
is Murillo (1618-1685) Murillo.
schilder van bovenaardsche visioenen en monniken
tafereelen ; bekend zijn een „Madonna met kind"
en de „geboorte van Maria' (Louvre). Zijn levenso
probleem was het zoeken naar engelenkoppen in
een kleurentintelenden achtergrond. Onder zijn
volkstafereelen zijn welbekend : ,,de dobbelende
straatjongens" en „de meloeneters".

VII. DE RENAISSANCE IN
ENGELAND.
n Engeland worden de eerste klassieke motieven
ongeveer in 1560 toegepast ; het hardnekkig
vasthouden aan Middeleeuwsche tradities is
de oorzaak, dat de Renaissance hier zeer lang
gemengd bleef met Gothische details ; de Renais%
sance is in dit land nooit begrepen en meer een
modequestie. De vroeg.Renaissance in Engeland
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wordt, naar koningin Elisabeth (1558--1603) de
Elisabethstijl genoemd en is een overgangsperiode Elisabethstijl.
van den Tudorstijl. Overwegend Gothiek, worden
aan eenzelfde gebouw b.v. spitsboogramen toegeo
past, geflankeerd door Renaissancepilasters.
Bekende architecten uit dit tijdvak waren John
Shute, John Thorpe, die voor studie naar Frankrijk
en Italie werden gezonden, en de Hollander Bal.
thasar Gerbier. Zoo is het te begrijpen, dat de
landhuizen als , Longford Castle, Wollaton House,
Holland
Holland House en Hatfield House ('t laatste een
House.
slechte copie van Chateau Anet) invloed vertoonen
fig 151,
van de l'Orme en Lescot. Voorts zijn uit deze periode
nog Cambridge, en Oxf ord,colleges afkomstig.
Eerst onder Elisabeth's opvolger Jacobus I (1603
—1625) raakte de Renaissance vrij van Gothische
vermengingen en sloot meer aan bij de Hollandsche ;
toch bleven de groote vensters met dunne spijlen
en het spreken van de vertikale richting bestaan.
Doch al heel spoedig moest de Renaissance wijken
voor het Klassicisme, zooals dat in den geest van
Palladio door Inigo Jones (1570 —1651) bij den Inigo Jones.
bouw van het paleis van Whitehall, voor Karel I.
Jones studeerde te Vincenza onder Palladio.
De belangrijkste Renaissancekerk na de St.
Pieterskerk te Rome is de St. Paulskathedraal te St. Paulska,
thedraal.
Londen, gebouwd door Christopher Wren (-I-1723),
die te Parijs gestudeerd heeft, waardoor ook zijn
werk meer Fransch is dan Italiaansch. De St.
Paulskerk is gebouwd in den vorm van een La o
tijnsch kruis, de langste inwendige afmeting is
108 M., de breedte in het transept is 69 M, terwijl
de hoogste koepelkruin 83 1/2 M. is. Een enorm
perspectievisch effect is bereikt door een conische
tambour (inplaats cylindrisch) en schitterende ver:
lichting van het bovendeel van den koepel.
Eigenlijk is de St. Paulskathedraal Barok, doch
in Engeland heet de Barok Laat.Renaissance.
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.
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VIII. DE RENAISSANCE IN

DENEMARKEN.
n Denemarken is de Hollandsche school de
heerschende. Veel werd er gebouwd, vooral onder
den kunstlievenden koning Christiaan IV. Hans
van Steenwinkel, (leerling van De Keijser), Laurens
Pieters Sweis, uit Amsterdam en Anthonius van
Obbergen uit Dantzig waren de bouwmeesters van
Slot Fre= het Slot Frederiksborg bij Kopenhagen. Een brug
deriksborg. met monumentale poort geeft toegang tot dit
fraaie gebouw, dat geheel in 't water ligt en door
prachtige bosschen is omringd. Verscheidene torens
van verschillende hoogte, het vierkante slotplein,
de dakramen en slanke erkers tegen de eindgevels
van het front geven het geheel, niettegenstaande
de stijlvermenging, een zeer beschaafd en rijk
uiterlijk. Voorts werden voor Christiaan nog ge=
bouwd door Steenwinkel, generaal architect van
Slot Ro. den Koning, het Slot Rosenburg bij Kopenhagen
senburg. en de Beurs in deze stad. Ten slotte zijn nog te
Slot
noemen het Slot Kroonborg bij Helsingor en de
Kroonborg. kerk te Roeskilde, die eigenlijk Romaansch is, en
beroemd, omdat ze het mausoleum is van de
Deensche vorsten.
In Zweden, met de Hansesteden, is ook de
Hollandsche stijl van overwegenden invloed. De
Hoog.Renaissance duurt hier van 1600-1630, en
de Laat.Renaissance, die meer berust op Italiaansche
gegevens, duurt tot 1720.

H. v. Steen=
winkel.
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IX. DE BAROKSTIJL IN ITALIË.

G

edurende de 17e eeuw heerscht in Italië

de Barok, die echter reeds begint in de
16e eeuw te Florence. De Barok (afgeleid
van het Portugeesche barroco = scheefrond) bevat
alle elementen van de Renaissance maar, waar bij
deze gelet wordt op de harmonische verhoudingen
van onderdeelen tot het geheel, vestigt de Barok
de aandacht speciaal op bepaalde gedeelten, die
direct in 't oog springen en de rest meer een
ondergeschikte rol toekennen. Daarom geeft de
Barokstijl geen indruk van rust, maar, evenals de
schilderkunst en de beeldhouwkunst uit dit tiidvak,
sterke licht, en schaduwwerking en leven ; om dit
te bereiken werden zelfs muren meervoudig gebogen.
Het geheele bouwwerk moet als 't ware zooveel
mogelijk door groote afmetingen imponeeren en
een overweldigenden indruk maken, in, zoowel als
uitwendig. Zoo beschilderde b.v. Corregio gewelven
zoodanig, dat ze doorbroken lijken en de ruimte
grooter schijnt. Op gebied van bouwkunst is door het
volledig beheerschen van de techniek veel schoons
ontstaan, dat bij nadere beschouwing er eigenlijk
niet meer mee doorkan. Waar de Renaissance
toeliet, dat ook minder fantasierijke architecten
nog wat konden bereiken, moest de Barok wel
ontstaan, doordat enkele , zelfzoekende genieën, als
b.v. Michel Angelo, de . Renaissancewetten moesten
voelen als een beperkenden dwang.
In Italië beleefde de kerkbouw, toen in Middens
Europa de Hervorming de oorzaak was van grooten
stilstand op kunstgebied, een glansperiode, zoodat
de Barokstijl oorspronkelijk was de Jezuitenstijl.
De voortgang van den bouw van de St. Pieterskerk
had grooten invoed op de verdere bouwkunst,
en dat de Barok in den geest van den tijd was,
blijkt wel uit de snelle verbreiding.

132

BOUWKUNST.
Maderna.
Fig. 7.

Fig. 9.
Fig. 10.

In 1626 werd door Carlo Maderna de Westelijke
kruisarmverlenging van de St. Pieterskerk tot stand
gebracht; de verlenging (zie ook blz. 26) bestond
uit 3 travéeën, waardoor het Grieksche kruis werd
veranderd in een Latijnsch. Ook den gevel vol,
tooide hij in een stijl, afwijkend van den tot
dusverre gevolgden, zoodat hij meer op een paleis.
gevel gelijkt; de gevel is 117 M. lang en 50 M.
hoog, en de grootste fout ervan is wel, dat hij
de tambour van den koepel onzichtbaar maakt.
Een voorbeeld van den stijl van een Jezuitenkerk
is de kerk S. Ignazio te Rome, fig. 9, en de kerk
Madonna di Carignano te Genua, fig. 10. De grond.
vorm is een Grieksch kruis, met een verlengd
schip en een koepel boven het midden. De gevel.
details zijn alle decoratief gebruikt b.v. zware
kroonlijsten met veel onnoodige verstekken, groote,
vaak gekoppelde pilasters in Romeinsche volgorde
boven elkaar geplaatst, en in plaats van Korinthische
pilasters dikwijls hermen of naar beneden verjongde
pilasters. De Korinthische kapiteelen zijn rijk ver,
sierd, terwijl de Jonische zijn voorzien van af.
hangende, zware voluten, waaruit bloemtrossen
ontspringen, die zelfs over den halsband heenhangen.
De liefde voor gebroken lijnen leidt tot een
vensteromlijsting met uitspringende hoeken, z.g.
ooren. Ook de kroonlijsten worden gebogen of in5
en uitspringend ; zelfs de tympankróonlijst is op
de helft afgebroken, zoodat ze, van af den hoek,
maar een klein eindje doorloopt; zoo ontstaat een
schilderachtig effect.
Het figurale beeldhouwwerk, ook waar het deco•
ratief is, krijgt gedwongen gelaatsuitdrukking en
onnatuurlijk gemaniereerde draperieën, en wordt
toegepast in nissen, op bekroningen en op alle
uitspringende deelen van kroonlijsten.
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Giovanni Battista Tiepolo

Het inwendige is nog veel rijker ; op de drie
pijlersoorten, die een rechthoekig cornissende, sterk
uitspringende kroonlijst dragen, rust het tongewelf,
waar de pijlers over doorloopen. De koepel rust
op pendentifs, en is zoodanig beschilderd, dat de
bedekking doorbroken lijkt en schijnt te bestaan
uit wolken, hemel en engelfiguren. Een en ander kon
zóó slagen, omdat techniek en perspectievische
kennis van de decorateurs (schilders van naam)
zoo groot was. Verdere ornamentatie bestaat uit
cartouches, schelpen, acanthusbladeren, blad, en
vruchtaguirlanden en frescoschilderwerk.
De bouwkunst in Italië, behalve de Jezuitenkerken,
leverde nog op : fonteinen en paleizen, waarvan de
laatste ernstig en eenvoudig uitwendig, en inwendig
rijk en weelderig waren.
De eigenlijke vertegenwoordiger van den Italia
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Guido Reni. Christus met de doornenkroon.

Bernini. aanschen Barok is Lorenzo Bernini (1598--1680),
die sedert 1629 als architect de leiding had bij
den bouw van de St. Pieter. Zijn roem vestigde
hij door den bouw van de kolonnade om het
plein voor de St. Pieterskerk. Bij zijn leven gevierd
als zelden een kunstenaar, is in onzen tijd het
begrip Bernini synoniem met verwildering en ont,
aarding. Toch was hij een zeer groot beeldhouwer
en architect. Als beeldhouwer maakt hij sterke
spieren en zacht vleesch, dáár, waar noodig, met
de noodige overdrijving. In marmer maakte hij
busten van kardinaal Scipio Borghese te Venetië
en van Paus Innocentius X, te Rome. Verder een
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Annibale Carracci.

krachtige, fraaie tors van David en een groep :
Daphne en Apollo ; en een grafmonument van
Paus Urbanus VIII. In het Vaticaan bouwt hij
de koningstrap : Scala regia en in den St. Pieters.
kerkkoepel den leelijken tabernakel met de kurke:
trekkerachtig gewonden zuilen, die met alle be e
ginselen voor de zuil in strijd zijn.
Een ander beroemd beeldhouwer uit dezen tijd
is Stefano Maderna (f 1636).
Francesco Borromini (-- 1667) is architect en zijn Borromini.
bouwwijze wijkt van de bestaande vormen nog
meer af dan die van Bernini. Hij vermijdt de
rechte lijn in den plattegrond zoowel als in detail.
Nicolo Salvi bouwt in 1735 de Trevifontein, ter Trevifontein.
herdenking van den aanleg van de waterleiding ;
een in alle opzichten fraai, maar buitengewoon
barok monument. De laatste Barok bouwmeester
is Vanvitelli, Nederlander van oorsprong, die het
groote koninklijke paleis Caserta bij Napels vol ti
tooit in ± 1750.
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SCHILDER?
KUNST.
De Barok,
schilders in
Italië Nuldi.
gen de prince,
pen van
Michel
Angelo
en Rafaël.
Carracci. Carracci, uit
Blz. 135. Bologna, met
forsch naakt,
geïnspireerd
op Michel
Angelo.
Guido Reni Guido Reni,
Blz 134.
te Rome,
maakt een be,
roemd schil,
derij „Chris,
tus en Johan,
nes als kna,
pen". Gebo,
ren te Bolog,
Il Domenichino. De H. Hieronymw.
na is hij aan:
vankelijk on,
der invloed van Caravaggio. Later wordt hij zwakker
van kleur. Uit dezen sentimenteelen tijd is afkomstig
zijn : „Christus met de doornenkroon".
Blz. 136.
Domenichino, technisch knap, is te veel academisch.
Hij is tevens de bouwmeester van de kerk S. Ignazio
Fig. 9. te Rome (fig. 9). Hij werkt in fresco en in olieverf.
Caravaggio.
Caravaggio, naturalist, schilder van : „de valsche
spelers" ; hij ontleent zijn onderwerpen niet aan
mythologie of religie. Zijn kleuren herinneren
oorspronkelijk aan de Venetiaansche school ; later
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zoekt hij meer naar lichts en schaduweffecten tegen
donkeren achtergrond.
Ribera N 1656) Spanjaard van geboorte (Spag, Ribera.
noletto) schildert kerkelijke tafereelen, o.a. matte
lingen. In 't algemeen worden in Bologna, Florence
en Rome schilderscholen gevormd. Doch ook Napels
was de geboorteplaats van een groot meester, n.l.
van Salvatore Rosa (-1- 1673), schilder van veld. Salvatore
slagen en landschappen. Het Louvre te Parijs bezit Rosa.
een dergelijk gevecht.

X. DE STIJL LODEWIJK XIV.
n Frankrijk regeerde Lodewijk XIV(1643--1725) Frankrijk.
de zonnekoning, bevestiger van de absolute
monarchie. Op politiek, zoowel als op kunstge.
bied was Frankrijk onder zijn regeering leidend en de
verbanning van vele Hugenooten was de oorzaak,
dat door geheel Europa de Lod. XIV stijl verbreid
raakte en mode werd.
De Barok in Frankrijk wordt benoemd naar de
regeerende koningen, dus Louis quatorze, Louis
quinze (Rococo) en Louis seize (pruikenstijl), welke
stijlrichtingen achtereenvolgens een hof karakter
krijgen, en eigenlijk meer decoratief dan construco
tief zijn.
Terwijl de volkskunst door de oorlogen volledig
in verval geraakte, werden in 1660 Rijkswerk,
plaatsen opgericht, die onder leiding o.a., van den
beroemden schilder Lebrun, het hof moesten vooro
zien van meubelen, tapijten en bronswerken.
Onder Lodewijk XIII, toen in Italië reeds lang
de Barok heerschte, had men in Frankrijk nog den
streng Romeinsch,klassieken stijl, zooals de bouwo
werken van Blondel (wiskunstenaar en kunsttheoreo
ticus) en Francois Mansart (-1- 1666) aanduiden. De

I
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laatste bouwmeester is de vinder van het gebroken
dakvlak, dat later in de Fransche kunst en ook elders
(Mansardekap) een groote rol speelde.
De kunstenaar, die uit de klassieke en barokke
motieven een harmonisch geheel wist samen te
stellen, dat op den beschouwer een indruk maakte
van majestueuse pracht, is Charles Lebrun (16191690). Hij is het, die den stempel van zijn genie
drukt op alle Lod. XIVwerken tot 1690, die men
dan ook rekent te behooren tot den vroegen
Louis Quatorzestijl (1661-1690). Van dan af
openbaart zich eeh. langzame wijziging waardoor
de late Quatorzestijl ontstaat (1690-1715).
Onder Lod. XIV heerscht groote voorliefde voor
gebogen lijnen, terwijl vooral in de inwendige de,
coratie en de details een overladen prachtliefde
aan den dag komt, die zich hoe langer hoe meer
vrijheden veroorlooft met de klassieke regelen en
vormen.
Een eerste ontwerpenteekenaar uit dit tijdvak is Bérain.
Jean Bérain (-I 1711), die talrijke voorbeelden gaf
van laag relief met bandvormig gevlochten ornament,
dat karakteristiek is voor het bloeitijdperk van Fig. 170, 175, 177,
dezen stijl. De voorliefde voor deze gebogen lijnen[ )78.
werkt ook terug op de architectuur. Evenals Jean
Bérain behaalde Jean Lepautre grooten roem met
decoratieve ontwerpen. Dergelijke ontwerpen maakte
ook Daniel Marot. (fig. 179, 180).
Marot.
Waar in Italië de Barokstijl vooral in de kerke.
lijke bouwkunst tot uiting kwam, trad hij in
Frankrijk uit den aard der zaak meer in den pro.
faanbouw op den voorgrond ; vooral de paleisbouw
van Lod. XIV vond veel navolging.
Het slot van Versailles, gebouwd van 1661-1678, Slot van
gold langen tijd als standaardtype, ideaal vorstelijk Versailles.
verblijf en toonbeeld van goeden smaak. Begonnen
door Levau, werkte er behalve Robert de Cotte,
vooral Jules Hardouin Mansard aan, neef van den Mansard.
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bovengenoemden Mansart. H. Mansard bouwt verder
Groot= ook nog: de buitenverblijven le Manly en Groot,
Trianon. Trianon; het stadhuis te Lyon en den koepel van
Dom des den Dom van l'hótel des invalides (dat door Liberal
Invalides. Bruant was ontworpen). Deze koepel is zóó .ge
construeerd, dat in den ondersten koepel een groote
opening is gebleven, waardoor men een hoogeren
ziet, die fraai is beschilderd en licht ontvangt uit
onzichtbare ramen ; zijn er grootere koepels gecom
strueerd, fraaiere zijn er bezwaarlijk te vinden.
Perrault. Een zeer bekend architect is nog Claude Perrault,
de bouwer van de lange, eentonige oostelijke
Louvre.kolonnade (tusschen 1665 en 1680).
Deze Louvre kolonnade is eigenlijk het eenige
monument uit dit tijdperk, dat iets met de klassiek
Romeinsche bouwwerken gemeen heeft; als zoodanig
vormt deze kolonnade dan ook het hoogtepunt
van de Fransche klassieke richting, al is in dit
werk ook een verwantschap te bespeuren met
Bernini's werken. Alle overige bouwwerken ver,
toonen echter de verwantschap met de Italiaansche
in veel sterkere mate.
In 't algemeen zijn de Lod. XIVbouwwerken
van de Renaissance gebouwen onderscheiden door
het veel grooter aantal motieven en bijzondere
opvattingen van de laatste.
Het slot van Versailles bestaat uit een lange reeks,
in den vorm van een rechthoekig hoefijzer ge,
rangschikte, gebouwen. In de lange vleugels
bevinden zich zelfs een kapel en een schouwburg.
Voorname vertrekken zijn : spiegelzaal, (70 M. lang
en 11 M. breed) parade, en audientiezaal, troon,
zaal en fraaie slaapzaal met pronkbed. De groe,
peering van het gebouwencomplex is zóó, dat het
geheel een grootsch perspectievisch effect maakt.
Vooral, waar het slot ligt te midden van prachtige
tuinen, fraai aangelegd volgens geometrische, regel.
matige, streng symmetrische figuren zóó, dat park en
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bouwwerk één geheel vormen. Kunstmatig aange,
legd zijn de talrijke vijvers, ruïnen, fonteinen,
beelden, geknipte en geschoren hagen en boomen.
De architect, die met den aanleg van deze tuinen
zijn naam beroemd maakte, was le Notre; ze dienen Le Notre.
allen anderen parken, b.v. Sans Souci, als voor.
beeld.
De meubelmaker Boulle vervaardigt prachtige Boulle.
kasten en klokken met inlegwerk van paarlemoer,
metaal, en fijne houtsoorten, koper en tin, schildpad.
De gevels uit het Lod. XIV tijdvak zijn correct, Gevels.
maar zonder bezieling, de aandacht vestigend op
de midden partij en de einden van de vleugels.
De tusschengelegen gedeelten zijn zeer sober en
de details fijner dan in den Italiaanschen Barok. Ken,
merkend zijn de diep ingesneden voegen van de
beneden verdieping, ter vervanging van het rustiek
werk. Als bij het rustiekwerk worden hier de
voegen boven deuren en vensters 66k radiaal aan:
gebracht. Op de 2e verdieping liggen de zalen
voor de hofhouding ; worden aan de midden;
partij gewoonlijk Jonische zuilen aangebracht, op de
einden der vleugels past men pilasters toe, terwijl
de vleugels zelve ongeleed blijven, alleen voorzien
van vensters, waarvan de omlijstingen op de hoeken
van ooren zijn voorzien.
De kroonlijst rust op Romeinsche consoles; hier
boven wordt de ballustrade gesteund door posta,
menten, waarop statuen en vazen zijn geplaatst,
terwijl het geheel is afgedekt door het gebroken
Mansarde dak.
Reeds bij het binnentreden van de paleizen en Binnen.
„hotels'') treft de uitbundige pracht van de trappen, decoratie.
huizen, waarin de breede met rijk bewerkte mar,
meren leuningen versierde trappen uitkomen ; tal, Fig. 171, 172, 173.
rijke vazen, kandelabers en statuen, en groote
1) De fraaie buitenverblijven en woningen van edelen en voorname
personen krijgen in 't algemeen den naam van hotels.
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Rand, naar Juan Lepautre.

kleurenrijke muur, en zolderbeschilderingen schijnen
de ruimte nog grooter te maken, dan ze werklijk is.
De trap leidt naar de hoofdzaal, die zuilen of
pilasters bevat in Italiaanschen Barokstijl. De door
zware lijsten in paneelen verdeelde muurvlakte
bevat schilderijen in olieverf of in fresco, gobelins,
ingelegd marmer, emblemen en lijnornament. Naar
boven wordt door een zware, schitterend uitge,
voerde kroonlijst de muur afgesloten. De zoldering,
meestal een spiegelgewelf met een diepe voute (= Voute.
hollijst boven de kroonlijst), leent zich uitstekend
voor schilderwerk of stucversiering, zoodat een
Fig. 177, 178,
caissonzoldering in onbruik geraakt.
Aan de hoofdzaal grenzen kleinere zalen en de
woonvertrekken ; hier heerscht minder pronkzucht,
doch is meer gelet op gezelligheid en bewoon,
baarheid.
De architectonische geleding van de muurvlakken
is hier geheel vervallen, en vervangen door lijst.
werken van stuc om deuren, vensters en spiegels.
De decoratieve lijstwerken .bestaan t vaak uit een Ornament.
hoofdlijst en bijlijst; aanvankelijk lost alleen deze bij.
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Lodewijk XIV armstoel.

lijst zich boven en onderaan op in ornament, doch
later loopt ook de hoofdlijst uit in schelpvormig
ornament. Deze evenwijdige stuclijsten hebben geo
broken of ronde hoeken en eindigen in 't midden
in voluten, die tegen elkaar ombuigen. Het ore
fig 165
gnament zelf is niet meer meetkunde , zooals de
fig. 161,
1b2,
96:
lijsten, maar bestaat uit plantvormige Tankmotieven.
Verder vinden veel toepassing : maskers, beelden,
emblemen, vazen, festoenen, cartouches, kronen,
zonnen en plastische draperieën.
Wat het Barokornament voorn.l. onderscheidt
van Rococoornament is het vasthouden aan Ree
naissancemotieven, de absolute symmetrie in het
fig. 167.
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ornament en indeeling, de toepassing van het
acanthusblad en den schelpvorm als zoodanig,
los van het ornament. Ook de kroonlijst, hoe
vrij ook behandeld, vertoont verwantschap met de
Renaissance.
Een der laatste bouwmeesters, de grondlegger
van den Rococostijl, is Robert de Cotte (-I- 1735),
die van af 1699 koninklijk bouwmeester werd.
Zijn hotel Toulouse vertoont de eerste Rococo.
kenmerken.
SCHILDERKUNST.
Ook in de schilderkunst heerscht een streven
naar overlading en pracht, in aansluiting met den
Italiaanschen Barokstijl. Onder Lodewijk XIII voor,
bereid, bereikt deze haar hoogtepunt onder Lodewijk
XIV. Groote kunstenaars schikken zich naar den
sterkeren wil van den koning, en aldus wordt wel
prachtig, maar pompeus werk geleverd, waarin
gebrek is aan ziel. De hoofdvertegenwoordiger is
Charles le Brun (1619-1690), die de spiegelgalerij
in Versailles beschildert en voorts nog de decoraties
in de Apollogalerij van het Louvre vervaardigt.
Zijn werk is decoratief en monumentaal tegelijk.
Zijn meest bekende schilderijen zijn : „de veldslagen
van Alexander den Grooten" (Louvre) en eenige
goede portretten.
Simon Vouet (-1. 1659) maakt goede portretten.
Lesueur (-I• 1655) werkt in den geest van Rafaël;
Pierre Mignard (-IS 1695) maakt een fraai portret
van Maria Mancini (nicht van kardinaal Richelieu);
Largillière; en Rigaud, die een pompeus portret van
Lodewijk XIV in vol ornaat maakte.
Andere schilders zijn nog : Nicolas Poussin
(f 1665) en Claude Lorrain (-- 1665 te Rome).

Ahrend's Bibliotheek. Deel III.!
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Charles le
Brun.

Vouet.

Claude
Lorrain.
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BEELDHOUWKUNST.
Puget. In Frankrijk is Pierre Puget uit Marseille (j 1614),
een goed navolger van Bernini. Hij werkte een
tijdlang in Italië, en hakte daar een stervenden
St. Sebastiaan. Zijn werken hebben de uiterst
mogelijke beweging, en pathos is niet te ontkennen.
Hoofdwerken zijn : „Milon van Kroton" (die
verscheurd wordt door een leeuw, terwijl hij met
de handen tusschen een gespleten boomstam beo
kneld zit) en „Perseus en Andromeda"
In 't algemeen is de Fransche beeldhouwkunst
uit dit tijdvak decoratief. Zoo ontstonden het
grafmonument van Mazarin (Louvre) door Antoine
Coysevox. Coysevox (-}- 1720) en dat van Richelieu door
Girardon. Francois Girardon (-I- 1715).

XI. STIJL LODEWIJK XV.

T

(1725-1750).

oen in 1715 Lodewijk XIV stierf, had in het

staatkundig leven, zoowel als in de kunst een
geweldige ommekeer plaats. De majestueuze,
pompeuze pracht van den Franschen Barok moest
nu plaats maken voor een veel gezelliger en siero
lijker stijl, die zich bij de eveneens veranderde
zeden en gewoonten beter aanpaste. Eerst echter,
vóór den eigenlijken Louis quinze.stijl, heerschte
de Regence.stijl, gedurende het regentschap van
Philips van Orleans tijdens de minderjarigheid van
Lodewijk XV. Alleen de Franschen kennen een
Regence,stijl. In Duitschland b.v. begint reeds in
1720 de Lodewijk XV-stijl.

REGENCESTIJL. (1715-1725).
De hofarchitect van den regent is C. M. Oppenort,
Oppenort. wiens werk, daar hij zich te Rome vormde, aano
sluit bij Bernini en Boromini. Steeds meer gaan
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de krachtige
architecte,,
nische gele- i=(
dingen ver,
loren en
worden deze
meer deco,
ratief, zoo,
dat de breuk
met het klas,
sicisme meer
volkomen
wordt. Alle
dragende
deelen ver,
anderen in
lijstwerk en
ornament.
De muurin,
deelingdoor
pilasters uit
het voor,
gaande tijd,
perk veran.
derde, daar
kapiteel en
Régence ornament.
basement
vervielen, en alleen de pilaster als lisene over
bleef, welk overblijfsel tijdens den Rococo ook nog
verviel, zoodat dan uitsluitend de console als
dragend deel werd toegepast, en dan asymmetrisch.
Het geometrische bandornament, zooals Bérain dit
ontwierp, verandert in elastisch gebogen lijnen, die
langzamerhand slapper en ongedwongener worden
en losjes elkaar raken. Het acanthusblad verandert
ook, en de insnijdingen van het blad ondergaan
een wijziging, zoodat het oorspronkelijke karakter
moeilijk meer is te herkennen. De Regencestijl
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herinnert in alles nog aan den Laat,Lodewijk XIV,
stijl, maar is fijner; en vooral steeds krachtiger dan
de Rococostijl.
Karakteristiek voor den Regencestij1 is nog het
afzonderlijk en als zoodanig gebruik maken van
de schelp, zooals Oppenort e.a. dit deden. Zoodra
deze verandert in rankachtige krullen, behoort ze
in het Lodewijk XV tijdperk.
Tengevolge van de lichtere, losse decoratie worden
de meubels tijdens den Regencestijl ook kleiner
en vervallen de enorme schoorsteenen, die gedurende
de Renaissance, tot en met het tijdvak van Lodewijk
XIV gebruikelijk waren. De meubels zelf worden
minder constructief, om tijdens den Rococostijl
uitsluitend decoratief te worden opgevat. Heeft
de Regencestijl nog een uitgesproken fries aan een
tafel b.v., bij den Lodewijk XV stijl gaan de pooten
onmerkbaar over in het fries en lossen de pooten
zich vaak naar boven op in een zeer ongeregeld'
ornamentaal lijnenspel, liefst nog zoo onsymme,
trisch mogelijk.
STIJL LOUIS XV.1
Tijdens Lodewijk XV is constructie een absent
denkbeeld. De specifiek Louis quinzevormen zijn
een vinding van Meissonier, een Turijnsch goud, Meissonier.
smid, die reeds door zijn Fransche tijdgenooten
werd aangewezen als de uitvinder van de Rococo,
vormen.
Het woord „Rococo" is waarschijnlijk een af,
leiding van het Fransche woord Rocaille = schelp.
De Lodewijk XV stijl is meer uitsluitend een
meubelstijl, ,of, meer uitgebreid nog, een stijl van
het interieur; geen bouwstijl, omdat aan het uit,
wendige van de gebouwen geen nieuwe vormen
meer worden toegepast of ontstaan, alleen vereen.,
voudiging, tot nuchterheid toe, merkbaar werd ;
hierdoor wordt het contrast slechts des te grooter.
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Lodewijk XV armstoef.

Tijdens Lodewijk XV gaan kunstnijverheid en
bouwkunst ieder hun eigen weg, en de eerste gaat
nu een glansperiode tegemoet als nooit te voren.
En toch is de Lodewijk XV stijl, ondanks zijn
schijnbaren rijkdom, die ontstaat uit oneindige
variatie van voortdurend hetzelfde motief, inderdaad
ongeveer de meest aan vormen arme stijl. In 't
bijzonder is de uitwendige architectuur nuchter.
Ook bij den aanleg van paleizen en buiten:
verblijven worden dezelfde principes gehuldigd
als tijdens Lodewijk XIV. De gevels zijn slap
Barok of rustig klassiek met eenvoudige goede
lijsten. Alleen, de middenpartij wordt wat rijker
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Lodewijk XV armstoel.

uitgevoerd, met balkons, gebogen dakvorm, wapens
en soms ook een flink gebogen kroonlijst. Wat
de indeeling betreft worden de vertrekken symo
metrisch gerangschikt om een groote hoofdzaal,
en staan ze alle onderling in verbinding met elkaar.
De hoeken der kamers worden afgerond soms, of
de vertrekken veelhoekig, terwijl door hooge, groote
vensters een zee van licht binnenvalt. De trappen
worden breeder en minder steil ; in tegenstelling
met vroeger, liggen de dienstvertrekken vaak op
de bovenverdieping en de woonvertrekken gelijk.
vloers. Wat gemakkelijkheid betreft is de Lodewijk
XV stijl een verbetering.
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De grondgedachte van een wandindeeling door
pijlers, pilasters en lijsten blijft gehandhaafd voor
het inwendige ; evenwel worden zuilen en pilasters
slechts zeer zelden, en dan nog alleen in feestzalen
toegepast, daar alle constructieve deelen verdwijnen;
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de krachtige .Baroklijsten worden zwakker, sierlijker
Ornament. en lossen spoedig ook zelf op in ornament, dat
plantaardig nèch figuraal, nèch geometrisch is,
maar een tot dusverre ongekende vervluchtiging
van vormen.
Eigenlijk is de geheele stijl alleen te herkennen
aan het ornament ; was tot dusverre het ornament
ondergeschikt aan de constructie, dus een ver=
sierend toevoegsel, nu treedt het zelfstandig op
als een alle deelen beheerschend organisme, waarin
alle architectonische motieven te niet gaan.
Het is een schelpvormig blad, met paarlen en
Fig. 202 roosjes en losse blaadjes dat, de hoofdlijnen van
het ornament volgend, over het te versieren vlak
Pig. 199 groeit, over de lijstwerken heenwoekert en slip•
gerend in zacht relief in den fond verdwijnt. Dit
ornament van sprookjesachtige gratie getuigt van
groote fantasie, want het duldt geen herhaling of
mechanisch afgieten. Elk ornament wordt uit de
vrije hand gemodeleerd en, hoewel er wetten noch
regels voor bestaan, kunnen er toch geen vreemde
elementen aan worden toegevoegd zonder oogen.
blikkelijk buiten de zuivere Rococo vormen te
vallen.
De lijsten omsluiten afwisselend breede en smalle
hooge velden, en bestaan vooral uit een golfvormig
gebogen profiel, dat nimmer op de hoeken recht•
hoekig omgaat ; de omgang komt tot stand door
aanvankelijk een klein, later een grooter brok
ornament. Bij smalle velden liepen de lijstprofielen
parallel en eindigden spoedig gezamenlijk in een
brok ornament, zoodat de horizontale verbindings.
stukjes komen te vervallen.
De velden binnen de decoratieve vergroeide
lijsten blijven vaak geheel vlak pleisterwerk ; soms
zijn enkele tropeeën, emblemen of figurale versierin.
gen of ook wel een tralievormig netwerk, met rozetten
op de hoeken (welke vulling trouwens ook reeds
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in den Barokstijl een toepassing vond) aangebracht.
Inwendige. De symmetrie is geheel verdwenen, vooral in

Duitschland ; de Franschen zelve blijven in het
Rococoornament vaak symmetrie toepassen of in
elk geval symmetrisch evenwicht. De rechte zoldero
hoeken worden steeds afgerond, zoodat een zware
kroonlijst kan vervallen en het ornament van af
de wanden over den zolder schijnt te groeien. In
deze ronding (voute) wordt dan overvloedig stuc,
ornament aangebracht, b.v. liefelijke kinderfiguur,
Fig. 206. tjes, spelenderwijs aangebracht tusschen bloemen,
guirlanden, emblemen van kunsten en wetenschappen
of jacht en sport. De wanden bieden plaats voor,
behalve de deuren en vensters, nog spiegels, schil,
derwerken en gobelins. De plafonds zelf worden
met perspectievische koepels beschilderd ; of in 't
midden ervan wordt een ver stralende rozet aan,
gebracht, waarvan het rankwerk zich in het or,
nament van de voute verliest.
Ten slotte zijn alle architectonische vormen door
ornamentale vervangen, uitgezonderd enkele ele,
menten, die onmogelijk konden worden vervangen,
als b.v. vensters ,en deuren, die alleen nog recht,
lijnig bleven.
Kleur. De kleuren zijn, in verband met de toentertijd
in zwang zijnde mode van pastelschilderstukken,
licht ivoorkleurig en wit met zilver of goud. De
bladeren en bloemen worden dan even opgewerkt
met zeer zachte, natuurlijke kleuren, die een rustigen,
voornamen indruk maken : zacht roze, lichtblauw,
zeegroen en licht lila.
Als bouwmeesters komen vooral in aanmerking
Robert de Cotte (die reeds genoemd werd bij den
G. Boffrand. Barok) A. Meissonier, C. M. Oppenort en G. Boffrand,
die te Nancy bouwde het „hotel du petit Bourbon",
het vroegere hotel Soubise decoreert (nu Nationaal
archief) en hierbij nog pilasters toepast voor de
inwendige versiering.
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Boucher Liefdescene.

SCHILDERKUNST.
De onderwerpen, die de schilders behandelen,
worden ook naar den geest van den tijd geheel
veranderd: herderinnetafereeltjes, ideaal voorgestelde
landelijke tooneeltjes, idyllen, ziedaar de gegevens.
De belangrijkste schilders zijn :
Antoine Watteau (f 1721) schilder van galante Watteau.
feesten in de openlucht.
Francois Boucher (f 1770) een meester in het Francois
schilderen van vrouwenfiguren en vervaardiger ook Boucher.
van architectonische schetsen. Antoine Pesne (-- 1757) Pesne.
die uitmunt in het schilderen van portretten en in
1710 hofschilder wordt in Berlijn: Jean Honoré
Fragonard (-I 1806) uit wiens werken dolle over= Fragonard.
moed spreekt, wiens werk lucht, en lichthartig,
gewaagd is, doch nooit gemeen ; en ten slotte
Lancret.
N. Lancret (t 1743).

158
KUNST,
NIJVERHEID.
De kunstnijverheid
is het toonbeeld van
de verfijning van den
tijd. Zoo bloeien de
textiele kunst en de
borduurkunst; pracho
Gobelins. tige gobelins, uit de
hand geborduurde ta,
pijten, groote tafereelen
voorstellend, werden
vervaardigd naar onto
werpen van knappe
Fragonard. De schommel.
kunstenaars (le Brun).
Ook het pas uitgen
vonden porcelein was een ideaal materiaal voor
den Rococostijl; gouda en zilversmidskunst bloeiden
en een voorliefde voor exotische voorwerpen had
Chinoiserieën. invoer ten gevolge van Chineesch porcelein en
Japansche lakschilderwerken.
Voor deuren, vloeren, tafels, commoden, kasten,
Intarsia. klokken etc. wordt intarsia (inlegwerk met buiten,
landsche houtsoorten in den geest van de Boulleo
meubelen) veelvuldig toegepast ; bovendien worden
de meubelen met rijk `beeldhouwwerk voorzien in
den geest van het stucornament, terwijl enkele
Fig. 192. meubelen versierd worden met fijn geciseleerd ver,
guld brons.
De ijzersmeedkunst bereikt eveneens een ongeo
kend hoogen ontwikkelingstrap. Het is verbazing,
wekkend, hoe aan ijzeren poorthekken, balkon,
hekken etc. het harde metaal is gekneed in de
zachtste en teerste vormen, als van was.
Sommige schrijvers beschouwen dezen stijl als
een groote verwildering op gebied van siervormen.
Maar wat er ook ten nadeele gezegd moge worden
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schoonheid (vooral voor
van den Louis
kleinere salons of boudoirs), gemakkelijkheid in 't
gebruik (stoelen), beschaafde kleuren en meesterschap
van modeleering kunnen niet ontkend worden ;
deze stijl heeft één groot voordeel: hij wekt een
behagelijk gevoel.
XVstijl,

XII. STIJL LODEWIJK XVI I.

e Lodewijk XV stijl duurde nog geen men,
schen leeftijd ; als voorname hofstijl was
hij door het volk niet toe te passen, want
bij vereenvoudiging ontstond leelijke nuchterheid.
Van uit het volk ontstond daarom een krachtige
beweging tegen Rococo, een energiek streven naar
eenvoud en waarheid door middel van de weder,
opleving van de klassieke stijlen. Aan het hoofd
van deze reactie stonden
en Boulée.
De Lodewijk XVI stijl is dus een klassicisme, dat
reeds ontstond tijdens den Rococo en waaraan de
ontdekking van de Romeinsche steden Herculanum
en Pompeji in 1748 zeer bevordelijk was. De ge,
leerden prezen de Grieksche en Romeinsche kunst,
vormen weer opnieuw als de eeuwige en schoonste
kunstvormen, beter dan een der bestaande, welke
meening bij de ontwikkelde klasse gaarne ingang
vond. En voor de reactie was tevens de achter,
uitgang van den glans van het hof sedert Louis
XIV zeer gunstig, tot in 1760 de Rococo in Frank,
rijk geheel was verdrongen.
Omdat dit klassicisme niet geleidelijk zich ont,
wikkelde, maar als reactie ontstond, als een zoeken
naar strakheid en rust tegenover de beweging van
het Rococoornament, was de. schoonheid onder,

D

de • architecten Gabriel

1) In Duitschland noemt men dezen stijl „Zopfstil"; in Frankrijk zelf
heet de toudste periode van dezen stijl ook wel „Style Marie Antoinette".
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geschikt aan wetten
en regels voor rechto
lijnigheid, en de stijl
armelijk en acade.
misch. Een groote
beschermster vond
de Louis XVI stijl
in de markiezin de
Pompadour, die
dweepte met alle vor,
men „à la Grècque".
Tot recht begrip
van het ontstaan van
den Lodewijk XVIo
stijl het volgende :
De Renaissance
ontstond door weder
toepassing van Roo
meinsche stijlvoro
men, die niet getrouw
gecopieerd werden,
doch voortdurend
^,
verrijkt, en veran,
Paneel, door Cauvet.
derd tot nieuwe vor,
men gecombineerd.
Toch is in alle Renaissance vormen, hoe ook veran,
derd, meer of minder verwantschap te bespeuren met
de Romeinsche. Uit de Renaissance ontstaan twee
stijlrichtingen, die elk in éen tegenovergestelde
richting loopen, maar langzamerhand meer elkaar
naderen en overgaan in één stijl. De ééne richting
is de langzamerhand in Barok ontaardende Re.
naissance.
Het hoogtepunt bereikte deze stijl in die van
Boromini (1599 —1667). Deze stijl, het verst vero
wijderd van de Romeinsche, vertoont inplaats van
rechten en cirkelbogen, gebroken of dubbelgebogen
lijnen, waarin de verre verwantschap met de Re,
fzi

;

Ahrend's Bibliotheek. Deel III.

11
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Lodewijk XVI houtpaneeltje

naissance nauwelijks meer is te onderscheiden.
Van dit tijdperk van den Hoog,Barok keeren de
bouwmeesters terug, de vormen werden steeds een,
voudiger en zefs nuchter.
De andere stijlrichting streeft direct naar het
klassicisme, wil geen verrijking of verandering van
de Renaissance vormen, maar stelt als ideaal : terug,
keer naar de klassiek Romeinen : het beginpunt
van de Renaissance. Deze richting, die onafgebroken
telkens weer opduikt, noemt men „klassieke" ;
voortdurend meer tijdens de Renaissance gevonden
grondbeginselen geeft ze prijs, en ze verarmt en
wordt nuchter.
En op dit moment hebben de beide richtingen
gemeen, armoede in vormen, en de weinige vormen
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gekenmerkt door : nuchterheid. Ze staan nu weer
vlak naast elkaar. Op 't moment, dat ze in elkaar
overgaan ontstaat de Lodewijk XVIstijl. Dat deze
niet zuiver Romeinsch is geworden komt door den
invloed van de voorafgaande periode : stijl Lodewijk
XV. En vooral uit het streven de Romeinsche
vormen te verbeteren, door verschillende Romein:
sche vormen te laten vervallen, en door er andere
voor in de plaats te stellen. Totdat men al zeer
spoedig in zag dat, om nog zuiverder klassiek te
worden, men moest teruggaan tot de Grieken om
het op architecturaal gebied hoogst bereikbare
einddoel te geraken.
De gevels getuigen eveneens voor deze voor. Gevels.
liefde : rechte klassieke kroonlijsten zonder plaat. 22g: 219, 220, 223
selijke voorsprongen, zoo eenvoudig mogelijk ge.
profileerd, niet onderbroken of gebogen en heel
weinig uitspringend en zonder sculpturaal orna,
ment en met prismavormige consoles, die slechts
bij zeer rijke opvatting voluutvormig gebogen
werden. Vrijstaande heele of halve Dorische on•
gecanneleerde zuilen, en staande, niet voluutvormig
gebogen consoles, maar meandervormig gedrukte of
elliptisch voluutvormige. Opvallend is de groote
onderlinge afstand der consoles.
De vorm der balusters is als die der Hoog, Balusters.
Renaissance. Ook nu staan ze tusschen postamenten
in, op een sokkel en zijn door een lijst afgedekt.
De baluster zelf krijgt evenwel een achtkanten of
vierkanten vorm, en gaat meer op een vaas gelijken.
Ook komen inplaats van balusters nu platte steenen
banden, soms gevlochten, en bijna steeds met
acanthusbladeren versierd.
Als boog wordt steeds den halfcirkelvormigen
rondboog toegepast, met als hooge uitzondering
de korf, en segmentboog. De sluitsteen van den
rondboog is consolevormig, en langs de rugzijde
van den boog wordt een bladguirlande gelegd.
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Ornamenten, door Salembier.
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Indien rustica is toegepast om de bogen, gaan de Rustica.
afzonderlijke steenen zonder afscheiding over in
de horizontale lagen. De rustica is echter volstrekt
niet ruw, als in de Italiaansche Renaissance, doch
weinig voorspringend, en alleen sprekend door de
lange horizontaal doorloopende voegen, zonder
verticale. Alleen bij de bogen knikt de horizontale
voeg om naar het middelpunt der bogen. Rustica
blijft echter uitzondering. Vaker komt voor een
spiegel of paneel ; het rechthoekige muurveld springt
in 't midden dan iets terug of voor. De hoeken
van het rechthoekige paneel springen ook nog
weer rechthoekig naar binnen. In horizontale recht.
hoekige velden worden guirlanden of een draperie
opgehangen.
De vensters zijn rechthoekig omlijst; vaak is Vensters.
in 't midden, boven de lichtopening een sluitsteen
aangebracht, vanwaar guirlanden ontspringen, die
langs den bovenkant .van de omlijsting loopen,
aan weerszijden een eindje afhangen. Of wel loopen
langs de zijkanten twee vlakke pilasters, eindigend
in twee een kroonlijst dragende consoles. Dikwijls
ook gaan de vertikale lijsten langs de zijden over
in rechthoekige „ooren". De vensterbekroningen
zijn eenvoudige driehoekige of segmentvormige
tympans, later vervangen door rechthoekige pa.
neelen. Onder de vensters komt eveneens een vlak
paneel, met twee pootjes naar beneden, en ornee.
ring onderaan ; of wel rust de vensterbank op
consoles.
De deuren hebben, in tegenstelling met de
rechthoekige vensters, gewoonlijk een halfcirkel.
vormige beeindiging naar boven, en worden gaarne
in ornamenteel verband gebracht met het boven
den hoofdingang liggend venster, zoodat er een
sprekende middenrisaliet ontstaat.
Bekende architecten uit dit tijdvak zijn : J. A.
Gabriel (I- 1782), architect van den koning, die o.a. Gabriel.
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maakt de kolonnade langs
de Place de la Concorde,
de Militaire school te
Parijs, het slot Compiègne
Klein Trianon. en het Kleine Trianon van
Soufflot. Versailles)) Voorts Soufi
flot (f 1781), die begon
aan den bouw van het
tegenwoordige Pantheon;
en Antoine (j 1801) ar,
chitect van de Munt en
het Paleis van Justitie.
Terwijl ten slotte E. L.
Boulée. Boulée (-I- 1799) meer als
leermeester en academiker
optrad dan als praktisch
uitvoerend bouwmeester.
Inwendige
Ook het interieur, aan,
decoratie. vankelijk een rechtstreek=
sche nabootsing van de
klassieken, is in z'n een,
voudigheid nuchter en
koud. De details van den
gevel, bedoeld in steen,
werden binnen onderge,
bracht. Zoo worden ge,
deelten van zuilen ge,
bezigd voor vaasdragers,
dunne hermen als piede,
Listen. stals voor busten. Wel
werden de muren nog
Paneelvulling, door Prieur.
Stijl Lodewijk XVI.
door lijsten ingedeeld als
vroeger, doch de indee,
ling geschiedde symmetrisch, terwijl de dunne lijsten
van een klassiek profiel werden voorzien. Deze
1) 'Als eenige herinnering aan den Renaissance tijd treft men aan het Kleine
Trianon nog een balustrade aan boven de kroonlijst. Het hier genoemde
voorbeeld evenwel is een der rijkere opvattingen.
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lijsten zijn alleen
van de Lodewijk
XIV=lijsten te
onderscheiden
door grootere
fijnheid en
strengheid, en
hebben niets
met het Lode:
wijk XV tijd,
perk gemeen.
Door dezelijsten
werden de muur,
vlakken geheel
ingedeeld in
rechthoeken,
zonder. gebogen
lijnen. Komen
toch gebogen
lijnen voor, dan
zijn het uitsluio
Fragment van een zijden stof uit Lyon.
tend cirkelbon
gen. De beëin,
diging van de muurvelden naar boven is recht, Fig. 226.
hoekig, cirkel, of ellipsvormig. Absoluut verschil,
lend van die uit het Lodewijk XV tijdperk,
vormen de kroonlijsten ook een groote tegen,
stelling met de uitwendige, die onversierd zijn.
De inwendige kroonlijst wordt versierd met eike,
blaren en eikels, lauwertakken en blad, en parel.
randen. De zolders zelve zijn vlak, streng en
meestal rechthoekig ingedeeld, soms met een cirkel,
rozet in het midden. De muurvelden worden ge,
vuld met figurale versieringen, amouretten tropeeën Ornament.
met klassieke schilden en helmen, stillevens e.d. Fig. 213, 215, 216.
In de plaats van de Barokzcartouchen komen nu
cirkelvormige of ellipsvormige medaillons, opgea
hangen aan kreukerige, evenwijdig geplooide lange
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wapperende linten en
met palmtakken er om,
heen. Karakteristiek is
het slechts voor het
kleinste deel vullen door
ornament van groote
rechthoeken ; de fond
blijft voor het 'grootste
deel vlak. Alleen kleine,
lange vertikale velden
worden geheel gevuld
met ornament. Meestal
is het ornament bij
grootere velden zóó ver,
deeld, dat het alleen
langs den kant is aan,
gebracht.
Het verdere ornament
bestaat uit in ringen
opgehangen bloemslin,
gers, omwonden door
linten, kransen, lauwer,
takken, stij ve, hand,
doekachtige draperieën
en rozetten. De acan,
thus wordt eerst langer,
strenger, doch ontaardt
ook in een palmachtige Fig. 221
grassoort. Naturalisti,
sche bloemen, rozen,
Paneelvulling, door Prieur.
klimopbladeren en drui,
vebláren treden op in
verbinding met klassieke grotesken voor vullingen,
bronsbeslag e.d. Met den Rococostijl heeft de Fig. 215.
Louis Seize,stijl nog den afkeer voor harde bonte
kleuren gemeen ; ze werden opgevroolijkt door
geel,, goud., groen, en wit verguld.
De meubelen zijn in onnatuurlijk magere, dunne Meubelen.
,#d
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Lodewijk XVI armstoel.

proporties. Wat oorspronkelijk in brons was uito
gevoerd, b.v. stoel, of tafelpooten, wordt geïmiteerd
in hout. Een verbetering was echter de terugkeer
naar het constructieve en rechtlijnige, waar evenwel
de slaafsche navolging van antieke motieven, als
cannelures, meanders, golflijn etc. geen goed aano
Fig. 208. deed. Afgebroken zuilen, die vazen dragen ; klokken
met klassieke figuren en emblemen, en fraai geo
ciseleerd bronsbeslag geven den Lodewijk XVI,stiji
een bijzonder uiterlijk, aanvankelijk nuchter, doch
in den ontwikkelden stijl zuiverder en beter be. .
grepen, minder zwaar, maar elegant en voornaam

Fig. 218, 228.
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van vormen. Dit was in 1775, doch de wilde haat
van de nu spoedig uitbrekende revolutie tegen
alles, wat koningsstijl heette, deed ook dezen
„Pruikenstijl ondergaan, vóór hij goed en wel
tot ontwikkeling was gekomen.
SCHILDERKUNST.
Ook in de schilderkunst is een streven naar
eenvoudigheid en waarheid waarneembaar ; en toch
zijn de eenvoudigste tafereelen niet van koketterie
vrij te pleiten. Genoemd dienen te worden ; Jean J. Baptiste
Baptiste Creuze (-- 1805) die volkstafereeltjes schil. Creuze.
dert. Bekend schilderij : „de gebroken kruik".
Chardin, die nog simpeler werkt.
En als beeldhouwer vermelden we nog :
Antoine Houdon (-1- 1828), die treffend gelijkende Antoine
en gevoelig gemodeleerde busten maakte van Houdon.
Rousseau, Gliick, Voltaire, e.a.

XIII. DE EMPIRESTIJL.
(1804-1814).

N

a Lodewijk XVI werd de Empirestijl (keizers.
stijl) voorbereid tijdens de Republiek, het
Directoire en het Consulaat. In dezen tijd
ging zeer veel schoons verloren en werd weinig
goeds op kunstgebied tot stand gebracht. Slechts
twee witmarmeren spreekgestoelten bleven bewaard.
Nieuwe versieringsmotieven vonden ingang, als
pijlenbundel, vrijheidsmuts, bijl, eikebláren, kroon,
etc., die toegepast werden op geldstukken en brief.
hoofden. Prudhon ontwierp er vele van. Na den
veldtocht in Egypte en Italië werden hieraan
toegevoegd : pyramiden, obelisken sfinxen en
hiëroglyphen.
De Lodewijk XVl,stijl dankte zijn vormen aan de

NAM AIM

173

Romeinsche,, de Empirestijl aan terugkeer tot de
Grieksche vormenleer, zooals men toen geloofde.
In princiepe gold de eenvoud, de stelregel
dat de schoonheid der bouwkunst hoofdzakelijk
op' de goede proporties berustte, en dat een ge,
bouw ook zonder versiering schoon kon zijn.
De Empire,stij1 zelve werd als 't ware eertegen,
woordigd door twee jonge kunstenaars, Charles Percier en
Percier (1764-1838) en Pierre Francois Fontaine Fontaine.
(1762-1853), die een grondige studie van de
klassieken hadden gemaakt. De meubelmaker Jacob
Desmalter droeg hun eerst op het ontwerpen van
meubilair, als tapijten, meubelen, behangselpapieren, Fig. 243:
tooneeldecoraties ; bronzen .beelden, ,basreliefs,
,vazen, en goudsmidsartikelen. Hun werk had
invloed over geheel Europa, hoewel wat anderen
maakten in dien tijd, kil en nuchter bleef, omdat
het niet was begrepen.
Napoleon wilde den Empirestijl (Imperial of
Kaiserstil) tot een wereldstijl maken, en vooral in
Duitschland is hij veel toegepast voor het intereur;
voor de árchitectuur was de duur van den stijl te
kort, om zich buiten Frankrijk sterk te kunnen
ontwikkelen.
De kroonlijst wordt zoo mogelijk nog een, Uitwendig_
voudiger, bestaat alleen uit het bovendeel, dus
heeft geen architraaf en fries, en zelfs niet altijd
consoles ; ook de balustrade boven de kroonlijst
komt niet meer voor, daar dit overblijfsel der
Renaissance door het tympanon wordt vervangen.
De vensters verloren alle versiering, en bestaan
eenvoudig uit rechthoeken. Reeds in de laatste
jaren van het tijdvak Lodewijk XVI waren de
guirlanden verdwenen. Ook het paneel onder
de vensters vereenvoudigt steeds, tot er slechts
een rechthoek overblijft.
Ook het bij rijkere venstervormen voorkomende
driehoekige tympan wordt spoedig vervangen door
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een massief brok steen, gedragen door rechthoekige
consoles, als uiteinden van balken.
De meestal halfronde halfsluiting van de deuren
bestond alleen nog uit een halfcirkel, omdat alle
andere boogvormen niet meer werden toegepast,
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totdat ook deze werd verdrongen door een een,
voudige rechthoekige deurafsluiting.
Van alle klassieke vormen was voor de gevels
de Dorische orde de meest gewilde. Eenvoudige
woonhuizen trachtte men een klassiek uiterlijk te
geven, door vóór den ingang een paar Dorische
zuilen met kroonlijst te plaatssn ; groote villa's
werden aangelegd in Pompejaanschen stijl, terwijl
de bouwtrant voor kleinere gebouwtjes aansloot
bij den Louisseizestijl.
De zuil was doorgaans glad, zelden scherpkantig
gecanneleerd en zonder basement.
De stijlzuivering ging overigens buiten Frankrijk
veel verder. Behielden de grootere gebouwen in
Frankrijk nog een betrekkelijke weelde, in Duitsch,
land was ten slotte aan de armoedige bouwwerken
niet de minste versiering meer overgebleven.
De zuilengaanderijen van kerken en paleizen in
Frankrijk werden Romeinsch.Korinthisch uitgevoerd;
met het doel, om de klassieken te verbeteren,
werden de zuilen zonder entasis verjongd, waardoor
ze houterig lijken. Aan de onderste verdieping vindt
de Romeinsche rondboog een ruime toepassing,
terwijl in 't fries, onder de zware kroonlijst, rozetten,
vazen of meubelbeslagornament werden toegepast.
In 1789 begonnen Peyre en Voilly het Odeon. Odeontheater.
theater; in 1806, op de Place de Carrousel werd,
ter eere van de juist geeindigde veldtochten, de
triumfboog opgericht door Percier en Fontaine
(verkleinde copie van den boog van Septimus
Severus). In 1810 kwam de Vendómezuil tot stand
(gevolgd naar de Trajanuszuil) door de architecten
Le Père en Gondouin.
De Triumfboog Arc de l'Etoile (place de l'Etoile, Arc de
te Parijs) werd in 1810 door Chalgrin ontworpen, l'Etoile.
voortgezet en gewijzigd door Huyot en in 1836
door Abel Blouet voltooid (hoogte 50 M., breedte Fig. 249.
45 en diepte 22 M.)
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In 1842 werd door Huvé de Madeleinekerk vol. Madeleine,
tooid, die begonnen onder Lod. XV, onder Napoleon kerk.
door Vignon werd gewijzigd in een „tempel des Vignon.
roems '. Deze Madeleinekerk lijkt uitwendig op een
Korinthische peripteros (zie deel I) met 8 zuilen
in 't front ; inwendig is ze door van buiten ons
zichtbare koepelgewelven overdekt.
In 1803 begon Brongniart aan de Parijsche beurs, Brongniart.
die in 1826 in Grieksch,Romeinschen stijl werd vol.
tooid. Terwijl Percier en Fontaine nog verfraaiingen
en herstellingen verrichtten aan St. Cloud, Fontaine,
bleau, Versailles en Compiègne.
De interieurs geven ons, wat de wandschil, Inwendige
deringen betreft, getrouwe copieën van Pompejaan, architectuur.
sche muurdecoraties met motieven van Napoleon,
tische oorlogen, pyramiden, etc. Aan de kapiteelen
lotosbloemen, adelaars en zelfs Japansche en Chi.
neesche motieven. De kleuren worden grijs, wit
en goud, en de muren werden met rijke gobelins
behangen. Napoleon liet een gobelin vervaardigen,
waarop de voorstelling was ontleend aan Davids
schilderij „Le Sacre". Klokken en pendules werden
in Grieksch,Romeinschen stijl uitgevoerd, terwijl
aan dezelfde voorwerpen ook Egyptische motieven
werden verwerkt.
Zeer vaak werden de muren bespannen met
antiek georneerde stof, die ook wel niet strak ge,
spannen, maar in vertikale plooien neerhangend
was aangebracht. Dit geldt natuurlijk voor rijke
vertrekken, b.v. het . slot te Würzburg. In een,
voudige vertrekken volstond men met enkele vlakke
schildertinten. De vlakke horizontale zoldering
wordt of licht en spaarzaam met ornament geschil,
derd, of ook wel met stucornament versierd.
Veelvuldig voorkomende ornamenten zijn : sfinx Ornament.
Isiskop, zwaan, lier, Grieksche meanders, gesty,
leerde kransen van eike, en laurierbladen, palmetten, Fig. 291.
geplisseerde linten, rozetten, kruisende fakkels,
Ahrend's Bibliotheek. Deel III.
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gekroonde N's en
gekroonde ade,
laars.
Meubelen. De meubelen
worden vaak wan,
hopige imitaties
van antieke voor;
werpen. Een be,
kend meubelma,
ker uit dezen tijd
Jacob isJacobDesmalter,
Jacques Louis David.
Portret van Madame Récamier.
Desmalter. die in 1793 zich
tot Percier en Fon,
taine wendde om ontwerpen. Van zijn hand zijn
afkomstig prachtige consoles van mahoniehout,
door caryatiden of sfinxen van brons ondersteund.
Fig. 235, 241. Het brons was lichtgroen gepatineerd; ebbenhouten
kasten werden met geciseleerd kopererf ornamenten
beslagen, die zéér fraai zijn uitgevoerd. Desmalter
leverde nog meubelen aan het Spaansche, Russische
en Engelsche hof.
Getracht werd de meubelpooten constructief te
maken. Zoo zien we tafelpooten als vierkante zuilen
of pijlers, donker gepolijst en van verguld koperen
kapiteel , en basement voorzien. Het voorname
uiterlijk van Empire meubelen is grootendeels te
danken aan de degelijkheid van het verwerkte
materiaal : ebbenhout en mahoniehout.
SCHILDERKUNST.
Wat Percier en Fontaine waren voor de archi%
David. tectuur, was David voor de schilderkunst; hij be,
heerscht de kunstrichting van zijn tijd. In 1775 be,
haalt hij den Prix de Rome ; in 1784 wordt hij
hofschilder van Lod. XVI. Uit dezen tijd is zijn
„Eed van Horatius" afkomstig, een theatraal stuk.
Later werden zijn schilderijen meer bloedig van
opvatting : „de moord op Lepelletier", „de dood
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van Marat" etc. Voor
zijn groot stuk „Le
Sacre" ontving hij
100.000 francs van Na,
poleon. Van zijn leer,
lingen en tijdgenooten
noemen we :
Gros, schilder van Gros.
militaire stukken en
veldslagen. Giraudet, de
schilder van „les Fune,
railles d'Atala", en de
knappe portretist
Gerard; werken: „Ma, Gérard.
dame Zamoïska et ses
enfants'', voorgesteld in
een Romeinsch gemeu,
Francois Gérard.
beld vertrek; en „Ma,
Portret van Madame Visconti.
dame Visconti dans un
„l'Impératrice
parc'',
Josephine en grande parure".
Prud'hon maakte o.a. plafondbeschilderingen in Prud' hon.
het Louvre, portretten van den keizer, de keizerin Blz. 179.
en den kleinen koning van Rome ; en zijn meester,
werk is : „1'enlèvement de Psyche".
Wat ten slotte de beeldhouwkunst betreft, deze
beleeft tijdens den Empirestijl een tijdperk van
verval. De voornaamste beeldhouwers zijn Chinard
en Canova (Italiaan van geboorte).
Canova.
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Pierre Paul Prud'hon. Keizerin Josephine.

XIV. BAROK EN KLASSICISME
IN DUITSCHLAND.

G

emakshalve, en om een goed overzicht te

verkrijgen, behandelden we deze perioden
voor de Nederlanden en voor Engeland
onder hetzelfde hoofdstuk áls de Renaissance. Voor
de Nederlanden was dan alles bij elkaar onder
één hoofdstuk ondergebracht.
De 30iarige oorlog, die tot 1648 duurde, was
de oorzaak, dat zich uit de Duitsche Renaissance
niet rustig de Barok kon ontwikkelen. Na 1648
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was de volkswelvaart dermate achteruit gegaan, dat
op alle kunstgebied een durende stagnatie heerschte.
Daarna echter kregen in Zuid,Duitschland en
Oostenrijk de Italiaansche, en in de meer Noorde.
lijke Duitsche staten de Fransche Barok de overhand.
Terwijl in alle staten beide stijlrichtingen tegelijker,
tijd aan een en hetzelfde bouwwerk werden toe.
gepast.
Belangrijke kerken uit dit tijdvak zijn die te
Ottobeuren, Furstenfeld en Walldiirn. In het in,
wendige van deze kerken blijkt het Bérainsche
ornament zeer geliefd te zijn.
Na de herroeping van het edict van Nantes
(1685) waardoor vele Fransche kunstenaars als
Hugenooten gedwongen waren zich op Protestantsch
grondgebied te vestigen, trokken velen naar Noord.
Duitschland. Zoo waren Daniël Marot, Boffrand
en de Cotte hier werkzaam, wat den grooten in,
vloed van de Franche stijlen in deze streken
verklaart. Verder waren de ontwerpen van Paul
Decker in zijn boek: der furstliche Baumeister (1711)
voor den profaanbouw van groote beteekenis.
In Weenen (Oostenrijk) werkt Von Erlach (j 1723) Von Erlach.
in den geest van den Italiaánschen Barok; aan zijn
gebouwen komen de Palladiaansche zuilen, ver,
eenigd met het gebroken dak van Mansart voor.
Zijn werken zijn o.à.: het paleis te Schonbrunn,
het paleis te Schwarzenberg en dat te Trautson.
Ook Von Hildebrand is hier in deze richting
werkzaam.
In München is het Joseph Effner, die het slot
,te Schleiszheim voltooit.
In Dresden is een der fraaiste Barokgebouwen Zwinger te
gebouwd door Poppelmann, n.l. de Zwinger, die Dresden.
Fig. 184.
in 1700 voltooid werd.
In Berlijn wordt het Tuighuis voltooid door Tuighuis te
J. A, Nering en Jan de Bodt, terwijl het door Berlijn.
Jen grooten architect A. Schluter van beeldhouw. A. Schluter.
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werk wordt voorzien : de bekende maskers van de
stervende krijgers. Van den laatste is voorts nog
het koninklijk slot en het ruiterstandbeeld van den
grooten keurvorst te Berlijn.
Van 1725-1770 heerscht in Duitschland de Roo
cocostijl, en hoewel de gratie en de fijnheid van
den Franschen Rococo hier niet wordt bereikt, doen
de gebouwen hier in pracht en praal niet onder
voor de gelijktijdige Fransche werken. Trouwens,
Fig. 187 Fransche meesters waren het, die hier werkten,
Cuviliés. o.a. Cuviliés, die de Amaliënburg in het Park
Nymphenburg bij Munchen inricht. Bij Potsdam
Knobelsdorf. bouwt Knobelsdorf het beroemde lustslot Sanssouci,
Sanssouci. terwijl de grootmeester van de Duitsche Rococo,
Neumann. kunst, Balthasar Neumann (t 1753) het slot Bri hl
voltooit, benevens het vorstelijk slot te Bruchsal,
het residentieslot te Würzburg en de kerk te
Bamberg.
Hoewel eerst in 1770 de Louis Quinzestijl geheel
verdwijnt, zijn er "i n 1755 reeds voorloopers van
klassicisme te bespeuren ; dit bestond in Duitscho
land uit een wederinvoering van klassieke gevelo
details en ornament, een vervangen van de gebogen
lijsten door rechte, én een vereenvoudigen van
ramen en deuren ; een terugkeer naar den Barok.
De Lodewijk XVl,stijl, toegepast in vorstelijke
hoofdplaatsen in Duitschland; blijft nuchter en leelijk
en wordt „Zopfstil'' genoemd.
Wat ten slotte de schilderkunst betreft, deze stond
geheel ten achter bij de bouwkunst. Zoo er al iets
werd gepresteerd, dan was het nog een navolging
van de Italiaansche Barokmeesters.

183

XV. FRANSCHE STIJLEN IN
NEDERLAND.

N

a de herroeping van het edict van Nantes
vestigden zich de Hugenooten bij voorkeur
in het Protestantsche Nederland, en zoo
zien we hier achtereenvolgens de Lodewijkstijlen
en den Empirestijl toegepast.
Daniël Marot is architect van Prins Willem III.
Van hem is het Loo te Apeldoorn, herinnerend
aan Versailles. Ook Boffrand en Oppenort hebben
hier gewerkt.
In plaats van de gevels met de Palladiaansche
zuilen, krijgen we nu eenvoudige gevels, deftig
maar nuchter, alleen met een goede verhouding
van ramen tot oppervlak. Een strenge kroonlijst
sluit het geheel af. Zeer veel heerenhuizen op de
Amsterdamsche grachten en op het Plein te 's Gra,
venhage zijn uit dezen tijd afkomstig. Voorts o.a.
het paleis van de Koningin:Moeder (Voorhout,
's Gravenhage), de beurs te Rotterdam en de
Delftsche poort aldaar.
Het inwendige van de heerenhuizen is heel deftig :
een fraaie groote vestibule en traphal, ruime, hooge
vertrekken met kostbare schoorsteenmantels en
lambriseeringen zijn het kenmerk van de 18e eeuw.

NAWOORD.
De omvang van dit derde deeltje is veel en
veel grooter geworden, dan aanvankelijk de be:
doeling was ; de opname van de talrijke tusschen,
tekstplaatjes, buiten de genummerde figuren om,
is hiervan de oorzaak.
De kunst van de twee laatste eeuwen moest nu
tot onze spijt vervallen. We hopen echter later,
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door andere indeeling van de drie boekjes, in dit
bezwaar tegemoet te komen. Het doel echter, een
bruikbaar repetitieboek voor de examens samen te
stellen, dat door lagen prijs binnen het bereik van
studeerenden valt, hopen we te hebben bereikt.

XVI. BESCHRIJVING DER PLATEN.
ITALIAANSCHE RENAISSANCE.
I. Voorgevel van het paleis Linotte te Rome.
2. Platte grond van het Palazzo Strozzi te Florence.
3. Detail van het Pal. Strozzi. 4. Gedeelte van
het Pal. della Cancellaria te Rome. 5. Gewelf con,
sole (Florence.) 6. Venetiaansch glaswerk uit de
16e eeuw, hoogte 0,18 M.
P, at 2. 7. Plattegrond van de St. Pieterskerk te Rome ;
de muren, aangegeven door zwart, wijzen de uit,
voering aan van de plannen volgens Michel Angelo ;
de lichtere gedeelten zijn uitbreidingen naar de
plannen van Carlo Maderna. 8. Bibliotheek van
St. Marcus te Venetië, door J. Sansovino. 9. Je,
zuiëten kerk San Ignazio te Rome. 10. Half aan,
zicht en halve doorsnede van een Renaissancekerk
(Madonna di Carignano te Genua.)
Plaat 3. 11. Detail van het Palazzo Ducale te Urbino, 16e
eeuw. 12. Arabesk in kandelaarvorm. 13. Venster,
versiering van de Certosa di Pavia, zuilschacht.
14 en 15. Basrelief uit S. Maria di Miracoli te
Venetië. 16. Half kapiteel van de Sakristi S. Stefano
te Venetië, hout. 17. Acanthus kelk. 18. Vene,
tiaansch glas.
Plaat 4. 19. Kapiteel van den kansel in den Dom te
Prato ; bronsgietwerk van Donatello, 15e eeuw.
20. Houten pilasterkapiteel uit de kapel van Pal.
Vecchio te Florence. 21. Van een prelatengraf in
de kerk Santa Maria del Popolo, door Sansovino,

Plaat 1.

185
(1460-1529). 22. Bronzen fakkelhouder te Flo,
rence. 23. Bronzen deurklopper te Bologna. 24.
Venetiaansch glas. 17e eeuw. 25. Gesmeed ijzeren
lantaarn van het Pal. Strozzi te Florence.
26. Marmermozaïk van een vloer in de Kathe. Plaat 5.
draal van Siena, 1372.27. Vlakornament van marmer,
met ongepolijsten achtergrond. 28. Houtintarsia
uit Florence. 29. Niëlloornament van marmer.
28 en 29 beide uit Venetië. 30. Vlak relief van
een grafzerk in Santa Maria del Popolo te Rome.
31. Hoofdletter D, Florence. 32. Van een gráfzerk
uit Santa Croce te Florence. 33. Alphabet voor
borduurwerk, van den Venetiaanschen teekenaar
Zoppino uit het jaar 1529. 34. Zijdedamast uit
de 16e eeuw. 35. Vlakrelief van een grafzerk in
de St. Maria del Popolo. 36. Intarsia van een
koorstoel van de Certosa di Pavia.
FRANSCHE RENAISSANCE

37. Vooraanzicht van château Angerville.Bailleuil. Plaat 6.
38. Plattegrond van château Angerville,Bailleuil.
39. Fragment van het slot Chambord. 40. Gedeelte
van het kasteel Azay.le.Rideau. 41. Topgevel boven
het portaal van Azay4e Rideau. 42. Fragment
château Chantilly, (tijdperk van Francois I.)
43. Château Chambord. 44. Westelijk paviljoen Plaat 7.
van het Louvre te Parijs, door Pierre Lescot (1510
-1578). Groep, door Germain Pillon. (Louvre te
Parijs). Stijl Henri II. 46. Nymph, relief door
Jean Goujon. 47. Relief ornament
48. Middenpartij der Tuilerieën van Philibert de Plaat 8.
l'Orme. Gevel aan de tuinzijde. 49. Fransche
Renaissance topgevel. 50. Fransche zuilenorde
van Philibert de l'Orme. 51. Tafel uit de 16e
eeuw, in het museum van Cluny. 52. Gedeelte
van een marmeren kapiteel. 53. Initiaal van Frans
I, voorkomend aan een pijierkapiteel van de
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St. Saturnin. 54. Ornament uit het tijdperk van
Hendrik III.
Plaat 9. 55. Balustrade van het slot van Blois. 56. Pijler
van het baptisterium van Lodewijk XIII. 57. Ver,
sieringsmotief uit het boek over perspectief van
Jean Cousin. 58. Fragment van een gebeeldhouwd
paneel van een kast. Stijl Henri II. 59. Ornament
uit het tijdperk van Frans I. 60. Kapiteel van het
baptisterium van Lodewijk XIII, (Slot te Fontaine,
bleau). 61. Venster versiering van het Louvre, stijl
Henri II. 62. 16e eeuwsche bekroning van een
koorhek, uit de kerk van Argues bij Dieppe. 63.
Zuilkapiteel van Maison Francois I te Orleans.
Plaat 10- 64. Fransch weefselpatroon. 65, 66, 70 en 77,
Geschilderd ornament uit het slot Cheverny bij
Blois. 67. Niëllo versiering uit de kamer van den
kardinaal in het kasteel Ancy,le,Franc. 68. Detail
van een muurversiering (keramiek). 69. Op fijn
batist genaaid borduurwerk uit den tijd van
Katharina de Medicis. 71. Borduurwerk, voorkomend
aan een door Hendrik II geschonken ledikant aan
het trappistenklooster bij Montagne. 72. Valen.
ciennekant. 73. Vensterversiering van het Louvre,
stijl Henri II. 74. Boekdrukkersornament. 75. Flu,
weelen stof uit de 16e eeuw. 76. Zijden stof uit
de 16e eeuw. 78. Ornament uit den tijd van
Karel IX.
DUITSCHE RENAISSANCE.

Plaat 11. 79. Gevel uit Neurenberg. 80. Woonhuis te

Neurenberg (1540). 81. Stadhuis te Augsburg
(1620) door Andreas Hol. 82. Voorgevel van de
St. Michaëlskerk te Munchen.
Plaat 12. 83. Gedeelte van de hoffaçade met hoofdportaal
van den Otto,Heinrichsbouw. 84. Venster,travée
van den Frederiksbouw. 85. Duitsch,renaissance
ornament.
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86. Ornament, , door Virgilius Solis. 87 en 88. Plaat 13.
Duitsch Renaissance ornament (houtsnijwerk). 89.
Console van de zoldering van de vorstenzaal van
het raadhuis te Augsburg. 90. Ornament van een
muurbetimmering te Luneburg. 91. Pilaster.kapiteel
van den Frederiksbouw. 92. Herme van den Zeughof
te Brunswijk. 93. Kapiteel van de fontein op de
markt te Bern. 94. Kartouche van den kansel in
de St. Georg,kirche in Wismar. 95. Pilaster,pos.
tament van den Frederiksbouw.
96. Zeventiende eeuwsche roemer (Nationaal Plaat 14.
museum te Munchen). 97. Geveldeel van een huis
in Heilbronn. 98. Kan, door Georg Wechter. 99.
Obelisk van het raadhuis te Bremen. 100. Renais.,
sance tafel. 101. Bladvorm van Duitsch Renais=
sanceornament. 102 en 104. Duitsche Renaissance
stoel in het historisch museum te Dresden. 103.
Duitsch drinkglas (z.g. Patzenglas) uit de 16de
eeuw. 105. IJzeren deurhengsel uit de 16e eeuw.
106. Ornament, door Heinrich Aldegrever.
107. Tapijtpatroon, le helft 16e eeuw. Donker Plaat 15.
en licht mosgroen met zwarten contour, van een
olieverf schilderij van Georg Pencz, (Koninklijk
museum in Berlijn). 108. Zwart fluweel op goud
brokaat, van een schilderij van Dirk Bouts (Koninkl.
Pinakotheek te Munchen). 109. Letters uit een
kalligrafisch werk van Paulo Franken, uit 1601.
110. Goud borduurwerk op zwart fluweel, van
een mantel van Palzgraaf W, beim Rheijn, 1568
gedragen. 111. Boekband uit de 17e eeuw, verguld
en beschilderd (in het Cermaansch museum te
Neurenberg). 112. Ornament uit een boekwerk
van 1559. 113. Goudbrokaat op zwart fluweel,
van een schilderij in de Pinakotheek te Munchen.
114. Steenornament uit 1636 te Regensburg. 115.
Plafondarabesk van het stadhuis te Augsburg.
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Plaat 16. 116. Huis te Antwerpen, omstreeks, 1580. 117.
Toren van het stadhuis te Leiden. 118. Zuidelijke
topgevel van het stadhuis te Haarlem. Voltooid 1603.
119. Huis te Brugge uit de 16e eeuw. 120. Frago
ment van een gevel op de Korenmarkt te Delft.
16e eeuw. 121. a. b. c. d. en e. Ontlastingsbogen
van vensteropeningen. 122. Ontlastingsboog van
een vensteropening. 123 a en b. Dito. 124. Dito.
Plaat 17. 125. Detail van een huis te Roermond, (zie 128).
126. Zijdeur van het Wijnhuis te Zutphen. 127.
Topgevel uit Leiden. 128. Beeldhouwwerk van een
huis te Roermond. 129. Dito.
Plaat 18. 130. Ingang en topgevel van het stadhuis te
Leiden. 131. Figuren van het grafteeken van
Engelbrecht van Nassau in de Lieve,Vrouwenkerk
te Breda. 132. Detail van genoemd grafteeken.
133. Schilddragende Hollandsche leeuw, van een
topgevel. 134. Console van een schoorsteen in het
raadhuis te Venlo. 135. Cartouche met jaartal, uit
Middelburg. 136. Betimmeringdetail van een huis
te Edam, omstreeks 1600. 137. IJzeren deurgreep
uit Gent.
Plaat 19. 138. Gedeelte van een paneel van een deur in
het Raadhuis te Oudenaarde. 139. Cartouche, door
Vredeman de Vries. 140. Gedeelte van een kooro
stoel te Dordrecht. 141. Zuil van den kansel in
de kathedraal te 's Hertogenbosch. 142. Muuranker
te Zaltbommel. 143. Kapiteel van den koorstoel
van de Groote Kerk te Dordrecht. 144. Delftsche
tegel. 145. Dito.
DE RENAISSANCE IN ENGELAND.

Plaat 20. 146. Houtsnijwerk uit Ipswich 1620. 147. Houto
snijwerk uit de kerk van Chesterton (Oxfordshire).
148. Houtrelief van een huis in Ipswich. 149 a, b
en c. Baluster van St. Catharines Court House,
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(Sommersetshire). 150. Fulham aardewerk (uit de
verzameling Reynolds). 151. Detail van Holland
House. 152. Lantaarndrager in Micklegate Hill
House, (York). 153. Houtrelief uit Buston Agnes
Hall (Yorkshire). 154. Schoorsteen in een huis in
Upper Swell. 155. Detail van een vensteromraming
van de bovenste verdieping van Banqueting House,
Whitehall, door Inigo Jones, van 1619-1622 ge.
bouwd. 156. Rood Engelsch aardewerk. 157. Kruik
van aarde werk, (geologisch museum te Londen).
158. Wollen stof uit een graf in Westminster (uit
den tijd van konigin Elisabeth).
STIJL LODEWIJK XIV.

159. Lodewijk XIV ornament. 160. Oor van een Plaat 21.
vaas, door den te Parijs werkenden Spanjaard Anton

Coyzevox. (1640--1720 te Parijs). 161. Krijgstropee
te Versailles, door Francois Girardon. (t 1715 te
Parijs). 162. Console van een Hotel in de Rue
St. Louis en file, No. 51, Parijs. 163. Beeld,
houwwerk van een siertafel door Jean .Bérain,
164. Dito. 165. Horloge kloofwerk door Marot.
166. Masker, van de Place Vendome, Parijs.
167. Paneelvulling van het slot te Versailles. Plaat 22.
168. Plafondindeeling in Barokstijl. 169. Onderste
deel van een spiegel door Daniël Marot. 170.
Ornament van Pierre Bourdon. 171. Pendule,
ontwerp van Daniël Marot. 172. Vaas, uit het
park van Versailles, bronsgietwerk door Claude
Ballin (-IS 1678). 173. Laat.Lodewijk XIV kandelaar,
door Jean Bérain. 174. Kleine console uit het slot
van Versailles. 175. Ornament van Pierre Bourdon.
176. Console met decoratieve kunstvoorwerpen
door Jean Bérain.
177. Ontwerp voor intarsia, door Daniël Marot. Plaat 23.
178. Dito. 179. Stofpatroon naar Daniël Marot.
180. Dito. 181. Gordijn, door denzelfden. 182.
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Horlogekloofwerk, door Marot. 183. Graveerwerk
van een horloge, door Pierre Bourdon.
STIJL LODEWIJK XV.

Plaat 24. 184. Gedeelte van den Zwinger te Dresden,
door D. Poppelmann. 185. Bovenste deel van een
Rococo paneel. 186. Wandverdeeling in Rococo stijl.
187. Muurdecoratie, door Francois Cuviliés in het
slot Amalienburg bij Mi nchen.
Plaat 25. 188. Gouden kan van keizerin Maria Theresia,
vervaardigd door Domanek, Weensch goudsmid.
189. Rococo vaas. 190. Kandelaar van geciseleerd
en verguld zilver, Fransch werk, (winterpaleis St.
Petersburg). 191. Van een Rococo kandelaar. 192.
Leunstoel van verguld hout, met bekleeding van
Beauvais. 193. Rococo ornament. 194. Rococo
sleutelplaat. 195. Pendule met console van geci,
seleerd en verguld koper. 196. Groote Rococo
kandelaar. 197. Rococo stuc.ornament.
Plaat 26. 198. Rococoornament, naar Meissonier. 199.
Hoekoplossing voor stuc% of houtsnijwerk, naar
Meissonier. 200. Wapen van een grafsteen te
Bamberg, uit het jaar 1770. 201. Rococoornament,
naar Th. Chippendale (voorbeeld voor meubel,
snijwerk). 202, 203, 204 en 205 Rococoornament.
206. Gedeelte van een zoldering, door Cuviliés.
207. Zolderrozet uit het slot Bruchsal.
STIJL LODEWIJK XVI.

Plaat 27. 208. Klok. 209. Lodewijk XVI tafelpoot. 210.
Kandelaar. 211. Stokknop, door Lalonde; naar een
kopergravure van hem. 212. Zilveren beker, van
denzelfden. 213. Zolderpaneel, door Giacomo
Albertolli, Italiaansch Lodewijk XVI. 214. Lodewijk
XVI tafelpoot. 215. Arabesk, door Prieur. 216.
Lodewijk XVI rankornament. 217. Drievoet.
Plaat 28.
218. Lodewijk XVI armstoel. 219. Architectuur,
detail van klein Trianon. 220. Vensteromlijsting en
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bekroning van het Kleine Trianon te Versailles.
221. Lodewijk XVI ornament. 222. Kandelaar.
223. Gedeelte van een vensteromlijsting uit Wiirz,
burg. (Pruikenstijl, einde 18e eeuw). 224. Lichtarm.
225. Vensterdetail van hotel Roger te Parijs. 226.
Wandstuk uit het boudoir van Marie.Antoinette
(Petit Trianon). 227. Fragment van een bron uit
Bazel (stijl Lod. XVI). 228. Fragment van een
tafel in stijl Lodewijk XVI (Slot te Wi rzburg).
EMPIRE.

229, 233, 235, 241, 242 en 244. Empire meubel, Plaat 29.
beslag, gewoonlijk brons of verguld koper. 230,
231, 232, 240 en 246. Empire rozetten, van steen
of metaal. 234. Empire vaas, ± 1/7 van de ware
grootte. 236. Empire koffiekopje. 237. Empire melk,
kan. 238. Empire krans. 239. Guirlande. 243. Een
leunstoel en een voetenbankje uit het kabinet van
den koning van Spanje, door Percier en Fontaine.
245. Bronzen meubelbeslag.
247. Parketvloer uit het paleis Schwarzenberg, Plaat 30.
te Weenen. 248. Balkonhek uit Weenen. 249. Arc
de l'Etoile, te Parijs. 250. Meubelbeslag. 251. Stoel
uit den tijd van het Directoire. 252. Meubelbeslag.
253. Tabouret, Directoire.stijl, naar Albertolli,
Milaan 1790. 254 a en b. Ornamenten van de
zoldering van het Koninklijk paleis te Venetië,
uitgevoerd ± 1834. 255. Empire meubelbeslag.
256. Als 254 a en b. 257. Meubelbeslag.
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