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UIT HET VOORWOORD TOT DEN EERSTEN DRUK
«Kunstgeschiedenis» staat sedert enkele jaren op het programma
van de Normaalscholen; zij kreeg ook een plaats in het Middelbaar
Onderwijs, zij het dan nog niet altijd als afzonderlijk vak, dan toch
als onderdeel van de algemeene geschiedenis, en het feit dat de wetgever ze onlangs verplichtend maakte voor de candidaten in de Wijsbegeerte en Letteren — de toekomstige leeraars van athenea en colleges — bewijst dat hij een zekere initiatie in de kunstgeschiedenis
beschouwt als een integreerend bestanddeel van de algemeene vorming
die de Humaniora aan haar leerlingen moet geven. Ook het ontwikkeld
publiek buiten de school begint meer en meer in de kunstgeschiedenis
belang te stellen.
Jammer genoeg ontbreken ons op dit gebied, benevens op zoovele
andere, de geschikte boeken in eigen taal. Wel bestaan in het Nederlandsch uitstekende werken over een of ander tijdvak of tak van de
kunstgeschiedenis, wel zijn daar voortreffelijke monographieën over
bepaalde kunstenaars en kunstwerken, algemeene handboeken echter
zijn vooralsnog schaarsch. De bestaande zijn ofwel te breedvoerig
en dan ook voor den leerling en den leek in het vak te zwaartillend
en... te duur, ofwel te beknopt, te schematisch en dan ook te saai.
Daarom meen ik nuttig werk te verrichten met het publiceeren
van dit handboek, dat, het midden houdend tusschen de evenvermelde
uitersten, tegelijk leesboek en leerboek wil zijn en synthese met analyse tracht te verbinden.
Om volledigheid is het mij niet te doen. Enkel die kunstvormen
en kunstperioden worden besproken, die een schakel zijn in de ontwikkeling van de Westersche kunst. Een bizondere plaats echter is
in dit overzicht ingeruimd aan onze eigen Nederlandsche kunst, die in de
meeste handboeken onvoldoende tot haar recht komt. Zij immers is
de eerste, en in vele gevallen de eenige, die de leerling van dichterbij
te zien krijgt en die hij dan ook in de eerste plaats moet leeren begrijpen en waardeeren. Ook de jongste kunst wordt apart en ietwat
breeder behandeld dan zulks in de handboeken gemeenlijk het geval
is : meer toch dan de relieken -- hoe eerbiedwaardig en belangrijk
v

ook — van een dood verleden interesseeren den leerling de uitingen
van het levend heden. Evenwel, bij de behandeling van de moderne
en van onze Vlaamsche kunst zoo min als bij de bespreking van de
kunst van vroeger en van elders, ligt het in mijn bedoeling een volledig overzicht te geven, alle werken van beteekenis te bespreken, alle
namen van belang te vermelden. Veel meer is het er mij hierom te
doen : een duidelijk beeld te ontwerpen van de ontwikkeling der kunst,
van de leidende beginselen, de meewerkende factoren, de markante
figuren en het rhythme dier ontwikkeling. Ten behoeve van hen die
de kunstgeschiedenis niet onmiddellijk in verband met de geschiedenis
bestudeeren, is een vrij groote plaats ingeruimd aan de beschrijving
van het historisch milieu. Ook wordt zooveel mogelijk verwezen naar
de gelijktijdige letterkundige en geestelijke stroomingen, die, aan dezelfde bron ontsproten, met de kunststroomingen parallel loopen.
Deze historische vergelijkende methode heeft dit groot pedagogisch
voordeel, dat aldus in de meeste gevallen het nieuwe aan het reeds
gekende wordt vastgeknoopt.
Met het oog op schoolgebruik is gestreefd naar een klare, systematische, didaktische uiteenzetting. De verschillende stijlen en kunstvormen worden zoo zakelijk en nauwkeurig mogelijk beschreven, de
afzonderlijke verschijnselen, in zooverre het doenlijk is, tot de overheerschende strooming of stijl herleid, de kunstenaars en kunstwerken
in scholen gegroepeerd. Van een uitvoerige esthetische bespreking
van kunstenaars en kunstwerken is afgezien. Niet dat wij die van
ondergeschikt belang achten. Wel integendeel, de esthetische bespreking moet, wijl vormend element, in den cursus in kunstgeschiedenis
de voornaamste plaats innemen. Doch, afgezien van het feit dat het
niet mogelijk is in een algemeen handboek de kunstenaars en hun
werk naar waarde te bespreken, is dit zelfs niet gewenscht. Aan den
leeraar door handige vragen de zelfwerkzaamheid van den leerling uit
te lokken, zijn aandacht te prikkelen, zijn esthetischen zin te oefenen,
zijn oordeel te richten, zijn uitspraken te verbeteren en, zoo noodig,
aan te vullen. Een grootera dienst kunnen hierbij bewijzen de meermaals aangehaalde werken van Vermeylen en van Korevaar-Hesseling.
Het spreekt vanzelf dat, waar men slechts over een beperkt getal
uren beschikt, men niet moet probeeren dit handboek van A tot Z
door te zien. Indien men aan geen programma gebonden is, kan men
zich voor de Oudheid tot de hoofdmomenten beperken en voor de
Nieuwe Tijden tot een vluchtig overzicht van de kunststrooming in
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het toonaangevend land en daarna onmiddellijk overgaan tot de studie
van die kunstrichting in ons eigen land. En zelfs dààr kan men zich
nog bepalen tot de studie van het milieu, de algemeene kenmerken
en een of ander representatieve figuur of kunstwerk, de rest overlatend
aan de persoonlijke studie van den leerling. Wie meer inlichtingen
over de methodiek van de kunstgeschiedenis mocht wenschen, verwijs ik naar de uitstekende brochure van Z. E. H. Dr. A. Stubbe,
Kunstgeschiedenis in het Middelbaar Onderwijs (Standaard-boekhandel, Brussel) en naar het artikel van Dr. L. Van Puyvelde over
hetzelfde onderwerp in Nova et Vetera, 15 e jrg., n. 1.
Sint-Niklaas, 9 Januari 1933.

VOORWOORD TOT DEN TWEEDEN DRUK
Bij het voorbereiden van den tweeden druk van een beknopt
handboek als dit staat men voor de keuze : ofwel het onveranderd
laten, of wel het gansch herschrijven. De leemten en onnauwkeurigheden, die het werk vertoonde, deden mij tot het tweede besluiten.
Prof. Dr. F. J. De Waele, hoogleeraar aan de R. K. Universiteit te
Nymegen, was zoo vriendelijk mij hiervoor zijn diensten aan te bieden,
waarvoor ik hem hier nogmaals en openlijk mijn oprechten dank betuig. Van zijn hand is het gansche eerste deel, de kunstgeschiedenis
der Oudheid. De rest van het werk is door ons zelf herzien en omgewerkt. Plan en methode, zooals deze in het voorwoord tot de eerste
uitgave uiteengezet werden, zijn uniformer doorgevoerd, en de ontwikkeling, bepaaldelijk het verband tusschen de verschillende kunstperioden, is duidelijker aangegeven : zoo doet een nieuw hoofdstuk
over de Voor-Romaansche Kunst den groei van de Westersche kunst
klaarder uitkomen en wordt de kunst van de XIX e eeuw in het teeken
gesteld van de Renaissance. Om tegemoet te komen aan zekere wenschen, hebben wij de beeldhouwkunst en schilderkunst, vooral die van
de Middeleeuwen, breedvoeriger, de bouwkunst hier en daar beknopter
besproken ; de kunst in de Nederlanden steeds afzonderlijk en ietwat
omstandiger behandeld en bij iedere kunstperiode ook aan de toegepaste
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kunst en kunstnijverheid een plaats ingeruimd. De verbrokkeling,
die in de eerste uitgave de hoofdstukken over de Gotiek en over de
XIXe eeuw kenmerkte, hebben wij vermeden door voor die tijdperken
de kunsten in de verschillende landen doorloopend te behandelen,
nadat wij voorop den ontwikkelingsgang in een inleiding hebben aangegeven. Voorts is meer zorg besteed aan de illustratie en is gestreefd
naar een nauwere aansluiting tusschen den tekst en de platen, al bleek
het achteraf onmogelijk al mijn wenschen in te willigen.
Door deze belangrijke wijzigingen en verbeteringen hopen wij
de voornaamste tekortkomingen van het boek te hebben weggenomen
en aan vele wenschen tegemoet gekomen te zijn. Onder degenen, die
mij bij dit herzieningswerk met raad en daad geholpen hebben, vermeld
ik dankbaar Z. E. H. Kan. Prof. R. Maere en Z. E. H. Dr. A. Stubbe.
Moge het boek in zijn nieuwen vorm een even gunstig onthaal
vinden als zijn voorganger.
Sint-Niklaas, 4 April 1938.
J. DE KEYZER.

De spelling van de eigennamen en vreemde woorden welke voorkomen in
de door mij bewerkte deelen, is die van het Modern Woordenboek van Pater
J. Verschueren (2 e druk, 1937).
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EERSTE DEEL

DE KLASSIEKE OUDHEID
TER INLEIDING
Al was het de bedoeling van den schrijver, om eenmaal de synthese
van veel jaren hooger onderwijs en onderzoek in de klassieke kunstgeschiedenis in boekvorm vast te leggen, toch heeft hij niet zonder lang
aarzelen het omwerken van het eerste hoofdstuk van een vroeger verschenen Algemeene Kunstgeschiedenis als een eerste gelegenheid daartoe
aangegrepen. De gestelde beperking in tekst, illustratie en prijs, het
daarbij voorgeschreven doel, om zoowel een leer- als een leesboek te
geven en het streven om analytische bespreking en bewijsvoering
slechts bij uitzondering toe te laten, maakten het niet gemakkelijk de
vier duizend jaren antieke kunstgeschiedenis behoorlijk te belichten.
De overtuiging echter, dat een beknopt overzicht van het kunstleven om de « Oude Wereldzee » tot aan den ondergang van het Romeinsche Rijk, leerlingen van middelbaar en voorbereidend hooger
onderwijs, studenten in het hooger onderwijs en algemeen gesproken,
iedereen die met de antieke kunst in aanraking komt, kon nuttig zijn
en dat deze synthese met haar betrekkelijk weinige afbeeldingen als
oriëntatie kon dienstig zijn voor verschillende groepen van studeerenden in Noord- en Zuid-Nederland, deed hem iedere aarzeling overwinnen.
Wanneer men dus weinig meer dan de hoofdlijnen van het betoog
of de uiteenzetting kan geven en slechts bij enkele afbeeldingen iets
meer kan worden gezegd, dient te worden verwezen naar andere werken over het heele studiegebied of over de onderdeelen. Een kleine
boekenopgave volgt na ieder hoofdstuk; als algemeene werken die de
synthese uitbouwen of illustreeren noem ik de (onvolledige) Kunstgeschiedenis van J. Rijkse en die van E. M. Korevaar-Hesseling, maar
vooral de nog onovertroffen Kunstgeschichte des Altertums (1 e deel)
van A. Springer, door P. Wolters bewerkt, verder het rijke en toch goedrx

koope platenwerk van de Kunstgeschichte in Bildern en Antieke Cultuur in Beeld. (1)
Een geschiedenis van de antieke kunst behandelt eigenlijk het
« centraal » antieke kunstgebied, dat om de Middellandsche zee ligt en
waarbij de « Oostelijke » antieke kunst van Indië, China, Japan, enz.
en de kunst van het verre Westen (Oud-Amerika met Azteken, Mayas,
Inkas, enz.) worden uitgesloten. Het is de kunstgeschiedenis van de zes
groote rijken aan en om de « Oude Wereldzee » : van Egypte, Hetietenland, Assyrië, Perzië, Makedonië en Rome, en de deelen die hiertoe
hebben behoord. De grenzen van dit antiek gebied worden gevormd door
oceaan en zeeën (Atlantische Oceaan, Zwarte, Kaspische, Perzische en
Roode zee), stroomen [Rijn, Donau, Eufraat en Tigris (voor rijk van
Perzen en van Alexander ligt de Oostgrens zelfs aan den Indus), Nijl],
bergen (Kaukasos en Atlas) en woestijnen (van Arabië en van de Sahara). Globaal gesproken is dit dus het gebied van het Romeinsch imperium, bijna in zijn grootste uitbreiding.
Een tijdruimte van meer dan vier millennia wordt gevuld met de
geschiedenis der antieke kunst, die begint met de oudste kunstwerken van Nijl- en Tweestroomenland en tot ongeveer het midden van
het eerste millennium n. C. reikt. Bij de indeeling stellen we in chronologische volgorde negen aardrijkskundige indeelingen op, waarin
dan telkens na een schematisch overzicht over land en volk, geschiedenis en moderne onderzoekingen, de vier groepen van bouwkunst,
beeldvormkunst, schilderkunst en toegepaste kunst ter sprake komen.
Een paar praktische bijzonderheden wezen hieraan toegevoegd.
Het neologisme « beeldvormkunst » acht ik een juister vertaling voor
« plastiek » dan beeldhouwkunst. Beeldvormkunst immers is zoowel
beeldhouwkunst als bronsgieten, smeedwerk, modelleeren in klei, hout(1) Geschiedenis der beeldende Kunst (I, Oosten en Griekenland), door
J. Rijkse en J. van Breen, Amsterdam 1919 (= R) ; Kunstgeschiedenis, door E. H.
Korevaar-Hesseling, Rotterdam, 1923, b. 31-113; A. Springer-P. Wolters, Handbuch der Kunstgeschichte, I. Das Altertum, 12 e uitg., A. Kroner, Leipzig 1923;
Kunstgeschichte in Bildern, 13 platendeelen met 424 blz. en ongeveer 3000 afbeeldingen, A. Kroner, Leipzig (Heft 1, Egypte (bl. 1-32); Heft 2, het Tweestroomenland en Voor-Azië (bl. 33-64); Heft 3, de Kreto-Mukeensche kunst
(bl. 65-96); Heft 4, de kunst der Homerische tijden (bl. 97-117); Heft 5/6, de
Grieksche en Romeinsche bouwkunst (bl. 98-192); Heft 7, de Grieksche archaische Beeldhouwkunst (bl. 193-224); Heft 8/9, die van de 5 e eeuw (bl. 225-288);
Heft 10, die van de 4 e eeuw (bl. 289-320); Heft 11/12, de Hellenistische beeldvormkunst (bl. 385-424). De deelen over schilderkunst en toegepaste kunst zijn
nog niet verschenen : we verwijzen gaarne hiervoor naar Rijkse's illustraties
(543-584) en naar Dr. Annie Zadoks, Antieke Cultuur in Beeld, Bussum 1934.
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snijwerk, enz. Wat de spelling der antieke woorden en namen betreft,
hield ik me aan den gezonden stelregel « Graeca Graece Latina Latine »,
behalve waar de uitspraak bij Oostersche woorden (dus Khoefoe en
niet Khufu (= Cheops) en de inburgering (dus Athene, Korinthe,
Thebe en niet Athenai, Korinthos, Thebai) afwijking voorschreven.
Bij het weergeven van Grieksche namen volgde ik de spelling van het
Modern Woordenboek van J. Verschueren (voor de Grieksche woorden
door A. Geerebaert) : Grieksche oe en lange o-klank worden door oe
en meestal door oo weergegeven.
Waar het een plicht van hoffelijke rechtvaardigheid is, hen te danken, die onrechtstreeks hebben meegeholpen bij het tot standkomen van
dit beknopt overzicht, wordt dit tot een zware taak bij de herinnering aan het decennium van studie der antieke kunst, te velde in de
Oostersche en klassieke landen, op reis in de musea van drie werelddeelen, in de studeerkamer en bij het universitair onderwijs. Een deel
der illustraties werd welwillend afgestaan door de firma A. Krbner,
(Leipzig) een ander deel door de Nouvelle Société d'Editions (Brussel).
23 reconstructies zijn van Prof. F. Krischen (Danzig), 3 van architekt
G. Ph. Stevens (Athene), 2 van architekt G. Tognetti (Rome), terwijl
ook andere geleerden mij verlof verleenden om fotos uit hun werk
over te nemen (1). De welwillendheid van, en de medewerking met
eerw. heer J. de Keyzer breng ik hier gaarne in herinnering : ze hebben bevorderlijk gewerkt voor het tot stand komen van deze Kunstgeschiedenis in haar nieuwen vorm.
Zeggen we dus, als woord van dank tot allen, het woord van den
ouden zwerver : « Slechts nadat we bij veel anderen de gastvrijheid
hadden genoten, konden we hierheen komen. »
Nymegen 1938.

F. J. DE WAELE

(1) Afbeeldingen 2-4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 24, 32-36, 39, 40, 47-53, 58,
59, 61, 66-72, 74-77, 95-96 werden door de firma Kroner; 6, 10, 17, 31, 41-46,
56, 60, 62, door de Nouvelle Société d'Editions; 16 door de firma Macmillan
(uit het werk van Sir Arthur Evans) ter beschikking gesteld. 54, 45, 57, kopen sluitstuk werden naar voorwerpen uit, en met vriendelijke toestemming van
het Metropolitan Museum te New York afgedrukt. 28, 29, 79-88, 90-93,
97-103 zijn gemaakt naar reconstructies van F. Krischen; 89, 105, 106, van
G. Ph. Stevens; 63, 64, van G. Tognetti. Verder dank ik de heeren W. C. Braat
(Leiden), H. Drerup (Berlijn), J. H. Holwerda (Leiden), K. Kiibler (Athene),
Th. L, Shear (Princeton) en H. Wagner (Athene), resp. voor : afb. 109, 75, 110111, 37; de Dionusoskop op het schutblad; 26, 30. Op de kaft werd de tempel
der Dioskoeren te Akragas (Agrigento) in penteekening weergeven.
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AFKORTINGEN
afb. = afbeelding.
bdh. = beeldhouwer of bronsgieter.
bdhk. = beeldhouwkunst.
br. = brons, bronzen.
bwk. = bouwkunst
bwm. = bouwmeester.
bv. = bijvoorbeeld.
e. (1 e. v. C.) = eeuw.
gev. = gevonden te.
gr. = graf.
K. = Kunstgeschichte in Bildern.
Kl. A. = Klein Azië.
kz. = keerzijde (munten).
1. = links.
I. h. = linker hand.
mll. = millennium.
m. = meter.
mr. = marmer.
msch. = muurschilder.
msn. = muntsnijder.
Musea :
AA = Athene, Akropolismuseum.
AN = Athene, Nationaal Museum.
BA = Berlijn, Altes Museum.
BJ = Brussel, Jubelpark.
BN = Beiroet, Nationaal Museum.
BP = Bonn, Provinciaal Museum.
FA = Florentië, Archaeol. Museum.
KE = Kaïro, Mus. v. Egypt. Oudheden.
LB = Londen, Britsch Museum.
LO = Leiden, Museum v. Oudheden.
MG = Munchen, Glyptotheek.
NN = Napels, Nationaal Museum.
NM = New York, Metropolitan Museum.
PB = Parijs, Nationale Bibliotheek.
PL = Parijs, Louvre Museum.
RCa = Rome, Capitolijnsch Museum.
RCo = Rome, Museum der Conservatoren.
RG = Rome, Museum van Valle Giulia.
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RL = Rome, Museum van Lateraan.
RT = Rome, Museum der Thermen.
RV = Rome, Vatikaansch Museum.
SO = Stamboel, Ottomaansch Museum.
TB = Tunis, Bardo Museum.
TN = Turijn, Nationaal Museum.
TP = Trier, Provinciaal Museum.
WK = Weenen, Kunsthist. Verzamel.
n. C. = na Christus.
N = Noord, noordelijk.
0 = Oost, oostelijk.
oms. = omstreeks.
odw. = onderwerp.
ontd. = ontdekt te.
plgr. = plattegrond.
ptb. = pottenbakker.
r. = rechts, naar rechts toe.
rel. = reliëf.
rec. = reconstructie.
R. = Rijkse-v. Breen, Kunstgesch.
sch. = schilder.
schk. = schilderkunst.
Spr. = Springer, Handbuch.
stb. = standbeeld.
stsn. = steensnijder.
t. N. v. d. (v. h.) = ten Noorden van
den (van het).
tmp. = tempel(s).
v. = vaas.
vw. = vaatwerk.
vd. = van de(n).
vgl. = vergelijk.
v. C. = voor Christus.
vwsch. = vaatwerkschildei .
vz. = voorzijde (munten).
W. = Westen, westelijk.
wgs. = wijgeschenk.
wschl. = waarschijnlijk.
z. = zie.
Z = Zuid, zuidelijk

HOOFDSTUK I

DE KUNST VAN HET NIJLGEBIED
Land en volk. Tot het beschavingsgebied van de Middellandsche zee hoort
enkel een smalle strook van het aangrenzend Afrikaansch werelddeel : feitelijk reikt de Sahara tot aan de « oude wereldzee » en werd slechts op geringe
diepte door antieke en moderne kolonisatie teruggedrongen. In het NO. van
Afrika wordt deze woestijn doorsneden door een 50 km. breede en meer dan
duizend kilometer lange landstrook, die door de jaarlijksche overstrooming
van den Nijl vruchtbaar gebied werd en het eigenlijk bewoonde Egyptische land
vormt. Eigenlijk Egypte wordt ten Zuiden door Nubië begrensd en verbreedt
in het Noorden tot den rijken Delta-driehoek met zijn vele Nijlvertakkingen.
Nergens in het oude Oosten werd een volk ons door de overgebleven kunst zoo
bekend gemaakt als in Egypte (1). Worden de Farao, de hoogere stand en de
beambtenwereld vooral in standbeelden en reliëfs voorgesteld, de schilderkunst en de ermee verwante reliëf kunst vertoonen ons zeer vaak het volk in het
maatschappelijk leven, in werken van vrede en oorlog. Ze leeren ons bovendien
ook vreemde volkeren kennen, wier vertegenwoordigers als gezanten of krijgsgevangenen in het Nijlgebied kwamen of waarheen de Egyptenaren zelf ontdekkingstochten ondernamen.
Geschiedenis. De vijf of zes millennia Egyptische geschiedenis kan men in
tien perioden indeelen, waarvan er acht voor de oude geschiedenis in ruimere,

(1) Over het Grieksche Aiguptos gaat de naam terug op een oude stadsnaam van Memphis, Het -ka -Ptah = Tempel van den dubbelganger van (den
god) Ptah.
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en zes voor de oude geschiedenis in beperkte opvatting in aanmerking komen.
Tot aan den tijd van Alexander den Groote telt men 30 dynastieën (I d. = le

dynastie). (1)
Oude Rijk (3500-2200 v. C.) (I-XId.).
Vroegste tijd en eenmaking der twee rijken
(Noord en Zuid) door koning Menes.
Koning Zoser (IIId.) en bouwmeester
Trappenpyramide v. Sakkara.
Imhotep
Pyr. bij Meidoem en Gize (IVd.)
De koningen-pyramidenbouwers (IVd.)
en zonnetempels (Vd.).
B. Midden Rijk (XII-XIVd.) en Huksos (XV-XVId.) (2200-1580).
O. Nieuwe Rijk (XVII-XXd.) (1580-1090).
Rotstempel bij Thebe.
Koningin Hatsjepsoët (XVIIId.).
Koning Toetmosis III (XVIIId.)
Veroveringen, bloei van koningsmacht Roem van Thebe : tempels en
doodenstad in de vallei der
en van den priesterstand.
Koningen.
« Zuilen van Memnoon ».
Amenophis III (XVIIId.).
Amenophis IV = Echnaton (1365 v. Chr.) Zonnemonotheisme in godsdienst, naturalisme in de
(XVIIId.).
kunst. Thebe verlaten, nieuwe
hoofdstad : Achet-Aton ( _
Amarna).
Toet-ank-Amon, schoonzoon van Echnaton.
Seti I (XIXd.), veldheer en tempelbouwer.
Veel tempels, o. a. bij AboeRamses II (XIXd.) (1301-1234), strijd
Simbel, Karnak, Loeksor, enz.
tegen de Hetieten (Slag bij Kadesj, 1296)
D. Libische, Ethiopische en Assyrische overheersching (XXI - XXVd.) (1090 - 663).
E. Saïetische herleving (XXVId.) (663-525).
Grieksche kolonie Naukratis.
Psammetichos I
F. Perzische overheersching (XXVIId.) en Egyptische vorsten (XXVIIIXXXd.) (525-332).
G. Grieksche verovering (Alexander) en tijdvak der Ptolemeeërs (332-30).
H. Romeinsche overheersching (31 v. C.-395 n. C.).
J. Byzantijnsche overheersching tot aan de verovering door de Arabieren
(395-640 n. C.).
K. Middeneeuwen (tot 1798, Napoleon) en moderne tijd.
A.

Ontdekkingen, ruinen en musea. Pas na de veldtochten van Napoleon begon
het ernstig wetenschappelijk onderzoek van het oude Egypte, dat gedurende
de 19 e en de 20 e eeuw in internationale samenwerking werd voortgezet. Cham(1) Voor nadere historische uiteenzetting, zoowel voor Egypte als voor het
heele Oosten, zij verwezen naar het voortreffelijk handboekje van L. Cerfaux
-- J. de Keyzer, De oude volken van het Oosten, Antwerpen 1935, en voor de
dateeringen der heele geschiedenis naar « The March of Man », London 1935.
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pollion (die in 1822 den sleutel vond tot het lezen der hiëroglyphen cf. R. 106) .
Lepsius, Mariette, Maspéro (in de 19 e eeuw) en Flinders Petrie, Ranke en Howard Carter (de ontdekker van het graf v. Toet-ank-Amon) (in de 20 e eeuw
hebben zich om de Egyptologie zeer verdienstelijk gemaakt. De voornaamste
puinenvelden liggen bij Memphis (Gize, Sakkára) en Thebe (Karnak-Loeks or,
r. Nijloever; vallei d. Koningen, 1. N.). Wel zijn duizenden waardevolle vo orbeelden van Egyptische kunst naar de musea van Europa (ook BJ en L 0) en
Amerika, of tot versiering van pleinen (obelisken te Rome, Londen, Parijs, New
York) weggevoerd, maar toch blijft het museum te Kaïro om zijn rijkdom het
eerste Egyptisch museum der wereld, waaraan de ontdekking van Howard
Carter in 1922 bijna een nieuw museum heeft toegevoegd.

A. BOUWKUNST
Indien onze aandacht vooral gevestigd wordt op de monumenta le
gebouwen van Egypte, tempels, pyramiden, mastabas, rotsgra ven,
enz., waartoe de steen van de vele steengroeven of (en) bak- en dr oogsteenen (tegels in de zon gedroogd) gebruikt werden, toch kan men
het minder aanzienlijke huis van den man uit het volk niet overslaan.
1. Leeren we uit alle perioden de gewone en de rijkere, meer ontwikkelde woning van den Egyptenaar kennen, toch treft men in Am area
de beste voorbeelden aan, zoowel van werkmanswoningen in groote
huizenblokken als van huizen van meer gegoede Egyptenaren. B ij deze
laatste wordt de centrale woon- en spijskamer aan alle kanten door
andere vertrekken omgeven, een bouwwijze die vooral met warm
klimaat en afkoeling heeft rekening gehouden.
2. In den tempel woont de godheid. Tot die godheid, d. i. tot zijn be eld,
nadert men door een reeks poorten, voorhoven, zalen en gangen. Ee n
bijzondere aandacht verdient de zuilenorde der Egyptische tempels.
Zuilen en pijlers, die met de muren de dragers van het horizontale ternpelgedeelte zijn, worden gekenmerkt door schacht, kapiteel en voetstuk : weergeven van natuurmotieven (ronde boom, bundel stengels),
evenals technische overwegingen, spelen hierbij een beslissende rol.
a. Bij de p r o t o d o r i s c h e zuil wordt de geribde schacht door
een eenvoudige plaat afgedekt. Plantmotieven vinden we bij drie andere zuilen. De lot os zuil bootst de bundel stengels der witte Egyptische waterlelie na; het kapiteel, een gesloten lotosbloem (Afb. 1, A).
Een omzetting in steen van het hooge rietgras, wiens voet en kop door
scheedeblaren worden beschut, is de papyrus zuil (Afb. 1, B, C, D).
Het palmboom kapiteel geeft de gestileerde, gebundelde takken
.3.

van den palmboom weer, terwijl in
het H a t h o r kapiteel het beeld
van de Egyptische godin der liefde
wordt aangebracht (Afb. 1, F). Motieven der flora (lelie, papyrus) vindt
men ook vaak op pijlers, terwijl ze
in bepaalde zuilen (m e n g zuilen)
ook in onorganische samenstelling
gebruikt worden. Evenals andere
bouwdeelen werden de zuilen door
reliëf en schilderwerk verlevendigd.
b. Zijn de Egyptische tempels niet
uitsluitend tot één type terug te
brengen (naast de « ge wo ne »
tempels bestaan ook zo n n e t e mp els (Afb. 2) in het Oude Rijk,
en doodentempels), toch kan als gewoon schema gelden, dat van een
gestrekt gebouwencomplex bestaande
uit een toegangslaan tusschen een
dubbele haag van sfinxen of rammen,
een met een holle lijst afgedekt
poortgebouw tusschen twee poorttorens (pylonen) en een daarachter
liggend
rechthoekig plein, dat aan
Afb. 1. — Egyptische zuilen : A. Gestileerde
lotoszuil. B. C. D. verschillende vormen van
drie
zijden
door zuilenhallen is omde papyruszuil. E. zuil met kelkkapiteel. F.
geven. Dit schema (poortgebouw en
Hathorkapiteel.
zuilenzaal) wordt één of tweemaal
herhaald, en achter de laatste pylonengroep ligt dan meestal het allerheiligste, een donkere kamer met gangen en bergruimten omgeven.
3. De vaste overtuiging dat het levend princiep, de dubbelganger
(« Ka ») van den mensch na den dood blijft voortbestaan heeft doodenen grafcultus bij de Egyptenaren tot een der meest uitgebreide en monumentaalste der heele oudheid gemaakt.
a. In het rotsachtig heuvelland treft men natuurlijk vooral het rot sg r a f aan, waarvan de Thebaansche doodenstad de beste voorbeelden
bevat. Over een vlucht van afdalende en in verschillende assen aangelegde trappen, waartusschen zich groote kamers en diepe putten
bevinden, daalt men tot den doodenkelder af (b. v. graf van Toet4

ank-Amon). Met deze
rotsgraven zijn ook
de rotstempels verwant (b. v. die van
Hatsjepsoët in de
Thebaansche doodenstad, en van Ramses
II).
b.De mastaba is
als de monumentale
steenen terp over het
graf in de vlakte. In
lange rijen vindt men Afb. 2. — Zonnetempel bij Aboesir (OR). Overdekte gang, heilig
dit graftype aan den gebied met afgeknotte pyramide en obelisk. De boot (in baksteen)
van den zonnegod stond opgesteld buiten het heiligdom.
voet der pyramiden,
waar de rijksgrooten in de buurt van hun koninklijken meester wilden
begraven worden.
c. De pyramide (R. 103 vv.) kan men, zoowel in haar gewonen
vorm als in de uitzonderlijke vormen van trappenpyramide en knikpyramide, als een bouwkundige ontwikkeling van het steenen terpgraf beschouwen. Haar eerste functie is wel die van koningsgraf, een
symbolische (in verband met zonnecultus) of praktische (in verband
met sterrekunde) beteekenis is slechts ondergeschikt aan de eerste.
B.

BEELDVORMKUNST

De Egyptische beeldvormkunst is voor een groot deel de dienares van
den goden- en heerscherscultus, evenals van den dienst der dooden.
Terwijl de ronde beeldhouwkunst vooral mensch, god en dier in monumentale vormen uitbeeldt, komt het dagelijksch leven vooral tot
uiting in de meer vertellende reliëfkunst. Bij de standbeelden laat de
kunstenaar zich meestal door het princiep der frontaliteit leiden, bij
de reliëfkunst door het princiep der grootste doelmatigheid, waarbij
hoofd en afhangende deelen (armen, beenen) het meest sprekend in
zijvoorstelling, de romp echter in voorzijde wordt weergegeven, een
samenstelling, die slechts ten koste van anatomische juistheid kan bewerkt worden. Het Egyptisch reliëf herhaalt vaak hetzelfde bestanddeel op rhythmische wijze (planten, krijgers, enz.) en ziet daarbij van
perspectief af. Binnen de grenzen van vaststaande formules is er wel
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Afb. 3. — Ebbenhouten kopje van koningin Teje, moeder van Echnaton. Negroide
type met trekken zooals Echnaton. (BA).

een vormelijke ontwikkeling in de
ronde beelden; een nieuw princiep in
vorm (naturalisme) en inhoud (de Afb. 4. — Granieten zittend beeld van
koning als gewoon sterveling) breekt Ramses II (T N). Helm, kromstaf en linnen
gewaad. Elegantie in houding en kleeding.
slechts voor korten tijd door onder
Echnatons regeering. Uit de vele beelden in het Oude Rijk mogen de
zittende Khafra (KE = R. Afb. 180), de schrijver (PL = K. 25,7) en
de « dorpsschout » (KE) vermeld worden. Tot de kunst van Amarna
behooren de vele voorstellingen van Echnaton en het ebbenhouten
kopje van koningin Teje (Afb. 3). Eenigzins vroeger zijn de kolossale
beelden van Amenophis III (= Memnoonzuilen). Een der voortreffelijkste beelden uit het Nieuwe rijk is dat van Ramses II (Afb. 4)._
C. SCHILDERKUNST
overgebleven schilderwerken trekt bijna het heele leven van
Oud-Egypte aan ons oogen voorbij, maar in de liefelijke voorstelling van fauna en flora en van het huiselijk leven zijn de Amarnakunstenaars wellicht onovertroffen. Behalve op deze functie van vertellen dient ook op het decoratief karakter der schilderkunst, in dienst
van de bouwkunst, te worden gewezen.
In de
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D. TOEGEPASTE KUNST
Nergens vindt men zooveel voorbeelden van sierlijke en smaakvolle voorwerpen
der kunstnijverheid als in ongeschonden Egyptische graven, waaruit voortreffelijke specimina van meubelkunst, toiletgereedschap, eetgerei, enz. te voorschijn gekomen zijn (vgl. K. 29 en 30).
Boekenopgave. Behalve op het uitstekend en rijk geïllustreerd handboek van
G. Maspéro (Kunst in Egypte, in het Fr. D. en Eng. versch.) zij hier op het mooie
werk van G. Sfeindorf f, Die Kunst der Aegypter, Leipzig 1928 (104 blz. tekst,
17 afbeeldingen, 200 platen, gewezen. Afb. : R. 103-266.

HOOFDSTUK II

DE KUNST VAN HET
TWEESTROOMENLAND
Land en volk. Het vruchtbaar gebied van het naar zijn aardrijkskundige
vorm genoemde « sikkelland » wordt begrensd door de bergen van Armenië,
Perzisch hoogland en golf, Arabische woestijn en Middellandsche zee. Daarvan
neemt het Syrische kustland de kleinste westelijke helft in, terwijl de grootste
helft tot het Tweestroomenland behoort : hierin sluiten Eufraat en Tigris het
gebied niet alleen gedeeltelijk in (Mesopotamië), maar ze vloeien er dwars doorheen, naar de Perzische golf toe. In eigenlijk « Mesopotamië » (dat den onregelmatigen vorm van een Arabische « acht » vertoont) lag op den Eufraat de voornaamste stad Babylon, zooals thans niet ver van daar, op den Tigris, het huidige
Bagdad, hoofdstad van Irak, ligt. Wellicht minder dan de Nijl waren de stroomen hier het bevruchtend element, maar evenzeer waren het de groote verkeerswegen van Noord naar Zuid.
De eerste geschiedenis kent een reeks bloeitijdperken van kleine volkeren waaruit eerst het Babylonisch rijk van Sargon den Oude en later het Assyrisch wereldrijk groeit. Soemeriërs en Akkadiërs bewoonden het land tusschen de stroomen, Chaldeërs en Elamieten, dat buiten de stroomen aan de Perzische golf.
De voornaamste Soemerische (Eridoe, Oer, Oeroek ; Lagasj) en Akkadische
(Agade en Kisj) steden lagen aan of bij den Eufraat. Het eerste Babylonische rijk
werd door de Amoerroe gesticht en bevatte een sterken Soemero-Akkadischen
inslag. Nadat Kossieten en Hetieten het vervallen rijk geruimen tijd onder hun
heerschappij hadden gehouden, groeide het rijk der Semietische Assyriërs, wier
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stamland ten noorden van Akkad en wier hoofdsteden Assoer en later Ninive
aan den bovenloop van de Tigris lagen.
Geschiedenis en kunstwerken (R. Afb. 267-306).
I. Eerste Babylonisch rijk (en voorgangers).
1. Rijk van Soemer (4 e mll. tot 2875).
« Gierenfries » (K. 42)
« Patesi » Eannatoen te Lagasj (K. 38)
2. Rijk van Agade (2875-2675), Sargon de Oude
« Overwinningszuil » (PL = K. 49)
en Naram-Sin
3. Rijk van Soemer (2675-2350) : Bouwvorst
Talrijke beelden (K. 44-48)
Goedea
4. Rijk van Babylon (2350-1925) (Abraham te Oer, 2000)
Beelden en stelen (K. 49-50)
Koning Hammoerrapi (2067-2025)
5. Kwijnend bestaan van het Babylonisch rijk
(1900-1300) Invallen van Hetieten, enz.
II. Assyrische wereldrijk.
Assoer (K. 40, 1-2; 39,6)
1. Oude rijk (1300-1100). Hoofdstad Assoer
Koningen Salmanassar I en Tiglat Pilesar I.
2. Periode van verval (1100-900)
3. Nieuwe rijk (900-612). Hoofdstad Ninive (Sennacherib) Ninive (K. 59,4)
Koningen : Assoernasirpal
(K. 57; 59)
(K. 57; 58)
Salmanassar II
Tiglat Pilesar III
(K. 59,5)
(K. 57,6)
Assarhaddon
Assoerbanipal (2 e h. 7 e eeuw, veroveraar
en « Maecenas » (bibliotheek)
(K. 60, 1, 4)
III. Tweede Babylonisch rijk (612 - 538), Neboekadnezar (Nabuchodonosor).
(verovering van Jerusalem, 586).
IV. De twee en half volgende millennia' (538 v. Chr.-1921 n. Chr.) is het Tweestroomenland achtereenvolgens een bezit van Perzen, Grieken (Seleukieden),
Romeinen, Sassanieden, enz. In 1921 wordt Mesopotamië het mandaatsgebied
Irak en kort daarop onafhankelijk vorstendom.
Ontdekkingen, ruinen en musea. Het wetenschappelijk onderzoek van OudMesopotamië kon voorgoed worden ingezet, nadat Grotefendt in 1802 tot de juiste
lezing der talen in spijkerschrift (Assyrisch en Soemero-Akkadisch of Elamitisch)
was gekomen. De vondsten van de bibliotheek van Assoerbanipal en van het
koninklijk archief van Amarna (z. bl. 2) leverden tienduizenden oorkonden.
Internationale samenwerking maakte het wetenschappelijk onderzoek van den
bodem van het Tweestroomenland mogelijk : inde 19 e en 20 e eeuw werd (en
wordt) gegraven in Assyrisch (Khorsabad, Ninive), Babylonisch (Babylon) en
Soemero-Akkadisch (Kisj, Esjoena = Tel Asmar, Lagasj = Tello, Oeroek,
vooral Oer) gebied, vooral door Amerikaansche, Britsche, Duitsche en Fransche
geleerden.
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A. BOUWKUNST
Wat materiaal en
typische bouwvormen betreft, zij gewezen op het gebruik
van bak- en droogsteen, gewonnen in
het alluviaal gebied
van het Tweestroomenland, van leem
of asfalt als bindmidMb. 5. — Paleis van Sargon te Khorsabad, met gedeelte van den
del, en op de ruimvestingsmuur. Ziggoerat in het midden.
teoverspanning met
bogen, hetzij door boven elkander uitstekende steenen (trapjesboog)
hetzij door boogvormige gewelven.
1. Als algemeen bouwprinciep bij huis en paleis geldt het groepeeren
der vertrekken om een of meerdere open ruimten, waarmee men het
groepeeren der nomadententen bij nacht en de bouwwijze der Oostersche herberg (« khan ») kan vergelijken. Het Mesopotamisch paleis is
de verdriedubbeling en 'verfraaiing van het eenvoudig huis (b. v. te
Esjoena) en kent drie binnenplaatsen, waarom heen respect. de mannen- (of staatsie-), vrouwen- en dienarenvertrekken gebouwd zijn.
Het paleis vormt een deel der stadsvesting, men trad binnen door
verschillende poortgebouwen in de binnenhoven en vandaar in de
vertrekken. Onschatbare rijkdommen waren hierin als muurversiering,
zolderbedekking of kunstwerken bijeengebracht. Tot het paleiscomplex hooren ook meestal een tempelgebied, een bibliotheek en groote
tuinen op terrassen (Afb. 5). De groote regelmatigheid in den aanleg
der steden als Babylon en Ninive, vindt men niet in de kleine steden,
b. v. Esjoena. Onder de nuttigheidsbouwwerken dient vooral gewezen
te worden op de groote waterleiding van Sennacherib, die voor haar
tijd als een vogrtreffelijk meesterwerk van ingenieurskunst kan beschouwd worden.
2. Naar gelang men zich de godheid dacht als bewoner van een bergtop of van een menschenwoning, bouwde men hem een torentempel,
de « ziggoerat », meestal met zeven verdiepingen (Afb. 5) of een tempel
naar het Oostersch huismodel, waarin een rechthoekige kamer met
nis het eigenlijke heiligdom vormde. Elke verdieping van de ziggoerat
9

Afb. 6. -- Soemerisehe kop (B J).
Archaische stijl, oms. 2800 v. C.

was aan een planetengod gewijd, op
den top stond het altaar en vandaar
bestudeerde men ook den loop der
hemellichamen. Bij den gewonen
tempel bevond het altaar zich ofwel
in het binnenhof ofwel in het heiligdom.
3. Het Mesopotamisch graf was meestal uit tegels opgebouwd, wanneer het
niet in de rots was uitgehouwen. Hierbij treft men vaak tongewelf en trap- Afb. 7. — Assoernasirpal, koning van Assyrië
jesboog aan. Als de meest beroemde (885-860 v. C) in aanbidding. Standplaat (LB)
bijzetting kan de koningsbegrafenis
van Oer (midden 4 e mill.) gelden, een rotsgraf waarin 59 personen
waren begraven, wier uitrusting en doodengaven (thans LB) tot het
rijkste hooren dat de vroeg Soemerische kunst ons heeft geschonken.
B. BEELDVORMKUNST
Indien we afzien van de vroegste beeldhouwkunst (Afb. 6) en de voortreffelijke kleiaarden beeldjes, dient vooral het zittend en staande
koningsbeeld in ronde beeldhouwkunst beschouwd te worden. ,A1s
voortreffelijke voorbeelden kunnen gelden het zittend beeld van
« patesi » (= gouwvorst) Goedea (PL) en het standbeeld van Assoernasirpal (als reliëf in Afb. 7).
Het reliëf schijnt nog hooger in eer te staan dan de ronde beeldhouwkunst. Op de steenen standplaten (= stele) wordt krijg en overwinning,
10

cultus en processie
voorgesteld. Grensoorkonden (= koedoeroe) dragen vaak reliëfvoorstellingen. Beroemder dan de Babylonische zijn de
Assyrische reliëfs. In
vlak reliëf worden
hierop krijg of jacht,
offer of feestmaal
aangebracht, en de
bedoeling der voorstelling, die door de
lange band-opschriften in spijkerschrift
wordt duidelijk gemaakt, is de verheerlijking van den vorst
of van den god. Op
koninklijke reliëfs komen ook zeer vaak
monsterwezens voor.
Bijzonder verdienstelijk zijn de MesopotaAfb. 8. — Toegangspoort en torens van het paleis van Sargon te
mische dierenvoorKhorsabad. De held Gilgamesj staat tusschen vleugelstieren.
stellingen. In steen
en edelmetaal wordt het hoornvee reeds omstreeks 3500 voortreffelijk uitgebeeld (vondsten van Oer). De poortstieren der Assyrische
paleizen (met vijf pooten voorgesteld, daar ze van twee zijden moesten
beschouwd worden) (Afb. 8) werden in zeer hoog reliëf uitgehouwen.
Wel het meest beroemde jachtreliëf is de realistische uitbeelding van
de « stervende leeuwin » (Afb. 9), een waardige tegenhanger van de
drie eeuwen jongere en meer geïdealiseerde Grieksche leeuw van
Chaironeia.
C. SCHILDERKUNST
Meer dan de weinige resten van decoratieve schilderkunst, dient
vermeld te worden de geglazuurde wandbedekking van poorten en
11

1

Afb. 9. — Relief uit Ninive (LB) : leeuwin door pijlen ten doode getroffen.

paleizen, waarop florale motieven en dieren (leeuwen, stieren, slangenmonsters, enz.) tegen een donkerblauwen achtergrond in geglazuurde
tegels werden aangebracht. (De Isjtarpoort van Babylon is aldus in
werkelijke grootte opnieuw opgebouwd te Berlijn, BA.)
D. TOEGEPASTE KUNST
Is de binnenhuispracht der Assyrische paleizen bijna geheel verdwenen, toch
kan men zich nog eenigszins de beteekenis van de hierbij te hulp geroepen toegepaste kunst duidelijk maken. Tot
deze kunstnijverheid kan men ook
de duizenden zegelcylinders met
hun godsdienstige en burgerlijke
voorstellingen rekenen (A/b. 10).
Evenals elders is ook aardewerk
(vaak het eenige dateeringsmiddel)
hier rijkelijk voorhanden. Van de
weelde en kunstvaardigheid der
allervroegste beschavingleggen vooral de vondsten van het massa-graf
te Oer een welsprekend getuigenis af.
Afb. 10. — Afdruk van Somero-Akkadische cylinBoekenopgave. De beste, handigste
derzegel (begin 3 e mln.) : godheid (zittend) en
en
goedkoopste geschriften over de
drie personen 1. die haar komen vereeren.
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kunst van het Tweestroomenland vormen de boekjes van Eckhard Unger, Sumerische and Akkadische Kunst (1926) en Assyrische and Babylonische Kunst
(1927), verschenen in de serie Jedermanns Bizcherei, Hirt, Breslau. (resp. 68
en 92 blz., 62 en 103 afbeeldingen.)

HOOFDSTUK III

DE KUNST VAN HET SYRISCH GEBIED
Land en volk. De kleine, westelijke helft van het « vruchtbare sikkelland »,
het Syrisch gebied (in hoofdzaak Fenicië en Palestina) strekt zich ongeveer over
de huidige drie mandaatslanden, Syrië, Palestina en Transjordanië uit. Het vitale deel van Oud-Syrië, de kuststrook die het land der Feniciërs vormt, ligt ten
W. van het Libanongebergte. Terwijl Palestina afwisselend uit berg-, heuvelen vlakteland bestaat, hoort het grootste deel van het Overjordaansche gebied eigenlijk reeds tot de Arabische woestijn. Dit groote Semietisch gebied is
als een smeltkroes van kunst en beschaving geworden, een soort buffergebied
waarin de drie machten Egypte, Assyrië en Hetieten met min of meer succes
getracht hebben hun invloed te vestigen. Tot dit Syrisch gebied rekene men ook
het eiland Kupros of Cyprus, dat een eigenaardige plaats in deze Syrische « mengcultuur » inneemt.
Geschiedenis.

Fenicië

Palestina

3000 : uitbreiding der
2000 : Abraham (te Oer)
Feniciërs
1500 : veroverd door
Toetmosis III
1000 : koningen te Djebal 10 e eeuw : David
Salomon
eeuw (Bublos) : Hiram
970-936 : Hiram van Turos Tempel te Jerusalem.
en Sidon.
814 : stichting van
Carthago.
9 e - 7 e eeuw : Assyr.
overheersching.

Kupros

1500 : veroverd door
Toetmosis III.
Mukeensche en Egyptische kunstinvloeden,
daarna sterke invloed
van Fenicië.
Eind 8 e eeuw : « Jatnana»
onder Ass. protectoraat.

772 : rijk van Israël door
Assyrië veroverd.
586 : verovering van Jerusalem door Neboekadnezar.
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eeuw : Fen., Pal. en Kupr. onder het gezag van Perzië.
520 : bouw van den 2e
tempel (Nehemias)
Na 333 onder het gezag van Alexander en van de Diadochen. Grieksche invloed
2 e eeuw : opstand der
Makkabeërs.
Midden l e eeuw v. Chr. : onder gezag van Rome.
20 v. Chr. : bouw v. d.
3 e tempel (voltooid
64 n. Chr.).
70 n. Chr. : stad en tempel. v. Jerusalem verwoest.
Laatste helft

6e

Ontdekkingen, ruinen, musea. Indien we afzien van de vondsten van Hellenistisch Syrië (b. v. « sarkophaag van Alexander » bij Sidon) leeren we de
Oud-Syrische, Fenicische beschaving in Syrië kennen door de studie der ontdekkingen in Djebal-Bublos en Oegarit-Ras Sjamra, door Fransche geleerden
ingesteld. In Palestina worden vooral Jerusalem, Jericho, Samaria, de plaatsen
om het meer van Tiberias (Megiddo, Beisan) en steden in het Overjordaansch
gebied onderzocht. Ook op Kupros wordt op vele plaatsen de spade in den grond
gestoken. Te Beiroet (BN), Jerusalem en Nikosia (Kupros) bevinden zich de voornaamste musea van de kunstgebieden, terwijl wellicht de beste verzameling van
Kuprische oudheden naar New York werd overgebracht (NM).

A. BOUWKUNST
1. Met recht mogen we veronderstellen, bij gebrek aan positieve gegevens, dat voor de woning in het Syrisch gebied ook het « khan »-type
in min of meer ontwikkelden vorm toegepast werd. De belangrijkheid van het
binnenhof met omgevende kamers blijkt
ook uit den aanleg van den tempel te
Bublos (Afb. 11). Als het meesterwerk
van Fenicische bouwkunst dienen we den
beroemden tempel van Salomon te beschouwen : hierin schijnt de opvatting van
den Oosterschen (binnenhof met kamers
erom heen) en van den Egyptischen tempel (door een vlucht van kamers tot het
allerheiligste naderen) tot een eenheid
Afb. 11. — Munt van het « heilige uitgewerkt te zijn. Voorhal (« elam »),
tempel, gesloten hof en
middenzaal (« hekal ») en allerheiligste
heilige kegelsteen in het midden.

Bublos » :
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Afb. 12. — Tempel van Jerusalem (reconstructie). Het eigenlijk tempelgebouw (1. v. ronde toren)
stond in een binnenhof, dat verdeeld was in het hof der Israelieten en dat der priesters. Daarvoor
lag het middenhof. Dit complex van tempel, tempelbinnenhof en middenhof lag, omringd door
een rechthoek van gebouwen met drie verdiepingen, in een buitenhof, waarin zich de heidenen
mochten ophouden. Buiten dit hof der heidenen bevonden zich het koninklijk paleis met de stallen
voor de (offers?) dieren.

(« debier ») waren de drie hoofdvertrekken. Een meesterwerk van
Syrische mengkunst waren de twee bronzen, 11 m. hooge zuilen. Aan
Hellenistische beïnvloeding dienen we de zuilenhallen toe te schrijven,
waarmee Herodes de Groote den « derden » tempel verfraaide (Afb. 12).
Van de ongeveer 150 bekende synagogen, vooral uit HellenistischRomeinschen tijd, hooren vele tot den typus der basilica (bl, 66).
2. De rotsgraven van Djebal-Bublos (aanleg, trappen, sarkophaag,
doodengaven) wijzen duidelijk op verwantschap met Egypte. De graven
van de koningen van Oegarit daarentegen waren met natuursteen
gebouwd en overdekt met gewelven, gevormd door vooruitspringende
steenblokken. Bij het volk werd de begrafenis vaak in looden doodskisten en in aarden kruiken toegepast. In Palestina schijnt men ook,
in overeenstemming met het terrein, aan het rotsgraf (rotskamer door
een rollende « molensteen » afgesloten) den voorkeur te hebben gegeven.
Het Kuprische rotsgraf kent daarenboven nog de hellende gang in de
rots, (« dromos ») die naar de kamer van den doode leidt.

15

B. BEELDVORMKUNST
Kan men in de Fenicische beeldhouwkunst overwegend Egyptischen
invloed vaststellen, in de weinige voorbeelden van de Israëlitische,
overigens van het « gesneden beeld » afkeerige kunst (Cherubijnen der
Ark, stieren onder de « bronzen zee »), kan men evenmin den invloed
der Egyptische als der Mesopotamische voorbeelden loochenen, vooral
niet na den tijd der groote ballingschap.
De Kuprische kleiaarden en kalksteenen beelden dragen een uitgesproken losaal karakter en zijn minder afhankelijk van hun Egyptische
voorbeelden dan b. v. de Fenicische.
C. KUNSTNIJVERHEID
Het zeevarend en factorijen stichtend volk der Feniciërs kan men als
de makelaars der antieke, Oostersche kunst beschouwen. De kunstpatronen van Egypte en Tweestroomenland worden in alle takken
van kunst door elkaar gehaald : op voorwerpen van kleiaarde, metaal,
glas, op weefwerk, ivoor en gesneden steenen. Op deze « mengkunst »,
die om de heele oude wereldzee haar afzetgebied had, werkt ook
Egeische, d. i. laat-Helladische of Mukeensche kunstinvloed in, zij het
dan in beperkte mate.
Boekenopgave. De bondigste en degelijkste vakbehandeling van het kunstgebied bieden, hier en elders, de artikels der Encyclopaedia Brifannica (14e
uitg. 1929) in casu « Cyprus », « Palestine », « Phoenicia ». F. M. Botel, Palestina
in het licht der jongste opgravingen (Amsterdam, 1932) en J. Simons, Opgravingen in Palestina (Roermond, 1935) behandelen vakkundig en leesbaar
het onderwerp. Afbeeldingen bij R. 307-312, 320-330.

HOOFDSTUK IV

DE KUNST VAN KLEIN-AZIE
Land en volk. Klein Azië, de groote landtong, die als de brug is tusschen twee
werelddeelen, hoorde in het 2 e millennium v. Chr. met gedeelten van Syrië en
Noordelijk Tweestroomenland, tot het groote rijk der Hetieten, een verzamel16

naam van ten minste zes volkerengroepen. Na het te gronde gaan van het rijk
in het begin van het l e millennium v. C. zijn nog enkele gouwen van Klein Azië,
Paflagonië, Frygië, Lykië en Lydië belangrijk voor de kunstgeschiedenis. Het
westelijk kustland (Troja en de Grieksche koloniën) hoort thuis bij de geschiedenis van Hellas.
Geschiedenis.

2400-1900 : bestaan van Troja II (2 e stad Troja).
Vanaf 2000 uitbreiding der Hetieten.
14 e eeuw : toppunt van macht der Hetieten (met hoofdstad Hattoesjasj, thans
Bogaskeui), die hun rijk tot aan Palestina uitbreiden.
1296 : Ramses II verslaat de Hetieten bij Kadesj en sluit een verdrag met hun
koning.
Omstr. 1200 : Troja VI (_ « Homerisch » Troja) ingenomen en verwoest.
Verovering van het laatste rijk der Hetieten (met hoofdst. Karkemisj aan den
Eufraat) door de Assyriërs.
Ontdekkingen, ruinen, musea. Pas in de 20 e eeuw is de belangrijkheid van
het rijk der Hetieten weer aan het licht gekomen. Te Bogaskeui werd vanaf 1906
het archief van de koningen gevonden; de ontcijfering is grootendeels het werk
van den Tsjechischen geleerde B. Hrozny. Ook in andere Hetietische ruïnen aan
den Orontes en den Eufraat werden onderzoekingen ingesteld. Behalve in de
musea van BA, KO, LB en PL, bestaat een aanzienlijke verzameling Hettitica
in het nieuw museum van Ankara, Turkije's nieuwe hoofdstad.

I. HETIE'1'EN
A. BOUWKUNST
Nog veel minder dan in Mesopotamië, kan men in het rijk der Hetieten
met zijn zes volkeren (vier ervan hadden een Indo-Germaansche,
twee een Semietische taal) van een eenheidskunst spreken. Behalve
van een westelijke en oostelijke Hetietische kunst (met grenslijn het
Taurosgebergte), schijnt men ook in Syrië een Hetietische « mengkunst » aan te treffen. Het oostelijk kunstgebied heeft de latere Assyrische kunst zeer sterk beinvloed. Het westelijk kunstgebied wordt
vertegenwoordigd door paleizen en stadsmuren, die meestal met holle
gangen, schijngewelf, torens en poorten waren voorzien. De deurposten
der poorten waren vaak, zooals de « leeuwenpoort » te Bogaskeui met
dierenreliëfs versierd. Een der voortreffelijkste voorbeelden der bouwkunst is het tempelpaleis te Bogaskeui, waarvan de aanleg de gedachte
terugvoert naar de paleizen van Kreta.
17
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B. BEELDHOUWKUNST
Tot nogtoe kennen we van de Hetietische beeldhouwkunst hoofdzakelijk reliëfs, en wel wijdingen, vaak op de rotsen aangebracht.
Topmuts, baardtooi, neus en omhoogstaande teenen kenmerken de
voorstellingen van god en mensch. Godenrijen op menschen en dieren
staande, komen voor op de « beeldrotsen » bij Bogaskeui (Afb. 13).

Afb.13. — Hetietisch beeldhouwwerk op de « Beeldrotsen » bij Bogaskeui. Godheden staande op rotsen,
menschen en dieren (luipaard en dubbele adelaar in heraldisch schema).

Ook van jachttooneelen en voorstellingen van den donder- of weergod
is menig voorbeeld bekend.

II. DE KLEINERE VOLKEREN VAN KLEIN AZIE
Bij de kleinere volkeren, Paflagoniërs, Frygiërs, Lydiërs en Lykiërs,
is in opzicht van kunst in hoofdzaak te verwijzen naar de merkwaardige
rotsgraven, meestal de woning nabootsend en met reliëfs versierd, en
op ongenaakbare plaatsen uitgehouwen. Bij de Lykiërs staan de graven soms vrij als torenhuisjes (met dakbedekking in den vorm van
den vroeg-gothischen spitsboog) of als blokhuizen met een bovenen benedenverdieping, klaarblijkelijk een omzetting of aanpassing van
het houten Lykische woonhuis. De familieleden werden in de bovenste, het dienstpersoneel in de benedenverdieping bijgezet. Het Ly18

kische graf der Harpyen (LB = K. 208, 4-6) (5 e e. v. C.) staat niet
zijn reliëfs onder den invloed der Grieksche kunst.
Boekenopgave. Terwijl E. Pottier (L'art hittite, Parijs 1926) vooral op de kunst
en J. Garstang (The Hittite Empire, London 1929) daarnaast ook op geschiedenis en land den nadruk legt, vinden we daarenboven het belangrijke vraagstuk der talen bondig maar voortreffelijk behandeld in B. Hrozny's artikel Hittites in de Encyclopaedia Britannica (1929). Afb. : R. 313-319.

HOOFDSTUK V

DE KUNST VAN IRAN
Land en volk. De hoogvlakte van Iran is het stamland van wat de Grieken naar
een kleine landstreek, Perzië noemden (thans ook, sedert 1935 heet Perzië Iran).
Na de overheersching van Assyrië en Nieuw Babylon, groeit Perzië, vanaf Kuros,
uit tot het groote wereldrijk, waarin een eklektische, uit de tradities der volkeren
der rijksunie puttende kunst, ontstond. Semietisch en Egyptisch leengoed werd
rijkelijk in de kunst van de Arische Perzen verwerkt.
Geschiedenis. De elf eeuwen antieke Iranische geschiedenis (tot aan het vestigen van het kalifaat te Bagdad in 636 n. C.) worden gegroepeerd in
1. Ruim twee eeuwen (545-330 v. C.) heerschappij der Achaimenieden, met
Kuros den Groote (549-529), die Mesopotamië, Kambyses (529-522), die Egypte
veroverde; Dareios (-485) en Xerxes (-465) (veldtochten tegen Griekenland),
Dareios III (336-330), die door Alexander werd overwonnen.
2. Vijf en half eeuwen Seleukieden (naar den stichter Seleukos) met hoofdstad
Antiochië. Het westelijk deel (tot aan Mesopotamië) gaat later aan de Romeinen over, terwijl op de Iranische hoogvlakte het Parthenrijk groeit.
3. Vier eeuwen (212-636 n. C.) : tijdperk der Sassanieden en Iranische renaissance. Hoofdstad Ktesiphoon, bloei onder Khosroes I (6 e eeuw, 531-575).
Ontdekkingen, enz. Pas in de laatste decennia der 19 e eeuw hebben we, vooral
door de opgravingen van Susa en Persepolis de kunst van den Achaemenieden
tijd, in de 20 e eeuw door het onderzoek van Ktesiphoon, de kunst van het rijk
der Sassanieden beter leeren kennen.

A. BOUWKUNST
De « Perzische » bijdrage in de eklektische kunst van Iran ligt vooral
in het gebruik van hout voor de liggende (architraaf) en oprijzende
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bestanddeelen (zuil) waarop natuurlijk spoedig de
omzetting in steen volgt. De Perzische zuilen
(Afb. 14), meer beperkt in aantal dan in een Egyptisch complex, doch veel hooger en slanker, verwerken motieven uit flora, fauna en houtbouw tot een
geheel.
1. Terwijl we over woning van mensch en god betrekkelijk weinig weten (op het paleizenterras te Persepolis kan zich een torentempel voor het vuur bevonden hebben en het torenachtig gebouw bij Persepolis
was wel de officiëele vuurtempel van het rijk), is het
paleis van den heerscher voldoende bekend door de
puinenvelden van Susa en Persepolis. Op het paleizenterras te Persepolis lagen behalve de heerscherswoningen van Dareios (Afb. 15) en Xerxes, ook nog
propyleeën en hallen en vooral de zaal met de honAfb. 14. — Perzische
derd zuilen, de « Apadana » waar de plechtige ontzuil : basis met bladvangsten werden gehouden.
ornament, gegroefde
schacht, kapiteel met
2. Als grafmonumenten vermelde men vooral de
staande voluten en liggende, dragende stiekoningsgraven, die bij Persepolis in de rots werden
ren.
uitgehouwen. De voorgevel ervan vertoont het kruisschema, waarbij een paleisvoorhal met ingangspoort wordt nagebootst
» een processie van gezanten in
en in het bovenstuk van het «
twee rijen en den koning in aanbidding voor de gevleugelde zonneschijf
wordt voorgesteld. Het graf van Kuros bij Pasargadai, een cella-gebouw
op een onderbouw van zes trappen, lag binnen een omheining, waaromheen een groot park was aangelegd.
0
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B. BEELDHOUWKUNST EN SCHILDERKUNST
Uit het paleis van Susa stammen de fraaie reliëfs met geglazuurde tegels,
waaronder de boogschutters van Dareios (PL) wel het meest bekend
zijn. Reliëfs in steen stellen vaak den koning voor, strijdend met den
leeuw of den leeuwendraak, of in aanbidding voor de zonneschijf. De
Voortreffelijkste reliëfs zijn echter de lange friezen, stoeten vertegenwoordigers der schatplichtige volkeren, die op de trappenwangen van
de paleizen de dienstbaarheid van de vele en heterogene volkeren
van het groote rijk vereeuwigden.
20

Afb. 15. — Paleis van Dareios (reconstr). te Persepolis. Monumentale trappenvluchten met kanteelen : processies van waardigheidsbekleeders in reliëf uitgebeeld.

C. TOEGEPASTE KUNST
Een belangrijk hoofdstuk der kunstgeschiedenis vormen de munten, zegels,
sieraden, metaalwerk zoowel van den Achaimenieden als van den Sassaniedentijd. Een nieuw hoofdstuk openen de bronzen siervoorwerpen van Loeristan
(W. Perzië).

Boekenopgave. Na F. Sarre, Die Kunst des alten Persiens (Berlijn, 1923, 78 blz.,
152 pl.) die een degelijken tekst en rijke illustratie biedt, vult E. E. Herzfeld,
Archaeological History of Iran (Londen 1935, 112 blz., 20 pl. en 13 afb.) de gegevens met de vondsten en ontdekkingen der laatste decennia aan. Afb. : R. 331354.

HOOFDSTUK VI

DE VOORHISTORISCHE KUNST OM DE
MIDDELLANDSCHE ZEE
De voorgeschiedenis. In het vierde geologisch tijdperk der aarde, het quaternaire, ligt de oude steentijd of palaeolithicum; tot het volgende, het alluviaal
tijdperk hoort alle daarop volgende kunst : de jonge steentijd (neolithicum)
21

(tot omstreeks 3000), en het bronzen tijdperk (3 e en 2 e mil.). Terwijl het l e mil.,
het ijzeren tijdperk, voor Hellas reeds als de historische tijd geldt, is dit nog voorgeschiedenis voor een groot deel van Europa. Aan de voorgeschiedenis om de
Egeische zee moge een woord over Oud-Europa voorafgaan.

I. DE VOORHISTORISCHE KUNST VAN EUROPA,
VOORAL OM DE MIDDELLANDSCHE ZEE
Terwijl uit het palaeolithicum (tijdperk der ruwe steenen) minder belangrijke voorbeelden van bouwkunst (grotten als woning en begraafplaats) overgebleven zijn dan van schilderkunst in grotten (dierenvoorstellingen te Altamira in Spanje) en van gebruikskunst, is het tijdperk der gepolijste steenen, het neolithicum veel belangrijker om zijn
bouwkunst dan om zijn kunstnijverheid (vooral pottebakkerskunst).
De aanleg naar ronde vormen gaat terug op de ronde, gevlochten
woonhut. Voorbeelden van een dergelijke bouwwijze zijn zoowel de
koepelgraven als de monumenten gevormd door kringen van groote
steenen, zooals de Bretoensche « cromlechs » en het monument van
Stonehenge (de steenen cirkel om de graven te Mukene is hiermee
verwant). De rechthoekige huisvormen, waaruit het latere « megarontype » ontstaat, hangen vooral samen met het gebruik van bouwmateriaal als lange boomstammen. Het bronzen fijdperk kent een overvloedig gebruik van goud en koper, dit laatste vooral in den vorm
van brons (door het toevoegen van tin). Door den grootera « trek ».
der Keltogermanen komt het nieuwe bouwtype, het megaronhuis, in
het Zuiden. Het ijzeren tijdperk (voor Europa nog prehistorie) wordt
in twee perioden, ieder van ongeveer vijf eeuwen ingedeeld, en naar
de vindplaatsen Hallstatt in Oostenrijk en La Téne in Zwitserland
genoemd. Afb. : R. 1-101.

II. DE EGEISCHE KUNST
Land en volk. In het 3 e en 2 e mll. v. Chr. bloeide om de Egeische zee een beschaving, waarvan de dragers voor een groot deel niet-Grieken waren en waarin
men vier groepen onderscheidt, genoemd naar de landsgedeelten (Minoische
naar koning Minoos in Kreta, Helladisch naar Hellas, Thessalische en eilandenkunst). Te verkiezen is dus de naam Egeische beschaving boven de onvolledige
22
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Mb. 16. — Westvleugel van het paleis van Knoossos (reconstr.) met huiskapel.

naam : Kreto-Mukeensche. De kleine afwijkingen van het Thessalisch gebied

overslaand, komen we tot het volgend schema :
3400-2100 = Eg. Oude Rijk (I-IX d.) = Vroeg-Minoisch, Vr. Kukladisch,
Vr. Helladisch.
2100-1580 = Eg. Midden Rijk (XI-XVII) = Midden-Minoisch, M. Kukladisch,
M. Helladisch.
1580-1100 = Eg. Nieuwe Rijk (XVIII-XX) = Laat-Minoisch, L. Kukladisch,
L. Hell. of ,( Mukeensch ».
Ontdekkingen, ruinen, musea. Al had H. Schliemann met succes reeds vanaf
ong. 1870 door zijn werk te Troja, Mukene, Tiruns en Ithaka de aandacht gevestigd op de Grieksche voorgeschiedenis, toch is deze studie pas sedert de ontdekkingen van Arthur Evans te Knoossos, en andere geleerden, op de eilanden,
het Helleensch en het Klein Aziatisch vasteland (vanaf 1900) in een nieuw stadium getreden. Als achtergrond voor de Homerische heldendichten is de kennis
der Egeische kunst en beschaving noodzakelijk. Kandia (Kreta) bezit het voornaamste museum.

1. KRETA
A. BOUWKUNST
1. Het Kretische huis kennen we minder in zijn eenvoudigen, dan
in den rijken vorm van het vorstelijk paleis (Knoossos, Phaistos, Hagia
23,

Triáda, Malliá dat vooral uit het deels gerestaureerde paleis van
Knoossos (Afb. 16) bekend is. Groepeering der vertrekken in een lengte
en een breedte-as om een rechthoekig binnenhof, verdiepingen, breede
trappen en luchtkokers, de zuilen in den vorm van « gedraaide tafelpoot », de rijen voorraadskamers met hooge « pithoi » zijn de voornaamste kenmerken.
2. Behalve omheiningen op de bergen en rotsgrotten, bezat OudKreta ook kleine huiskapellen, kamer- en koepelgraven en zelfs grootere gebouwen als cultusplaatsen (Tempelgraf van Minoos bij Knoossos;
de tempels van Dreros en Prinias zijn van lateren datum).
3. Indien we het vermelde tempelgraf en latere koepelgraven afzonderen, geeft de bijzetting van den doode nooit aanleiding tot het optrekken van monumentale gebouwen. Bij de Kretische bouwkunst
vallen ook enkele nuttigheidsgebouwen op, zooals de « herberg », het
fonteinhuis en het viaduct bij Knoossos.

B. BEELDVORMKUNST, SCHILDERKUNST
EN TOEGEPASTE KUNST
Schijnt de groote beeldhouwkunst bijna heelemaal te ontbreken, anderzijds hebben de Kretische kunstenaars menige voortreffelijke kleine
beeldjes in brons, kleiaarde en ivoor vervaardigd : gymnastische
oefeningen (sprong over den stier) en godinnen of priesteressen met
slangen waren een geliefd thema. In zake reliëf voorstellingen komt
vooral in aanmerking de speksteenen kom of flesch, met de meesterlijke weergave van de vreugde der landlieden, die van het oogstfeest
terugkeeren (Sistrum-speler en zingende landlieden).
Het thema van den stiersprong en van de gymnastiek (spelers en toeschouwers) was ook populair bij de schilders. Bijzonder mooi is de
Knoossische priesterkoning op een der paleismuren. In het vaatwerk
betitelt men als « Kamáres-waar » die met gestileerde plantenmotieven
(wit, geel, rood) op zwarten achtergrond (M.M), en als « paleisstijl »
de prachtige vazen, die zeefauna en flora eerst in naturalistische, later
in conventioneele vormen weergeven.
Gesneden steenen, zegels, gouden ringen en andere sieraden treft men
in Oud-Kreta overvloedig aan. Vermeld zij ook de kalksteenen sarkophaag van Hagia Triada met de processie voor den doode, zoo belangrijk voor de godsdienstige opvattingen van die dagen.
24

2. HET GEBIED IN EN OM DE EGEISCHE ZEE

A. BOUWKUNST
Zoowel op de burchten van Tirunthos en Mukene als in de « tweede stad »
van Troja vinden we het huis als « megaron », De plattegrond ervan
wordt duidelijk weergegeven op afb. 19. Deze bouwtrant (huis met
hof ervoor) was wel eigen aan de nieuwe bevolking, die in verschillende
golven uit het Noorden komend, bezit genomen heeft van het Egeisch
gebied gedurende het 2 e mill. v. C. Cultusgebouwen kennen we nog
weinig, maar zooveel te beter de monumentale « koepelgraven » te
Mukene, Orchomenos, Pulos, enz.

B. BEELDVORM-, SCHILDER- EN TOEGEPASTE KUNST
Behalve voor het heraldisch reliëf der leeuwinnen boven den ingang
van den Mukeenschen burcht en enkele resten van frescos, die duidelijk
op een verwantschap met Kreta wijzen, kan
men groote beeld- en schilderkunst overslaan,
terwijl daarentegen de kunstnijverheid in
vaatwerk, steen, edelmetaal en ivoor heerlijke
stukken heeft voortgebracht. Een voorstelling
op een gouden beker levert hiervan een duidelijk bewijs (Afb. 17).
Boekenopgave. De 3 boekjes van M. Hoernes,

Afb. 17. — Beker in gehamerd
goudmetaal uit L. Helladisch
tijdperk (BJ). Een leeuw achtervolgt een hert.

Kultur der Urzeit (Leipzig, Goeschen, 1912) en
de 2 van J. P. Kleiweg de Zwaan, Palaeolith.
kunst in Europa (Amsterdam, 1921-1930) zijn degelijk en geïllustreerd ; voor de Egeische beschaving
zijn vooral G. Glotz, La civilisation égéenne (Parijs
1923) (rijk van inhoud, maar weinig illustratie) en
G. van Hoorn, De Kretische kunst, Haarlem 1925
aan te bevelen. Verder Anna Roes, Aziatische
invloeden op het oude Enropa, Haarlem 1937.
Mb. : R. 356-368.
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HOOFDSTUK VII

DE KUNST VAN HEELAS
Land en volk. Heet de voor-Grieksche beschaving « Helladisch » voor zoover ze
het vasteland betreft, de « Helleensche » beschaving is die van het l e mil. v. C.
en heerscht niet alleen in Hellas, op de eilanden, de Klein Aziatische kust, maar
ook in Zuid Italië en Sicilië, en op de kustranden van de heele Middellandsche
zee. « Hellenistisch » heet die beschaving vanaf den tijd van Alexander, toen
de Grieksche cultuur Oost en West veroverde, " toen « Graecia capta cepit victorem ». Na de zoogen. Dorische volksverhuizing (oms. 1100 v. C.) is de groote
« trek » van het 2 e mll. v. C. tot rust gekomen. De Achaio-Eoliërs woonden dan
in Thessalië, in Midden Hellas, en in N. W. en centraal Peloponnesos, alsmede
in de « Eolis » op de Kl. Aziatische kust ; de Doriërs, in den Peloponnesos, op
enkele zuidelijke Egeische eilanden en in het kustgebied om Halikarnassos ; de
Ioniërs tusschen beide in wat de kust en de eilanden betreft, en in het hart van
Hellas, in Attika. De kolonisatie (8-6 e.), geleid door Ionische en Dorische steden
droeg tot de verbreiding der onderscheiden volksgroepen over de heele Middellandsche zee, machtig bij. In de kunst hebben vooral Doriërs en Ioniërs een
belangrijke rol gespeeld en hebben, met behoud van eigen aard, toch een groote
Helleensche kunst geschapen, waarmee we eenigszins de bijdrage der twee groote
volksdeelen in de Nederlandsche kunst kunnen vergelijken.
Geschiedenis. Het Helleensch millennium kent vier groote tijdperken : de Grieksche middeneeuwen (1100-700), de archaische tijd (-480), de klassieke eeuwen
(-323) en het Hellenisme (-31 v. C.). In de eerste periode groeit geleidelijk de
nieuwe beschaving op de puinen der Egeische (vorming der stadsstaten, « geometrisch » vaatwerk, kolonisatie), in den archaischen tijd maakt iedere soort
van kunstwerk, na een ruw en onbeholpen begin, een snelle ontwikkeling door,
die in de derde periode tot een hoogtepunt van volmaaktheid komt. In het Hellenisme wordt die beschaving in andere banen geleid en wordt ze uitgedragen
over het rijk van Alexander (en later over Italië) maar moet Hellas zijn voorrang
afstaan aan nieuwe kunstcentra als Pergamon, Alexandrië, Antiochië, Rhodos.
Al deze nieuwe centra, evenals Hellas, gaan ten slotte op in het groote rijk, (na
de rijken van Egyptenaren, Assyriërs, Hetieten, Perzen en Grieken) . het zesde
en laatste wereldrijk der Middellandsche zee in de oudheid : dat van den stadsstaat Rome. Tusschen 146 v. C. (verovering van Hellas door de Romeinen)
en 1830 (onafhankelijkheid van het koninkrijk Hellas) liggen twee mll. onderworpenheid aan vreemde meesters : Romeinen (-395 n. C.), Westerlingen (Franken, enz.) (1204-1456), Turken (-1830); of Byzantijnsch gezag (395-1204); ze
worden gekenmerkt door herhaalde invallen of volksvestigingen door Slaven,
Noormannen, Venetianen, Genueezen, Albaneezen, enz.
Opgravingen, ruinen en musea. Na den ondergang der oudheid werden
antieke gebouwen of verwaarloosd of beroofd of tot andere doeleinden gebruikt : aldus was het Parthenoon achtereenvolgens Grieksche kerk, Latijnsche
kerk en moskee. Marmeren gebouwen en beelden werden vaak tot nieuwe bouw26

stukken verkapt or
tot kalk gebrand.
Reisbeschrijvingen,
nog schaarsch in de
15 e
eeuw, worden
vooral in de 17 e eeuw
talrijker. Vanaf het
begin der ne e. wordt
de oude Grieksche
kunst — tot dan toe
vooral bekend door
Romeinsche kopieën
— door zuiver Helleensche beeldhouwwerken geopenbaard
(gevels van Aigina,
Afb. 40 MG, en de
« buit » van Lord ElAfb. 18. — Hellenistisch huis te Priene (rec.) met megaron en hof.
gin op de Atheensche
(3 e eeuw v. C.).
Akropolis (LB). Kort
na 1830 begint het
systematisch bodemonderzoek van Hellas door de Hellenen zelf en door geleerden
van andere naties : onder de voornaamste puinenvelden noemen we die van
Athene (Akropolis en Agora), Eleusis, Epidauros, Delphi, Delos, Korinthe, Kreta
(z. b.), in de « Grecia irredenta » Pergamon, Priene, Ephesos, Milete en Koos.
Talrijke musea, zoowel in de provincies (Delphi, Epidauros, Eleusis, Korinthe,
Olumpia) als in de hoofdstad (AA en AN) stellen de vondsten van deze eeuw
wetenschappelijk onderzoek ten toon, terwijl ook het Helleensch bezit der Europeesche (LB, BA, BJ. LO, MG, MA, PL, SO) en Amerikaansche musea (NM)
zeer aanzienlijk is.

A. BOUWKUNST
1. Als algemeen type van het Grieksche woonhuis kan het megaron
gelden, waarvan de « templum in antis » (Afb. 19) de normale plattegrond weergeeft. Uit het l e helft van het l e mill. v. C. kennen we bijna
geen resten van Helleensche huizen en de sporen van huizen in den
rotsgrond te Athene verstrekken ons weinig positieve gegevens. In
de 5 e eeuw v. C. kende men reeds het schaakbordachtig stratennet,
genoemd naar den bouwmeester Hippodamos van Milete. Naar dit
regelmatig plan werd het nieuwe stadsgedeelte van Olunthos gebouwd,
waar ieder huizenblok (85 m. bij 34 m.) tien woningen (vijf aan elke
lange zijde) bevat en waarbij de kamers om een binnenhof gegroepeerd
zijn. Naar den porticus die zich aan de Noordzijde van het hof bevond,
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de « pastas », spreekt men dan ook van het Olunthische « pastas-huis ».
Priëne, eveneens met regelmaat gebouwd, heeft ook huizen met kamers
om een binnenhof gegroepeerd, maar waarbij de belangrijkste kamer
een « megaron » is (« Megaronhuis ») (Afb. 18). Wordt nu het binnenhof aan alle zijden door een zuilenhal en kamers erachter, omgeven,
clan ontstaat het « peristulionhuis », waarvan Delos menig voortreffelijk voorbeeld uit de 2 e eeuw v. C. bezit. Over het algemeen is het antiek Grieksche huis naar buiten afgesloten. Het kende zeker niet de rijke
huisraad van een moderne woning, maar was wel even bont en vroolijk door zijn mozaiekvloeren en de beschildering van de wanden.
2. De antieke tempel.
a. Algemeene beschouwingen. De Helleensche tempel behuist het beeld
van, dus den god zelf, het was geen « ekklesia » of vergaderzaal der geloovigen. Het altaar bevond zich niet in, maar wel vóór den tempel.
Na een ontwikkeling uit eenvoudige vormen (Afb. 19, 20, 21) komt men
in de klassieke eeuwen tot de grootsche, rustige Dorische tempels
{Afb. 24 = Aigina; Afb. 26 = Parthenoon; tempels van Paestum),
tot de nog ruimer en sierlijker Ionische tempels te Epheses (Artemis)
en Samos (Hera). (Voor den opbouw der tempels, zie Afb. 22-25).
Harmonie tusschen steun en last, tusschen opstrevende en horizontale
lijnen, overheerschen van bouwkundige « waarheid », waaraan het
versierend element volkomen ondergeschikt blijft, kenmerken de tempels in de klassieke eeuwen. De omzetting van den houtbouw in steenen
bouwleden is bij den Dorischen tempel in veel bijzonderheden na te
gaan.
b. De Helleensche bouworden. Van de vier bouworden, de Dorische,
Ionische, Eolische en Korinthische is het de eerste alleen, die bijna
uitsluitend uit zuiver bouwkundige onderdeelen bestaat, terwijl de
drie andere in een belangrijk bestanddeel, motieven aan de flora ontleenen. In haar nuchterheid en soberheid schijnt de eerste den noordelijken inslag in het Helleensche volk te verraden, de andere zijn
verwant met de Oostersche of Egyptische denkwijze.
1) De Eolische bouwstijl is ons slechts uit een paar plaatsen in N. W.
Klein Azië bekend (tempels te Neandria en Larisa), de oudste resten
dateeren uit de 7 e eeuw v. C. Vertoont het kapiteel eenige verwantschap met het Ionische kapiteel, toch onderscheidt het zich vooral
hierdoor, dat de blaren van de dubbele volute van het kapiteel, boven
blarenring en bolle blarenlijst naast elkander aan den stam ontspringen.
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(1)
(3)
(4)

Randsierstuk
(Akroterion)

Gootlijst (sima)
Spuier

Kroonlijst (geison) - - —*
Hangplaat (mutulus) —p.
Spijkerkopp. (guttae)
Afb. 19-22. — De I-Ielleensche tempel is eigenlijk niets anders dan het veredelde en uitgebreide «megaron » woonhuis in eenvoudige
of ontwikkelde vormen. De « temptum in
antis » (1) heeft een hoofdkamer en een voorkamer. Deze voorkamer bevindt zich tusschen
de verlengmuren of « antae » en wordt door 2
zuilen gestut. Wordt ook een achterkamer
(opisthodomos) toegevoegd en staan aan beide
(amphi) zijden zuilen (stuloi) voor (pro) de
korte zijden, dan spreekt men van een
amphiprostyle tempel (2). Ligt een zuilenkrans om den heelen tempel, dan wordt een
«peripteros », een « rondom omvleugelde »
tempel gevormd (3) Fundeering, zuilen, balkwerk en dak zijn de hoofdbestanddeelen in de
bouworden. De Dorische zuil staat zonder
afzonderlijke basis op een stulobaat van 3
trappen. Zonder tusschenruimte hij de Dorische zuil, sluiten de groeven van de Ionische
en Korinthische zuil met een kleine tusschenruimte tegen elkander aan. De hoofdbalk
(architraaf) ligt op de zuilen, daarboven bevindt zich de fries met driegleuven (trigliefen)
en meestal met reliefs versierde afclekplaten
(metopen). De kroonlijst, dakgoot (sima) en
gevelveld (tumpanon) vormen het dak (4).

Fries met triglief
en metope

Deklust
Regelplaat (regula) ^
Spijkerkopp. (guttae) —*
Hoofdbalk
(architraaf,
epistulion) )
.. Dekplaat (abacus)--*
^•
a

1
■

^ (

Zuilkussen^
(echtnus)
-Ringen (annuli)

Schacht

^
.^

^

Stylobaat

(4)
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2) De Ionische bouwstijl, van
huis uit de bouwstijl van Ionisch
Klein Azië, waarin Milete een leidende rol speelde, ging over de
eilanden naar het Grieksche vasteland, kwam vroeg in de schathuizen van Delphi tot uiting, en
werd vooral te Athene in de 5e
eeuw populair. Tegenover de stoerheid der Dorische orde, is de
Ionische bevallig en sierlijk en zal
in den loop der ontwikkeling een
grootera invloed uitoefenen op de
ontwikkeling der verhoudingen van
de Dorische orde (Afb. 22 en 23).
Het verschil tusschen de Ionische
orde in Klein Azië en in Attika ligt
vooral in basis (opeenvolging van
dunne holle en holle lijsten, of holle
lijst (trochilus) tusschen twee bolle
lijsten (tori), en fries (tandlijst in
Kl. A. of doorloopende friesband
in Att. (Afb. 23). Met het ArtemiAfb. 23. — Ionische bouworde. Kenmerkend
sion van Ephese wedijverde in roem
voor deze bouworde is het kapiteel met voluten
en eierstaf, de schacht met canneluren die elkande tempel van Hera te Samos (met
der niet raken, de architraaf met drie geledingen
en de fries met doorloopend beeldhouwwerk, in
133 zuilen en een te overspannen
Azie meestal door de tandlijst vervangen.
intercolumnium van 8 m.!). Voegen
we toe het Olumpieion van Akragas (Sicilië) en de tempel van Apolloon
te Diduma bij Milete (Afb. 27), dan noemden we de vier grootste tempels
der klassieke oudheid (ong. 115 bij 55 m. = 0. L. Vrouwkerk te Antwerpen of de volledige domkerk van Utrecht). In Ionischen stijl waren
ook vele « schathuizen » (bewaar- en tentoonstellingshuizen van de schatten en wijgeschenken van bepaalde steden) in de heilige gebieden van
Delphi en Olumpia. Ionische gebouwen waren verder de tempel van
Athena Nike en het Erechtheion, op de Akropolis te Athene en menige
tempels der 4 e en 3 e eeuw in Klein Aziatisch Ionië : behalve het Artemision der 4 e eeuw te Ephese en het slechts in Romeinschen tijd voltooide
Didumaion, de tempels van Athena Polias en Asklepios te Priëne, twee
tempels te Magnesia a. d. Meander en de tempel te Sardeis.
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Afb. 24. — Tempel van Athena le Aigina (rec.). Reeds in het begin der 5 e eeuw v. C. werd de
beroemde Dorische tempel gebouwd, wiens beeldgroepen (thans MG) in cie gevelvelden episoden van
Aigineten in den strijd om Troja weergeven. De afb. geeft, met haar doorbroken gedeelten, een
kijk op de samenstelling van een Dorischen tempel. Boven de « euthunteria» laag liggen de drie
trappen, die zuilen en tempel dragen (stulobaat). 12 (lange zijde) bij 6 (korte z.) zuilen vormen
den zuilenkrans (pteron). Wijze van vastmaken, samenvoegen, hijschen (lusinkeping) is aan de steenlagen zichtbaar. De tempeldeelen zijn : voorhal (pronaos), hoofdkamer (cella of naos), achterhal
(opisthodomos). Pronaos en voorgedeelte, eveneens opisthodomos waren door hekwerk afgescheiden. Door zuilenrijen was de cella in drie beuken verdeeld en achteraan in de cella stond het beeld
.der godin. Behalve in den gevelvelden bevond zich ook beeldhouwwerk op den nok en op de lange
zijkanten van het dak (akroteria).

3) De Dorische bouwstijl. Streng en eenvoudig als de Dorische Spartanen was de Dorische tempel, tot de 5 e eeuw praktisch « het » tempeltype van het vasteland. De Ionische invloed heeft het Dorisch systeem
tot grooter sierlijkheid gebracht, echter wel ten koste van het eigen
Dorisch karakter. Van de ongeveer 80 bekende Dorische tempels dateeren er slechts zeven na de 4 e eeuw v. C. In de eeuwen van Hellenisme en Romeinsche overheersching leidt de Dorische bouworde
een kwijnend bestaan.
Onderdeelen van zuil en balkwerk zijn in Afb. 22, opbouw en samenstelling van een tempel in Afb. 24, grootsche eenvoud van een Dorische
tempel in Afb. 26 na te gaan. Rijk aan Dorische tempels der 6 e en 5e
31

Afb. 25. — De burg ot Akropolis van Athene (de «heilige rots ») in haar huidigen toestand. Wie voor
de Propuleeën stond (2) zag 1. een zegewagen op hooge basis (1) en de Pinakotheek (3), r. de oms.
420 gebouwde tmp. van Athene Nike (4). 1lnesikles bouwde aan de Propuleeën van 437 tot 432. Bij
het binnentreden van het heilig gebied had de bezoeker voor zich het hooge stb. van Athena Promachos (5), het Erechtheion ten N. (7) en het Parthenoon ten Z. (8), met het oude Hekatompedon
(6 e eeuw) tusschen beide (6). Het Erechtheion met de hal der dragende meisjes (Karuatieden) werd
oms. 410 voltooid. Het moderne museum = (9). De zuidelijke muur (10) van de burg is in hoofdzaak
het werk van Kimoon. Asklepieion (11) en theater van Dionusos (12) lagen tegen de z. helling.

eeuw is het Helleensch « Amerika », Groot Griekenland en Sicilië
het meest indrukwekkend tempelgebied is zeker dat van Paestum,
het oude Poseidonia, waar de tempels nog in betrekkelijk volmaakten toestand staan, en op Sicilië dat van Selinoes, waar men een groot
gedeelte van wat door de aardbeving was neergeveld, opnieuw heeft
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Afb. 26. — Het « Parthenoon », de tempel van Athene, werd tusschen 446 en 438 voltooid : de
opdrachtgever was het Atheensche volk en zijn leider, Perikles; de bouwmeesters, Iktinos en Kallikrates; de beeldhouwers : Pheidias en zijn school. De zuilenkrans, 17 bij 8 zuilen, staat thans
voor het • grootste deel weer overeind, van de cella is het westdeel het best bewaard. De tmp.
bestond uit een pronaos, een naos (100 voet lang en daarom ook wel « Hekatompedon » genaamd),
het eigenlijk « Parthenoon » (deze « maagdenzaal » bevatte in hoofdzaak de tempelschatten en de
cultusgereedschappen) en het opisthodomos. Marmeren beeldhouwwerk versierde rijkelijk den
tempel. In de gevelvelden stonden in steen vereeuwigd Athene's geboorte uit het hoofd
van Zeus (0) en de strijd tusschen Athene en Poseidoon om het bezit van Attika (W.).
Ook veel metopen aan N. en W. zijde (z. afb.) zijn nog bewaard. Om de cella liep een 160 m.
lange, 1 m. hooge fries : deze processie der Panatheneische feesten wordt terecht als een van de
nobelste werken der Helleensche beeldhouwkunst beschouwd (Afb. 38) (grootendeels LB). In den
naos stond Pheidias' meesterwerk, het 10 m. hooge beeld in goud en ivoorbeslag, de « chryselephantine » Athena Parthenos. De peplos, door de processie gebracht, gold echter het beeld
in het Erechtheion. Gebouw en beeldhouwwerk leden groote schade in 1687 door de ontploffing
van het buskruitmagazijn der belegerde Turken; te voren had een Vlaming, waarsch. Rombout
Faidherbe, de gevelvelden geteekend. Door Lord Elgin werd het P. van zijn beste beeldhouwwerk
beroofd (thans de « Elgin marbles » LB) destijds wellicht een « felix furtum ». (Hier N. en W. zijde).

opgebouwd. De tempel van Athena te Syrakuse staat thans in de huidige kathedraal ingebouwd. Van het Olumpieion te Akragas is slechts
een armoedige ruïne overgebleven. Op de Klein Aziatische kust stond
een Dorische tempel te Assos, die behalve de gewone fries van trigliefen en metopen, ook nog een doorloopende gebeeldhouwde fries op
de architraaf droeg. In Hellas zelf vindt men de mooiste oud-Dorische
tempelruïnen te Olumpia (Heraion), op Aigina (Afb. 24), en te Korinthe
(t. v. Apolloon); van het Hekatompedon uit den tijd van Peisistratos
(Afb. 26) is thans nog de plattegrond te herkennen. Op de Atheensche
Akropolis vertegenwoordigen Parthenoon en Propuleeën op waardige
wijze de edele Dorische bouwkunst : dit laatste werk werd zelf hooger
geschat dan het Parthenoon. Ander belangrijke Dorische tempels
werden in de 5 e eeuw gebouwd te Olumpia (Zeustempel, oms. 460), te
Bassai, op kaap Soenion en te Athene het « Theseion », eigenlijk het He33
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phaisteion. Uit de 4e eeuw en later dateeren tempels te Epidauros (Askiepios), Nemea (Zeus), Delphi (Apolloon) en Pergamon (Athena Polias).
4) De Korinthische bouwstijl.
De groote sierlijkheid van Korinthische zuil
en kapiteel, gepaard met het harmonieërend
optreden van steeds meer decoratieve vormen
in de bouwkunst (Afb. 27), moest heel spoedig aan deze bouworde een glansrijke overwinning verzekeren over de andere bouworden,
al werden deze niet heelemaal verdrongen.
Reeds in Grieksche tempels der 5 e en 4e eeuw
in de Korinthische zuil in eer (Bassai, Delphi en
Epidauros (ronde « tholos » gebouw), Olumpia
(«Philippeion », eveneens rond). Bewaard bleef
Afb. 27. — Korinthisch kapiteel
een
gedenkteeken aan de straat der Drievoeten
van den tempel van Apolloon
Didumaios te Milete. Akanthos
te Athene, dat Lusikrates, die in 334 met den
(berenklauw), blaren op korf, paldoor hem uitgerusten tooneelgroep den prijs
mette op zijde, voluten op hoeken.
won als « choreeg », in Korinthischen stil liet
optrekken : bovenaan droeg het een drievoet. Ook de Atheensche tempel
van Zeus Olumpios, in de 6e eeuw als Ionische tempel opgevat, werd in
de 2e eeuw v. C. door den bouwmeester Cossutius (in opdracht van koning
Antiochus Epiphanes) als Korinthische tempel gebouwd. Voltooid werd
hij pas drie eeuwen later door Hadrianus. Iets minder lang en breed
dan het Artemision (107 bij 41 m.), stond hij binnen een zuilenwoud
van 104 Korinthische zuilen, waarvan er thans nog 16 overeind staan.
3. Gebouwen van het burgerlijk leven der Helleensche stad.
Uiteraard bezat iedere antieke stad menig gebouw, dat noch woonhuis noch tempel was en dat in de behoeften van het buitenshuisleven,
van handel en verkeer, van nut, vermaak en opvoeding voorzag. In den
Hellenistischen tijd is het Hippodamische stratenplan bij nieuwgebouwde steden regel geworden : reeds vroeger had men het in Pireus
en Thoerioi (444 v. C.) toegepast. Van een dergelijke Hellenistische stad
met zijn bestanddeelen (muren, steunmuren, stratentrappen, fonteinen,
agora, zuilenhallen, enz.) geeft ons het Klein Aziatisch Priëne een
goede voorstelling. Een bijzondere vermelding verdienen theaters,
odeia, raadhuizen en hallen, gebouwen voor lichaamsoefeningen en
herbergen, havengebouwen, kunstverzamelingen en bibliotheken.
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a. Voortreffelijk bewaard en nog voor
uitvoeringen geschikt
zijn de theaters van
Epidauros, Delphi,
Syrakuse e. a. Meestal
waren ze in een
helling uitgehouwen,
waarin dan de toeschouwersruimte met
zitplaatsen en trappen (koilon, cavea)
was aangebracht. In
de door zitplaatsen Afb. 28. — Theater van Priëne (rec., na 150 v. C.). Cavea en orchestra,
omsloten cirkel, de proskenion (gelijkvl.) en skènè. Te Sparta kon het tooneelgebouw
weggerold worden in de tooneelschuur en aldus een vrije blik vérorchestra, speelde het kregen op de vlakte, wanneer lijkspelen voor de heroën van Sparta
gevierd werden.
koor, in de eerezetels
aan den rand zaten priesters en magistraten (proëdria). Tooneelgebouw
en voortooneel (scena en proscenium) vertoont duidelijk Afb. 28. De
« odeia » waren bijzondere theaters, wel voor muzikale uitvoeringen
bestemd en afgedekt (Athene, Korinthe).
b. Het type van overdekte theaterruimten kon ook als raadhuis (boeleuterion) worden gebruikt (Milete), de vorm was dan ook wel rechthoekig (Priëne). Hiermee verwant is de in plattegr. vierkante « wi/tempel » (« telesterion ») van Eleusis, dat steenen zitrijen aan alle zijden
had, en waarvan het dak door een aantal zuilen werd geschraagd.
c. Lichaamsoefening en wedstrijd waren zeer in eere bij de Hellenen :
van het gumnasion (oefenschool) en paleistra (worstelschool) zijn voortreffelijke voorbeelden bewaard. Stadia (langwerpige loopbanen omgeven door schuinoploopende zitrijen) treft men aan te Delphi, Athene
(modern opgebouwd in 1895 naar aanleiding der l e Olumpiade), Epidauros; te Olumpia was een (nog niet vrijgelegd) hippodroom.
d. Herbergen of hotels vindt men vooral in de heiligdommen, die
heilig gebied waren en geen stad vormden : zoo ligt te Olumpia een
vierkant complex van gebouwen om een binnenplein met grasperken
en vijvers (naar den bouwmeester Leonidas « Leonidaion » genoemd).
e. Onder de havengebouwen is het — op papier — gereconstrueerde
arsenaal van Pireus het best bekend. Beroemder dan de enkele havenresten (Samos, Alexandrië) zijn de groote licht- of vuurtorens, zooals het
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130 m. hooge torengebouw met vier verdiepingen te Alexandrië, de
Pharos. Claudius liet het « wereldwonder » (1) te Ostia nabootsen en
de moskeetoren (minaret) kan in princiep op de pharos teruggaan.
f. Onze schoolbenamingen « akademie, lyceum » gaan wel op antiek
onderwijs, maar niet op onderwijsgebouwen terug. Het « moeseion »
(museum) van Alexandreia was een door de Ptolemeeërs gesticht instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Van antieke bibliotheekgebouwen vond men resten in Ephese en Pergamon, terwijl van de
kostbare bibliotheek van Alexandrië (700.000 rollen) evenmin gebouw
als inhoud bewaard bleef.
4. Grafgebouwen.
De lijkverbranding, die een groote rol speelt in de Homerische gedichten,
speelt in het eerste mll. v. C. een veel geringer rol dan de begrafenis.
Bij de begrafenis maakt men zich in een rotsland vaak de rotsspleten
te nutte. De begraafplaats ligt gewoonlijk buiten de bewoonde kom.
Steenen of kleiaarden doodkisten worden vaak gebruikt, meestal worden hierin rijke bijgaven aan de dooden meegegeven, en wordt het graf
gekenmerkt door een monument, dikwijls een steenen standplaat of
stèle met voorstellingen die op leven, dood en afscheid betrekking hebben (Afb. 33). Voorbeelden van uitgestrekte begraafplaatsen (met grafmonumenten en doodengaven) vindt men te Athene (aan de Tweedoorgangen- of Dipulonpoort), te Korinthe, te Tanagra, enz. Massabegraving treft men aan in dezelfde begraafplaats te Athene (graf der Spartanen) en bij Chaironeia (massagraf der « heilige schaar » der Thebanen, gesneuveld in 338; boven het graf stond (en staat) de indrukwekkende, stervende leeuw. Grafkamers als onderaardsche gebouwen (met
voorkamer, trap, gang en doodenkamer met rustbedden) werden o. a.
in Eretria en te Kaludoon ontdekt. Door de bouwmeesters Puthios
en Saturos en met behulp van de beeldhouwers Skopas, Bruaxis, 11motheos en Leochares kwam, in opdracht van de vorstin-weduwe
Artemisia, zoo niet het meest grootsche, dan toch het meest kunstzin-

(1) Hellenistische kamergeleerdheid kende « zeven » wereldwonderen (het Parthenoon telde niet mee!). Deze 7 « phobera» (= akrostichon!) (ontzagwekkende
monumenten) waren de Pyramiden, het Mausolleion van Halikarnassos, het
Zeusbeeld van Olumpia, de hangende tuinen van Babylon, het Artemision van
Ephese, de kolossale Apolloon van Rhodos, de Pharos van Alexandrië.
^ fi

nige grafmonument der oudheid
tot stand, dat van vorst Mausollos
van Halikarnassos (Afb. 29).
Boekenopgave. De bouwkunst van
Hellas (zooals trouwens die der heele
oudheid) is uitvoeriger behandeld in
K. 0. Hartmann, De ontwikkeling der
Bouwkunst, I, Wereldbibliotheek,
1923. Het beste wetenschappelijk
handboek is D. S. Robertson, A Handbook of Greek and Roman Architecture, Cambridge 1929.

B. BEELDVORMK UNST
1. De archaische tijd (7 e eeuw
-480 v. C.).

Als erfdeel uit vroegere eeuwen
Afb. 29. — Het Mausolteion van Halikarnassos
(rec.), oms. 350 v. C. voltooid. Trappenbasis,
heeft de archaische tijd niet een
onderbouw, tempelgebouw, dak met praalwagroote beeldhouwkunst meegekregen boven. (Belangrijke gedeelten te LB).
gen, wel een rijkdom van beeldvormen uit de kunstnijverheid. In het begin van den archaischer tijd
moest dus de Grieksche beeldhouwkunst geboren worden. De stoot
daartoe schijnt van Kreta (Daidalos) en van Klein Azië, en onrechtstreeks
van Egypte te zijn uitgegaan. Onder de politieke, met het kunstleven verbonden gegevens dient men vooral te rekenen de vorsten-Maecenaten van
letteren en kunst (Argos, Sikuoon, Korinthe met de Kupselieden, Athene
met de Peisistratieden) van de 7 e en 6 e eeuw, terwijl reeds vroeger de
kolonisatie in Italië en Sicilië nieuwe velden en afzetgebieden voor de
kunst had geschapen. Belangrijk is de « trek » der kunstenaars, vooral
om de Egeische zee, een factor die ons doet op de hoede zijn voor al te
schematische indeeling in « kunstscholen ».

Overzicht van kunstenaars en kunstwerken.

1. 0. Hellas en eilanden.
a. Kunstenaars : Bathullos (troon v. Apolloon te Amuklai); Rhoikos en
Theodoros (br. gieters te Samos); Mikkiades, Archermos
en Boepalos (Chios), Dipoinos en Skullis (Kreta).
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b. Kunstwerken : Rel. tmp. Assos en Samos ; Harpyenmonument van Xanthos ; gevleugelde Nike van Delos (K. 207, 1); houten
« xoana »; stb. v. jongelingen (« koeroi ») (Thera, Melos),
meisjes (« korai ») en godinnen (wgs. Nikandre (K. 200, 2),
v. Cheramues te Samos (K. 201, 2)), zittende beelden
Chares te Miletos (K. 202, 1).
2. Hellas.
1) Buiten Attika en Athene.
a. Kunstenaars : Gitiadas (br. bewerker Sparta); Alxenoor (gr. rel.)
b. Kunstwerken : vroege metaalkunst (« gehamerde plaatbeelden ») te
Sparta en in Kreta (« sphurèlata ».)
Rel. : wijkist van Kupselos te Olumpia; metopen en
grafreliëfs.
Ronde bdhk. : Herakop te Olumpia (K. 198,5); gevelvelden v. Aigina (K. 222-224); « koeroi » (Kleobis en
Bitoon door Polumedes van Argos, K. 198, 1-2).2) Athene-Attika.
a. Kunstenaars : Aristokles (grafstele, K. 213); Endoios en Antenoor
(« Tyrannendooders ; latere groep (460) Kritios, Nesiotes).
b. Kunstwerken : gevelvelden (K. 205, 215); grafstpl. en wgs. (K. 213,
217, 1).
Ronde bdhk. : « koeroi » (kalfdrager, K. 206, 5) ; « korai »,
(uit het « Perzenpuin » (afvalkuil) der Akrop.). K. 214-219.
3. Sicilië.
Rel. v. tempels van Selinoes (K. 199, 221, 7).

Kunstgeschiedenis. De archaische beeldvormkunst hangt in haar ontstaan
en groei nauw samen met de kunst der twee afmetingen, schilder-,
of teekenkunst, die het geziene tegen een vrij staand stuk hout of marmer projecteert en waarvan het de voorzijde bewerkt. Uit de ronde,
rechtopstaande zuil en wellicht uit den houten boomstam, groeit het
« xoanon », het primitieve ronde beeld, dat de lichaamsdeelen, vooral
armen en beenen, geleidelijk losmaakt en beweegt, maar gedurende eeuwen in den ban der frontaliteit staat. Het archaisch karakter ligt vooral
in de vorming van kop en onderdeelen, b. v. hoog voorhoofd, amandel-oogen, ronde wenkbrauwen, « archaische » glimlach (Afb. 30). Als
voornaamste typen kennen we de « koeros » (jongeling), een graf- of
wijbeeld dat men de « stramme rekruut » der vroege kunst genoemd
heeft en de « kore » (meisje), meestal wijgeschenk, bij wie de rijke en
sierlijk-modieuse kleeding de mannelijke lichaamsvormen niet kan
verbergen. Verraden deze staande beelden uiteraard weinig beweging
(gewoonlijk staan ze op een stand- en een speelbeen), toch worden reeds.
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bewegingsschemas door de archaische kun-----.40urn, ,
.....::....
stenaars toegepast. Vooral is het voorstellen
van het vliegen een probleem, dat door de
uitbeelding van frontaal geziene figuren in
knielende loopbeweging (« godin van Delos »
(K. 207, 1) wordt opgelost.
Voorstellingen van archaische groepen vindt
men in de gevelvelden van de tempels, en
vooral op de reliefss der tempels (meestal fries
en metopen), op de wijplaten, opgesteld in
de heiligdommen en op de graf-standplaten.
Hierbij hangt de beperking gewoonlijk af
van het raam (driehoekig gevelveld, vierkante
metope-plaat, lange friesband). Het princiep
Afb. 30. — Archaische kop (begin
der frontaliteit doet ook hier aan de anato6e eeuw v. C.) (AN). Beotische
plastiek. Lokken, Dogen, wenk
mische juistheid ggroot onrecht aan. In de ge- brauwen,
mond kenmerkend.
velvelden komen slangachtige monsters, vulfiguren, heraldisch schema van dieren of groepen voor, het mythologisch verhaal, samenhangend met de stadsgeschiedenis levert vaak
het thema (gevelvelden van Aigina, Afb. 24). De Helleensche
legenden, de « heilige geschiedenis » van dat jonge volk, vullen ook
de doorloopende friezen der tempels en in zeer gedrongen vormen, de
metopen. Onder de grafstandplaten, die meestal den doode in zijn
bedrijf (herder, jager) voorstellen, neemt die van den krijger Aristioon
(K. 213) een eervolle plaats in, wel de voorstelling van een der
strijders uit den vrijheidskamp, waarvan Marathoon een der gloriedagen vormde (490),
2. De klassieke eeuwen (480 -323 v. C.).
De tweemaal driekwart eeuwen, waarin Hellas de cultuurwaarden geschapen heeft, die het Hellenisme later over de wereld zou uitdragen,
kennen ieder vier kleinere perioden. De Perzische strijd, het liquideeren
ervan (Kimoon), de grootheid van Athene (Perikles) en de bloedige
dertigjarige, Peloponnesische oorlog komen voor de 5 e eeuw; het Spartaansch bewind, de kortstondige Thebaansche hegemonie, een korte
Atheensche bloei en de Makedonische overweldiging (Chaironeia, 338
v. C.) met de verovering van Azië komen voor de 4 e eeuw in aanmerking. De indeeling in kunst der 5 e en kunst der 4e eeuw berust op een
wezensverschil der kunstvormen vooral in de beeldvormkunst, in de
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5e eeuw is het de kunst der tot goden gemaakte
menschen, in de 4e , de kunst der tot menschen
gemaakte goden.
1. Kunstenaars en kunstwerken.
Kunstenaars : Hageladas (te Argos), Muroon (schijfwerper, Marsuasgroep),
(V) Pheidias (bedrijvig te Olumpia (Zeus)
en op Akropolis), Kresilas (portret v.
Perikles), Polukleitos (kanoonbeeld :
Speerdrager, = Doruphoros, Herabeeld te Argos) Paionios v. Mende
(vliegende Nike); Alkamenes (Hermes
Propulaios) (Afb. 31), Agorakritos
(Nemesis te Rhamnoes).
Afb. 31. — Kopie (P eeuw v.
Kephisodotos
(Eirene en Ploetos),
(IV)
C.?) van Hermes Propulaios
Praxiteles (Hermes-, Aphroditebeel(kop) door Pheidias' leerling,
Alkamenes (5 e eeuw v. C.) (BJ).
den), Skopas (dansende Mainade),
Bruaxis (Sarapistype), Timotheos (te
Epidauros), Leochares (Ganumedes), Lusippos (nieuwe kanoon :
de Afschaver = Apoxuómenos).
Kunstwerken :
Mannenbeeld : vooral Olumpiërs (cultusbeelden), jonge goden en onbekleede
athleten.
a. Zeus (Pheidias) (K. 247) ; Asklepios (K. 309) ; Sarapis ;
Poseidoon (Lusippos, K. 332).
h. Hermes (K. 233-234); Apolloon Belvedere (299), Ganumedes
(K. 299).
c. Wagenmenner, Doornuittrekker (K. 235), Speerdrager (K. 257),
mannenbeelden v. Praxiteles en Skopas, Afschaver (K. 331).
d. portretten : zie Afb. 32 tot 36.
Vrouwenbeeld : meestal in voorname bekleeding, doch vooral na Praxiteles de
onbekleede Aphrodite-type.
a. Pheidias' tijd : reliëf Eleusis (K. 248) ; Athena Parthenos
en Promachos (K. 246); Athena Lemnia (K. 249), (Pheidias);
Karuatieden (K. 283).
b. Kephisodotos' Eirene en Ploetos (K. 293), Demeter v. Knidos (K. 308).
c. Niobieden (K. 250 = 5 e ; K. 306 = 4 e ), Aphrodite van Knidos (K. 295).

d. Vliegend of vluchtend : Nereiden v. Xanthos (K. 266);
Nike v. Paionios.
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Reliëfs : a. Grafstandplaten : Hegeso ; Dexileos (K. 284-285).
b. friezen : Nereidenmon. v. Xanthos (K. 264), vooral Parthenoonfries (274 vv.) en metopen, ook friezen aan andere tempels (K.
277 vv.); Mausolleion (K. 302 vv.), sarkophagen : Klaagvrouwen
(K. 313), Alexandersark. (K. 336-337).
Ronde beeldhouwkunst der tempels : Olumpia (cultusbeeld en gevelvelden,
K. 240 vv.), Selinoes (Heraion, K. 245), Parthenoon en andere tempels
(Theseion, temp. v. Apolloon te Bassai, enz.) : K. 268 vv.

Kunstgeschiedenis. De kunstontwikkeling en het ononderbroken
zoeken der kunstenaars heeft op het eind der 5 e eeuw de ideale, ja
vergoddelijkte voorstelling van het mannelijk, en van het in vele opzichten hiernaar gevormde vrouwelijk lichaam bereikt. Dit « oppermenschelijke » maakt in de 4e eeuw plaats voor het zuiver menschelijke
in lichaamsvormen en zielstoestanden. De laatste stap, waardoor het
beeld volkomen in de drie afmetingen wordt geplaatst en de weg wordt
geopend voor perspectief, illusionisme, enz., wordt gezet door Lusippos.
In de 4 e eeuw legt de vrouwelijke figuur de mannelijke zwaar-hoekige
vormen der vorige eeuwen af, de schepping van het, anatomisch gesproken, « juiste » kind blijft aan de eeuwen van het Hellenisme voorbehouden.
De ontwikkelingsgang der mannelijke figuur, gekenmerkt door een
bewegelijker, veelzijdiger van verschijning en slanker worden, loopt
in twee ontwikkelingsstadia telkens op een modelbeeld, een « kànoon »
uit, in de 5e eeuw over voortreffelijke beelden als de « momentopname »
van den Schijfwerper tot aan Polukleitos, in de 4e eeuw over de Praxitelische aanleunende goden (« Hermes », K. 295) en de Apolloon als
boogschutter (K. 299) tot aan Lusippos. Veel meer echter dan een afsluiting, beteekenen zoowel de Speerdrager van Polukleitos als de Afschaver van Lusippos de richtlijn voor de volgende eeuw.
Wat de vrouwenfiguur betreft, maakt, in de 5 e en deels in de 4e eeuw,
de kleeding de vrouw, in de 4e eeuw echter wijdt de kunstenaar de volle
aandacht aan het onbekleede lichaam. Komt in de eerste periode een
rijke harmonie van lichaamsvormen en lijnen- en plooienspel der kleeding tot uiting, in de tweede, leidt de studie van het lichaam tot een
juister weergeven van de anatomische werkelijkheid, en maakt de verhevenheid der figuren (vgl. Afb. 38) plaats voor de uitdrukking van
echt-menschelijke gevoelens van teerheid, weemoed en somberheid.
De in het overzicht vermelde beelden zijn hiervan passende voorbeelden. Als een bijzonder moment kunnen we wellicht de Zegegodin
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Afb. 32-36. — De beeldhouwers der 5 e eeuw hebben bij het portret minder het weergeven van het
individueele op het oog gehad dan de ideéele voortreffelijkheid, het « kalos kagathos , zijn (Afb.
32, Perikles, naar Kresilas (2) in BA). Geidealiseerd, maar ook met veel realistische trekken vertoont zich de kop van Platoon (Afb. 33 = RV, wel naar Silanioon). In het Hellenistisch portret wordt
in de eerste plaats gezocht naar de uitdrukking van het karakter. Lusippos' portret van Alexander
was toonaangevend. Zoo vinden we den veroveraar met de kenmerkende haarlokken en het
gegroefd voorhoofd op den Alexandersarkophaag : de uitdrukking is krachtig, vooral omdat de
oogen (geschilderd) bewaard bleven (Afb. 34 = SO). Voortreffelijke portretten bestaan van veel
redenaars, dichters, enz., o. a. van Demosthenes (Afb. 36 = NN). Vooral de Hellenistische munten
dragen karakteristieke portretten : een uitmuntend voorbeeld bieden bv. de munten van Ptolemaios I
(Afb. 35).
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te Olumpia beschouwen : wat eenonderscheid tusschen deze vlucht,
neerdalend tegen windgeweld in,
en het onbeholpen knielend loopen
van de Delische archaische godin!
Wel een bijzondere verschijning
van den « menschelijken » god zijn
de kolossale godenbeelden van Pheidias, in vijfvoudige levensgrootte
uit goudbeslag en ivoorplaten vervaardigd : de tronende Olumpiër
Zeus naar de Homerische Iliasbeschrijving te Olumpia (koppen van
Poseidoon, Asklepios, Sarapis gaan
hierop terug), en Athena in volle
wapenrusting met de Zegegodin op
de hand, in het Parthenoon. Ook
,
het hooge beeld der Athena Pro3
machos, de artistieke minaret der
Afb. 37. — Grafstandplaat van grootmoederoude Akropolis, verdient in dit
en kleinkind. Een der edelste « stelen » of
grafstandplaten der 5 e eeuw is het kortgeleden
verband een vermelding.
in het Atheensche pottebakkerskwartier (KeIn het portret (Afb. 32-36) der 4e
rameikos) ontdekte monument, waarop de
grootmoeder Ampharete het kind harer docheeuw werden dichters en wijsgeeter, dat ze in den arm houdt, toespreekt.
ren, politici en veldheeren voor ons
vereeuwigd.
Wellicht het meest aangrijpend om idee en vorm samen zijn de grafstandplaten : de vrouw met echtgenoot, kinderen (Afb. 37) of dienares,
afscheid van den krijger in een diepgevoelden handdruk of een laatste
oogengroet, de held in den slag of de jongeling met de leesrol.
Naast dit vrijstaand beeld in ronde plastiek of in reliëf, staat het beeldhouwwerk, dat onmiddellijk met den tempelbouw, Dorisch of Ionisch,
samenhangt. Met twee of drie figuren wordt een verkorte uitbeelding
van een handeling gegeven op de tempelmetopen (b. v. daden van Heraktes te Olumpia). De Zeustempel te Olumpia en het Parthenoon bieden ons de voortreffelijkste voorbeelden van gebeeldhouwde mythologische verhalen in de tempelgevels : in Olumpia stond Zeus als scheidsrechter bij den noodlottigen wedstrijd van Oinomaos en Pelops (0. of
ingangszijde) en Apolloon in den strijd tusschen Kentauren en den
Lapiethenstam (W. Gevel). Als een modelboek gold de fries van het
^
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Afb. 38. — Reliefplaat van de Parthenoon/ries (PL) : jonge meisjes in Dorische peplos in processie
der Panatheneische feesten en Atheensche burgers.

Parthenoon : het voortreffelijkste stuk (A/b. 38) is een verheerlijking
van de kuische Grieksche schoonheid, herhaald in honderden andere
reliëfs.
3. Het Hellenisme (323-31 v. Chr.).
In deze periode, die voor Hellas tot 146 v. C. een betrekkelijke vrijheid en een hervallen in alle kwalen van de politieke verdeeldheid beteekende, en daarna de Romeinsche overheersching, was de artistieke
levenskracht wel niet heelemaal verloren gegaan, al liggen toch de
groote kunstcentra buiten Hellas : Antiochië, Alexandrië, Pergamon
en Rhodos, en ten slotte ook Rome.
Kunstenaars, kunstwerken, kunstcentra.

Kunstenaars :
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4 e e. Eukleides (K. 375); 3 e e. : Eutuchides (Tuche, K. 340),
Boëdas (biddende knaap, K. 340), Chares v. Lindos (Kolossos
v. Rhodos), Polueuktos (stb. v. Demosthenes, K. 319); Philiskos v. Rhodos (Musen).
2 e e. : Archelaos, Boëthos (knaap en gans, K. 370), Damophoon (tmp. v. Lukosoera, K. 373), Dionusiades en Menekrates
(altaar v. Pergamon).
l e e. : Hagesandros, Athanadoros, Poludoros (Laok000n (K.
383); Pasiteles (bdh. en schrijver) en leerlingen ; veel Attische
kopisten, o. a. Apollonios Nestoorsz. (zittende vuistvechter, K.
339); Grieksche bdh. in Italië werkend : Arkesilaos (Venus Genitrix, onder Caesar).

Kunstwerken : Mannen- en vrouwenbeelden, alleen of in groepen :
a. biddende knaap (K. 340); weeke godenlichamen (K. 376 vv.).
b. groepen : worstelaars (K. 340), « Farnesische stier » (K. 357),
Laokoëon (K. 383).
c. cultusbeelden : gewone typen, allegor. fig. b. v. Tuche (K. 340).
d. Verpersoonlijkingen : zeewezens (K. 375), Nijl (K. 375).
e. Genre-beelden : visschers, herders, negers (K. 345, 368 v.).
f. portretten : Diadochen (K. 338-339), wijsgeeren, geleerden.
(Afb. 33-36).
g. Vrouwenbeelden : Aphrodite (K. 378 vv.), Musen, allegorieën.
vliegende Nike van Samothrake (K. 342).
h. Kinderen : knaap met de gans e. a. (K. 370 v.).
Kunstcentra : Pergamon : Galliërs (K. 348 vv.), cultusbeelden (K. 372, 374);
groot altaar (Attische, Rhodische, Pergameensche en
Trallische kunstenaars, K. 145; 352 vv.) (Afb. 39).
kolossos (z. Chares); Musenbeelden (K. 362); LaoRhodos :
koëon (K. 383).
Reliëfkunst : tempelreliëfs, graf-, wij-, tooneelreliëfs. Landschappen.

Kunstgeschiedenis. Het diep-menschelijke aan teerheid (Praxiteles)
en weemoed (Skopas) der 4e eeuw groeit uit tot de Hellenistische sen-

timentaliteit en zinnelijkheid, smart en pathos. De gewaden worden
ragfijn, de gelaatsuitdrukking is vaak smartelijk vertrokken. De
verpersoonlijking vindt nieuwe typen en in dit tijdperk groeit de mooiste
schepping van het Hellenisme : de ,juiste en liefelijke voorstelling van
het kind. Hoort tot de kunst van het Hellenisme de « barok » met haar
verheven, maar ook gezwollen vormen, met haar voorbijstreven in
vormelijke uitdrukking van den graad van het aangevoelde, daarnaast
dienen ook enkele andere zijden van het kunstleven te worden in acht
genomen en wel de voorstelling van de beroemden der eeuw (in het
portret) en van de volkstypen (in het genrebeeld, vooral in de kleine
plastiek). Belangrijk is vooral het uitwerken van het princiep der diepte
in de plastische kunst : in geweldige groepen wordt door de ronde beeldhouwkunst een gebeuren voorgesteld (« Farnesische stier ») en in het
reliëf komt het landschap als achtergrond in eere.
Ook bij het mannenbeeld komen de meer ingewikkelde bewegingsvormen tot stand en een aanpassing van het princiep der diepte ten
koste van de frontaliteit (« Borghesi-strijder » van Agasias, K. 382, 3).
De- uitdrukking van het gelaat wordt thans verhoogd door de vaak
dramatische bewerking der haren, wat zoowel in portretten (Alexander, Af b. 34) als in groote beelden (kolossos van Rhodos, wiens kop
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waarschijnlijk op de munten
van Rhodos staat) tot uiting
komt. Ook bij het uitbeelden
der goden-heerschers leggen
de kunstenaars behalve op
de trekken van het gelaat,
zich toe op het weergeven van
prachtig hoofd- en baardhaar. Een voortreffelijk voorbeeld is de Dionusoskop
met «vlammende » harenkuif
(LO), oorspronkelijk wel een
kop ingewerkt in een kapiteel
der Klein Aziatische reuzentempels. (K. 373). Nog meer
dan vroeger is thans de allegorische figuur in eere. Het
oude Nikemotief krijgt een
nieuwen vorm in het beeld
van Samothrake : de godin
Afb. 39. — Verwant met den kop van Laokobon is
.die van den Gigant Klutios, een van de tegen de goden
der overwinning op den
strijdende reuzen op het altaar van Pergamon.
scheepsboeg (PL) gevormd
naar een ouder, thans verdwenen beeld. De « stadsmaagd », de Tuche van
Antiochië, is een schepping van Eutuchides : het zinnebeeld der star,
met den Orontes aan de voeten, zittend op de rotsen en de stadskroon
met torens en poorten dragend (K. 340). Het meesterwerk van het
Egyptische Hellenisme is de allegorische, liggende Nijlfiguur, omspeeld
door de 17 elleboogmaten (als kinderen) van zijn jaarlijksche was.
Volkeren, stammen, deugden, stroomen, winden vinden we thans overvloedig in groote en kleine kunst als mannen of vrouwen voorgesteld.
Eenigszins hiermee verwant, ofschoon toch van een andere soort, zijn
de voorstellingen van slaap en dood, een voortreffelijke schepping van
de Hellenistische kunst.
Rijen portretten bieden ons de munten der heerschers, die soms in rauwe
realiteit karaktertrekken en physische verschijning weergeven, bieden
ons ook de vele busten van wijsgeeren-professoren : de kop van den
blinden zanger Homeros (K. 345) is hieronder wel een der meest aangrijpende. Genre-kunst en idyllisch opgevatte godensage waren speciaal
in het Hellenistisch Egypte in eere. Thans stelt men ook herhaaldelijk
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kleurlingen voor (K. 369) en op
een monumentale wijze werden
de « barbaroi », de niet-Grieken
vereeuwigd in de beeldhouwwerken der Pergameensche kunstenaars ter eere der overwinnende Eumeniedeli (« Galliërs »).
Schijnt de kunst der 4 e eeuw
nog geen klaar begrip te hebben
over de wisselende verhoudingen
der kinderledematen (Eirene en
Ploetos, Hermes v. Olumpia), in
de Hellenistische voorstellingen
beteekenen de sierlijke en idyllisch opgevatte kinderbeelden en
tooneelen (knaapje met de gans,
K. 370) een der laatste groote
overwinningen der kunstenaars.
Onder de Hellenistische vrouwenbeelden zijn de vele onbe^
^4 ,
kleede Aphroditebeelden slank
en elegant, maar sterk zinnelijk
van uitdrukking (K. 378 vv.).
Afb. 40. De ondergang van Laokocion, den ongelukkigen vader die met zijn zonen door twee slangen
Bij de bekleede vrouwenfiguren,
wordt gedood (Verg. Aen. II). Dit meesterwerk
vooral Musenbeelden, is de dooruit het midden der 1 e eeuw v. C. (RV) is het
werk van drie Rhodische beeldhouwers.
schijnende kleeding een middel
geworden om de lichaamsdeelen
nog duidelijker te doen uitkomen (K. 362).
Wijzen de nieuwe tempels en hun beeldhouwkunst in Helleensch Klein
Azië op een opbloei in den Hellenistischen tijd, toch zijn het vooral
twee centra die de rol van een antiek « Florentië » en « Venetië » hebben gespeeld : de bergstad Pergamon en de hoofdstad van het eiland
Rhodos. De Pergameensche vorsten Attalos I (241-197) en Eumenes II
(-159) vestigden een groot Klein Aziatisch rijk, en stuitten den opmarsch
van de invallende Galliërs. Is de heele stad der Pergameners één groot
monument, toch is vooral het groot altaar van Zeus belangrijk, zoowel
als bouwwerk als om zijn dubbele beeldenfries (BA), waarvan de eerre,
de strijd van goden en Giganten als een modelboek voor de Hellenistische kunstenaars moet geweest zijn. De Rhodische kunstenaars van
^^^ .^ e ^^^
^
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den Laokoóon (Afb. 40) (E 50 v. C.) zijn zeker bij hun anderhalf eeuw
oudere voorgangers van het Pergameensche altaar in de leer geweest.
Na de verovering van Griekenland door de Romeinen blijken de kunstenaars niet meer in staat te zijn nieuwe themata en nieuwe wegen te
vinden. Kopieën van oudere werken worden thans gezocht, vooral
door de Romeinsche wereld. Pas met Augustus zal de nieuwe rijkskunst
beginnen, waarvan de aderen voor een deel Romeinsch, maar de bloedstroom grootendeels Grieksch-Hellenistisch was.
Boekenopgave. Met F. Muller's Grieksche Kunstgeschiedenis, Groningen,
wordt dit ons overzicht, ook voor de overige gebieden, behoorlijk uitgebreid.
Voortreffelijk, helaas zonder afbeeldingen, schetst H. Lechat de kunstontwikkeling in « La sculpture grecque » (Payot, Parijs 1922). « Die Griechische Skulptur van R. Kekulé von Stradonitz (Berlijn), is niet alleen een museumhandboek
(BA) maar tevens een rijk geïllustreerde, grondig doorwrochte geschiedenis der
I-Telleensche beeldhouwkunst. Vrij duur, maar ongeëvenaard is « Der schone
Mensch » van H. Bulle (I. Altertum), een meesterwerk van archaeologisch kennen en esthetisch waardeeren. Afb. (Bouw- en Beeldvk.) ; R. 369-542.

C. SCHILDERKUNST
Algemeene beschouwing. Bij het minder duurzame van het materiaal
der teeken- en schilderwerken is van dit gebied der antieke kunst
verreweg het minst bewaard. Onze kennis ervan berust voor een deel
op de duizenden voorbeelden van vaatwerk — eigenlijk reeds toegepaste kunst —, mozaiekvloeren en vooral op de muurbeschilderingen
van de in 79 n. C. begraven steden Pompeii en Herculaneum.
Kunstenaars en kunstwerken. (Afb. bij R. 543-584).
I. Geometrische vaatwerkbeschildering (9 en 8 e.; K. 110 vv.).
Vooral Athene (Dipulonpoort), Beotië (Afb. 41), Korinthe, enz.
II. Oriëntaliseerende schilderkunst (7 e.) : in dezelfde plaatsen, verder Argos,
(ptb. Aristonothos), eilanden (Melos, Rhodos).
III. Archaisch tijdperk (6 e. tot 480) : vaatwerk en toegepaste kunst.
Klazomenai (sarkophagen), Chalkis, Korinthe (sch. Timonidas ; wijplaatjes
- metopen v. Thermos, enz.), Lakonië, Rhodos, vooral
Attika A. Zwartefiguren vaatw. : « Francoisvaas » (Afb. 47) (Klitias, sch.,
Ergotimos, ptb.), Amasis en Exekias, Andokides en Nikosthenes.
Panatheneische amphoren (Afb. 43).
B. Roodefiguren vaates. (525-480 v. C.) : Euphronios, Doeris (Afb. 45)
Beschild. plaatjes (Akropol.) grafstandplaat Luseas (K. 213).
Ionisch-Att. « primitieven » : Boelarchos (Ephese), Eumares.
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IV. Klassieke eeuwen (5 e en 4 e eeuw v. C.). Vaatw. en muurbeschildering.
A. 5 e eeuw. 1) Tijd van Kimoon : Polugnotos (msch. te Athene, Delphi),
Mikoon en Panainos (msch.); vaatwerk onder invloed v.
muurschk.; witte graflekuthen (Afb. 44).
2) Tijd v. Pheidias (450-430) : Apollodoros de « skiagraaf »;
vwsch. Hegesiboelos (Afb. 46) en Sotades.
3) Peloponnesische school : de vwsch. bij (ptb) Meidias;
Ionische school : Zeuxis, Parrhasios en Timanthes.
B.

4e eeuw. Groote schilderscholen :
1) Attische school : Nikias (medewerker v. Praxiteles);
Philoxenos van Eretria (veldslag van Alexander en Dareios,
vgl. mozaiek te Pompeii, Afb. 76).
2) Sikuonische school : vooral methodiek en didaktiek der schk.
Meesters ; Eupompos, Pamphilos (msch. en schrijver),
Melanthios, later Pausias (voorlooper v. huistooneelsch.,
schilderij « de stier » voorbeeld v. perspectief en kleurentechniek.)
3) Apelles (de « Praxiteles » der schk., hofsch. v. Alexander.)
Vaatwerkbesch.
1) Nabloei in Z. Italië : groote pronkmengvaten (Apulië).
2) Nabloei in Athene : vw. gevonden in Z. Rusland (Kertsch).
Mozaieken : huizen te Olunthos. (Bellerophontes, Achilleus).

V. Hellenisme (3 e, 2 e en l e eeuw).
Vwbesch. : geen voorstellingen meer, meestal zwarte glazuur.
Groote schk. : u prul- en afvalschk. » (rhopographie, rhuparographie) (= genrekunst, stilleven, binnenhuiskunst, winkels, blij- en kluchtspeltooneelen). Musivist Sosos ; « de niet geveegde zaal ».
Mythologie en hoftooneelen : Aetioon (bruiloft van Alexander en Roxane, cf. Bruiloft Aldobrandini, RV).
Landschappen : Nijllandschappen, tooneelen d. Odusseia
(Afb. 48).
Grafstandplaten van Pagasai (Griekenland).
Mozaieken : huizen te Delos

Kunstgeschiedenis. Het verlies der groote Grieksche schilderkunst wordt
ons door de geschriften der schrijvers (vooral Plinius) duidelijk gemaakt,
echter door de beschrijving niet vergoed. Kent men de techniek vrij
goed (inbrand-schk. of enkaustiek, tempera-schk., fresco), het kunstwerk zelf is in de meeste gevallen verloren gegaan, en slechts met behulp van de toegepaste schilderkunst (door het verloren kunstwerk
beinvloed) en van Pompeiaansche kopieën is men in staat zich eenigszins een voorstelling te maken van de verloren kunst der groote meesters.
I. Naar het vaatwerk, met de toegepaste metaalbewerking de voornaamste kunstuiting der Grieksche Middeneeuwen, wordt dit tijdperk
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het « geometrische » genoemd. Meanders, zigzaglijnen, cirkels, enz. vormen het patronenboek, in hoekige vormen worden ook mensch en dier
weergegeven (Afb. 41). Op de Dipulon-amphoren wordt meestal, evenals ook elders, de uitvaart van den doode voorgesteld. De beschildering gebeurt vaak in friezen en draagt het karakter van vlechten tapijtwerk. De oorsprong wordt zoowel van binnen uit (Hallstattbeschaving, Doriërs, resten van oude « boerenstijl») als van buiten af
(Egypte, Feniciërs, vroeg-Iraansche kunst) verklaard, eensgezindheid
in opvatting werd nog lang niet bereikt.
II. Vanaf het midden der 8 e eeuw dringen « oriëntaliseerende » siervormen in het afstervend repertorium der geometrische kunst in. Epische
en mythische verhalen, jacht- en strijdtooneelen vullen de beeldfriezen
van vaten en kruiken, afgewisseld met de sprookjesdieren der Oostersche wereld (vleugelpaarden, griffioenen, enz.). De vulmotieven (rosetten, palmetten, enz.) bezorgen aan de buitenwanden van het vaatwerk, wiens vormen door de metaaltechniek beïnvloed wordt, een
bont, tapijtachtig uitzicht. Als voornaamste centra noemen we Rhodos
(rijen van slanke, grazende hertebokken), Korinthe (met peer- en bolvormige kleine zalfkruikjes (alabastron en aruballos), hazenjachten,
schubbenversiering) en Athene. Uit dezen oriëntaliseerenden weef stijl
der vaatwerkbeschildering groeit door versobering van siermotieven
en door het overheerschen van de kleur van het vaatwerk en die van
het zwarte schaduwbeeld de volgende stijl.
III. De stijl van het archaisch tijdperk (6 e eeuw). De vullende versiering
verdwijnt grootendeels, de dierenreeksen worden ondergeschikt aan
het menschelijk gebeuren in krijg en jacht, worstelkamp en wedrennen,
feeststoet en drinkgelag. Van de helden der sage bieden de Doriër Herakles, de Medoesadooder Perseus en de drakenkamper Bellerophontes
de meest geliefde themata. Deze stijl der zwarte schaduwbeelden (soms
met wit (voor vrouwenlichaam) en rood als hulpkleuren) vindt men
in de oude centra : Rhodos, Sparta (o. a. de schaal met als binnenbeeld
koning Arkesilaos, toezicht houdend op de scheepslading, PB), Korinthe (groote mengvaten o. a. met den uittocht van Amphiaraos tegen
Thebe, BA) (Afb. 42). Te Korinthe moet in de 6 e eeuw ook een school
van « primitieven » hebben gebloeid, van hun schilderijen is niets bewaard. Een vondst van jongsten datum (beschilderd houtwerk),
evenals de kleiaarden metopen van Thermos en kleine wijplaatjes kunnen het werk van leden dezer school zijn. Onder de Ionische primitieven
zij Boelarchos van Ephese, onder de Atheensche, Eumares, de vader
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Afb. 41 tot 46. — Helleensch vaatwerk uit
verschillende tijdperken (BJ). De 0.93 m.
hooge Beotische vaas
in geometrischen sierstijl draagt de kenmerkende ornamentatie en
dierenfriezen (Mb. 41).
Op de Korinthische
wijnkruik (6 e eeuw)
vertroost Thetis haar
zoon Achilleus, die in
rouw om Patroklos,
onder het groote Gorgoschild op zijn rustbed ligt (Afb. 42). De
Panatheneische
amphoor (0.93 m. hoog)

geeft de gewapende Athena aan de vz. weer en werd als prijs geschonken
onder het archontaat van Poluzelos (367 v. C.) (Afb. 43). Van roerende
schoonheid zijn meestal de graf- of onderwereldtooneelen die de Attische
graflekuthen met hun witten achtergrond vertoonen : hier werd het bezoek
aan het graf voorgesteld (Afb. 44). Op den rf. kantharos van den meester
Doeris strijdt de held Herakles met de Amazonen (Afb. 45), terwijl als een meesterstukje
van antieken kunstzin de Attische schaal met
witten ondergrond mag gelden, waarop de schilder
Hegesiboelos een huiselijk tafereeltje heeft geteekend : een jong meisje, dat met haar zweepje den
draaitol voortbeweegt (Afb. 46).

van Antenoor, genoemd. Vanaf
het midden der 6 e eeuw begint het
Atheensche aardewerk reeds het
overige in qualiteit en quantiteit

te evenaren en te overtreffen. Vanaf 575 tot 525 kennen we een
lange reeks vaatwerkschilders. Onder de duizenden voorbeelden van
dit vaatwerk is terecht het mengvat van Klitias (naar den vinder,
Francois genoemd) wel het meest beroemd : de hoofdfries stelt
de bruiloft van Peleus en Thetis voor (Afb. 57). Niet minder beroemd
zijn de Panatheneische amphoren (Afb. 43). Omstreeks 525 verandert
de techniek : de tot nogtoe rood gehouden achtergrond wordt zwart,
terwijl het vroegere, deels ingekraste schaduwbeeld thans de kleur
krijgt van den achtergrond, waarin met een fijn penseel de bijzonderheden van lichaam en kleeding worden weergegeven. Tientallen meesters, tientallen vormen van vaatwerk zijn uit deze periode van den
strengen rooden figurenstijl bekend : Euphronios, Euthumides, de vwsch.
bij (ptb) Brugos en Doeris (Afb. 45) zijn de voornaamste meesters.
IV. In de klassieke eeuwen ontwikkelt de vaatwerkbeschildering met
roode figuren zich verder. Een bijzondere soort van vazen zijn de witte
graflekuthen, meestal met graftooneelen, soms van ontroerende schoonheid (Afb. 44). Wanneer echter de vaatwerkschilders, onder invloed
van de muurbeschildering, ook de diepte in de essentiëel vlakke kunst
van het schaduwbeeld trachten in te voeren, gaat de groote Attische
vazenkunst, mede door politieke rampen, verloren, nadat ze in de 5e
eeuw nog tal van voortreffelijke meesters en veel ongesigneerde meesterwerken van vazen heeft voortgebracht. In Z. Italië (Tarente) worden de hooge pronkvaten gemaakt met voorstellingen van dood en
onderwereld, tot in Alexanders tijd; de laatste uitlooper der Attische
kunst (vazen van Kertsch, Krim) dateert in het begin der 4 e eeuw.
Met Polugnotos en zijn medewerkers krijgen we het eerste hoogtepunt
der schilderkunst na de eeuw der primitieven. De epiek van het verleden (val van Troja, Odusseus in de onderwereld, Argonauten) en het
heden (Marathoon) is het onderwerp van hun (thans verloren) werken
te Athene, Delphi en Plataiai. Uit de « uittreksels », die sommige vazenbeelden geven, kunnen we ons wel een idee vormen over het nog
onvolmaakt weergeven van het perspectief (boven elkander aanbrengen der figuren) maar blijft het heele schilderij met zijn kleureneffect
(zwart, rood, geel, wit) en vooral met zijn « ethos » (de uitdrukking van
verhevenheid in het karakter) voor ons onbekend. De meesters der
Ionische school, Zeuxis, Parrhasios en Timanthes (een offer van Iphigeneia te Pompeii gaat wellicht op den laatste terug) drukten de voetsporen van de meesters der Polugnotische school. De 4 e eeuw is bekend
door twee voorname scholen : de Attische, waartoe Philoxenos van Ere52

Afb. 47. — De twee eerste landschapsbeelden van de Odusseia-reeks, ontdekt te Rome op den
Esquilijn (1 e. v. C., 2° stijl; thans RV). Taf. 1. : de vloot van Odusseus is 1. gemeerd, het
gezantschap der Grieken ontmoet de Laistrugonenvrouw, die naar de bron (liggende vrouw)
afdaalt. Herderstafereel aan beide zijden van den scheidenden pilaster. Op taf. r. is de strijd
tusschen Grieken en kannibalen volop aan gang; het volgend taf. is de aanval op de schepen
(Od. 10).

tria behoorde, (op diens schilderij gaat het meest beroemde mozaiek
van Pompeii, de slag van Alexander, terug (Afb. 76) en de Sikuonische school, die meer den nadruk legde op het didaktisch element in
de opleiding der schilders. Hier zou ook ter school zijn gegaan de vorst
der schilders, Apelles, die aan het hof van Alexander werkte, maar van
wiens werk niets dan de uitbundige lof der schrijvers bekend is.
V. De algemeene geest die het Hellenisme kenmerkt, een verminderen
van de beteekenis der mythologie en het opleven van den cultus der
heerschers, tegelijk met een groeiende belangstelling voor het volksleven en het landschap, vindt men ook in de schilderkunst van het Hellenisme weerspiegeld. Levert nog de mythologie menig thema (daarvan
getuigen de muurschilderijen te Pompeii) en zal menig hofschilder het
hofgebeuren hebben verheerlijkt (met het verloren gegaan schilderij
van Aetioon « Bruiloft van Alexander en Roxane »' kan de bewaarde
«Bruiloft » die naar kardinaal Aldobrandini werd genoemd, verwant
zijn), toch vormt het prullerig, zoo niet slordig en vieze volksleven —
zooals de aanhangers van de « ethische » richting dat wel moesten beschouwen — een nieuw hoofdthema. Kapperswinkels en kroegen,
werkplaats en boertige klucht, het vroolijke en vaak rauwe leven vindt
hier zijn Ostades en Brouwers, een Antiphilos van Egypte, een Peiraikos,
enz. Landschappen, vooral de drolligheden van een Nijllandschap,
worden door schilders evenals door reliëfhouwers gaarne behandeld :
de tafereelen der Odusseia (RV) hooren in deze opvatting thuis (Afb. 47).
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Afb. 48 tot 53. — Fraaie numlbeel-den vertoonen vele oud-Griekschegeldstukken. De vz. draagt meestal den kop van stadspatroon of
-patrones, de kz. een heraldisch
kenteeken. In Athene (Afh. 49)
staat aan de eene zede de kop
van de gehelmde Athena meestal
met archaische trekken, aan de kz.
(le uil, een olijftak en de drie eerste
letters der legende « van de Atheners In Chalkidike prijkt de
mooie kop van den laurierbekrans-den Apolloon, de lier en de legende : « van de Chalkidiers „ op
de munten (Afb. 50), te Syracuse
de met dolfijnen en stadsnaam
omgeven kop der nymph Are-thoesa en de zegevierende bekransde wagenmenner (Afb. 51).
De kop (met diadeem) van Hera,
het meesterwerk van Polukleitos
is het muntteeken te Argos (Afb.
52); wellicht geinspireerd op Pheidins' meesterwerk is de kop van
den oppergod, in Elis (Afb. 53).
De gemme van den steensnijder
Aspasios (onder Augustus) geeft
wellicht den kop van Athena Parthenos van Pheidias weer (Afh.
54) (RT). Andere fraaie muntbeelden vervaardigen de steden
Thoerioi (Athenakop met Skullamonster op den helm), Akragas
(adelaars die een haas verscheuren), Rhodos (kop van Apolloon,
misschien een replica van den kop
van den kolossos van Rhodos),
horinthe (gevleugelde Pegasos),
Sikuoon (dui 9, Ephese (bij), Samos
( leeuwenscalp). Beroemde muntsnijders waren de Sicilianen himoon en Euainetos.

Boekenopgave. Daar de werken van E. P f uhl (Malerei and Zeichnung der Griechen, Munchen 1923) en Mary H. Swindler (Ancient Painting, London 1929)
wel wat lijvig en duur zijn, zal men liever A. Springer (z. b.) raadplegen.
Beknopt is Ch. Dugas. La céramique grecque, (Parijs), uitvoerig en voortreffelijk.
C. W. Lunsingh Scheurleer, « Grieksche Ceramiek », Rotterdam 1936.
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Afb. 54 tot 57. — Kleine Helleensche kunstwerken. Een schild
van een gouden ring (Afb. 54) vertoont ons een zittende vrouw die
in den spiegel kijkt bij het toilet : een bekend motief op klassieke
kunstwerken. Een schitterend voorbeeld van edele smeedkunst in
de 5 e eeuw is de gouden hechtspeld (NM), waaraan echter de pin
zelf ontbreekt (Afb. 55). Rijk filigraanwerk versiert boog, scheede
en gouden parel op den voet. Uit de archaische kunstperiode
dateert de Korinthische standspiegel, waarvan het handvatsel
Viimmeapariimitiowswist.ams.
gevormd wordt door een gevleugelde vrouw, die op het hoofd draagt
en met de handen steunt een soort sikkel, waarop de spiegelschijf
is vastgemaakt (Afb. 56 = BJ). Rijk versierde peploskleeding (o. a.
vleugelpaard met span) . en sierpinnen kenmerken den groep van vier vrouwen, de Moiren of Schikgodinnen, in de godenprocessie op den krater van Klitias en Ergotimos (FA, omstr. 570 v. C.). Bij
de tweede r. is een parelsnoer over de borst vastgemaakt : de uiteinden zitten aan de sierpinnen
van het schoudergedeelte vast (Afb. 57). 4 e eeuwsch is de borstspeld, in den vorm van een tempelgevel
en met gevleugelde paarden op de hoeken (bl. 1, kopstuk = NM); twee of drie eeuwen ouder is de
Etruskische hechtspeld op hl. 89, niet Grieksche dierenfries op de scheede.

D. TOEGEPASTE KUNST
Terwijl in de beeldhouwkunst en beeldvormkunst vooral marmer en brons als
materiaal voorkomen, gebruikt de toegepaste kunst, behalve deze twee, ook an55

dere materialen, zooals kleiaarde, glas, (edel)steenen en edele metalen. De kleine
kunst van Hellas heeft niet alleen hoogstaande kleine meesterwerken voortgebracht, maar helpt ons in veel gevallen de groote, verdwenen kunst van gebouwen en beelden begrijpen en waardeeren.
I. Voorwerpen uit kleiaarde, het goedkoopste materiaal in Griekenland, komen
eerst ter sprake. Is het Helleensch vaatwerk belangrijk voor de kennis der schilderkunst, toch zijn de vazen als plastisch werk niet minder belangrijk. Het zijn
de groote voorraadskruiken (pithoi), tweeoorenkruiken (amphoren), waterkruiken (hydriën), mengvaten (kraters), wijnkruiken (oinochoën), drinkschalen
op hoogen voet (kulikes), slanke of peervormige zalffleschjes (lekuthen en aruballen). Veel van wat wij in onze moderne huisraad in glas of in metaal- en houtplastiek zouden bezitten, was bij de Grieken uit kleiaarde vervaardigd. Terracotta
beeldjes waren als wijgeschenken en grafgaven, als sierbeeldjes en « schoorsteenvulling » zeer gevraagd. Van alle vindplaatsen is wel de nekropool van Tanagra
in Beotië (4 e eeuw v. C.) om zijn spelende knapen, om zijn groepen fijne en bevallige meisjes bij spel en toilet het meest beroemd.
II. Glazen voorwerpen komen niet voor in de Grieksche kunst vóor den tijd van
het Hellenisme, waarin de werkplaatsen van Alexandrië om hun glazen kunstwerk beroemd waren. Dit glaswerk komt dan vooral in de keizerlijke Romeinsche kunst tot een nieuwen opbloei (z. bl. 88).
III. De Helleensche steensnilkunst (glyptiek) staat in nauw verband met de
kunstwerken van den edelsmid. Onder de bewerkte steenen onderscheidt men
gemmen (ingesneden reliëf op bolle of vlakke zijde van ovaalvormige stukken
amethyst, hyacinth, agaat, enz.) en kameeën (gewoonlijk grooter dan gemmen
en met een hoog liggend reliëf, waarbij van verschillend gekleurde steenlagen
op kunstige wijze wordt gebruik gemaakt). In de kunstontwikkeling, waarin
de Egyptische « keversteenen » (skarabeeën) en de Mesopotamische zegelsteenen
een rol spelen, komen kunstenaarsnamen als Dexamenos van Chios (5 e eeuw)
en Purgoteles, de hofsteensnijder van Alexander, voor. Beroemd is de gemme
van Aspasios (A/b. 53) en de kamee met de koningsportretten van Ptolemaios II
en Arsinoe.
IV. Het kenmerk van de kunst van den Helleenschen edelsmid ligt in de kunstzinnige bewerking van het edelmetaal, vooral goud, tot gebruikvoorwerp, zonder
dat hiervoor gekleurde edelsteenen noodig zijn. Halssnoeren, armbanden,
oorsieraden, sier- en hechtspelden (Afb. 55), ringen (Afb. 54) en kransen worden
met een volmaaktheid van kunstzinnigheid en technische vaardigheid gesmeed.
Motieven van fauna en flora vindt men hierin, en ook menschelijke voorstellingen worden in teere vormen nagebootst. (z. ook blz. 1, kopstuk : tempelgevel
sierspeld). Bronzen voorwerpen waren menigmaal kleine meesterwerken (A/b. 56).
V. Geen tak der Helleensche toegepaste kunst verrijkt zoozeer de kennis der
beschaving en schenkt tevens een hoog esthetisch genot, als de Helleensche
munten. Van de vier tijdperken : archaische tijd, bloeiperiode, Hellenisme en
Helleensch-Romeinsche tijd komen hier slechts de drie eerste ter sprake. Tot
de eerste periode hooren de archaische « schildpadden » van Aigina en de « uilen »
van Athena (Afb. 49), genoemd naar het muntbeeld aan de voorzijde, met den
molenwiekachtigen indruk (door muntslag) der keerzijde. Tot de bloeiperiode
hooren Afb. 49 tot A/b. 55; andere stadsemblemen zijn het paard (Korinthe),
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de bij (Ephese), de korenaar (Metapontion). Goden- en godinnenkoppen hooren
tot de edelste scheppingen van de miniatuurkunstenaars. In de derde periode
vangt met den beeldenaar van Alexander de Groote x de lange reeks der portretten-op-munten aan, waarin geleidelijk met een meedoogenloos realisme het
barbaarsche « basileus » gelaat bijna mode wordt (Afb. 35-36). Slechts een Mithradates de Groote wenscht nog het geidealiseerd portret op zijn munten.
Boekenopgave. Naast Springers overzichten, geven nadere bijzonderheden over
de verschillende gebieden .E. Babeton, Les monnaies grecques, 1921 en K. Regling, Die antiken Miinzen, 1930; A. Koster, Die griechischen Terrakotten, 1926;
W. Lamb, Greek and Roman Bronzes, 1929; G. M. Richter, Ancient Furniture,
1926 (= meubileering); F. J. de Waele, Edele smeedkunst en juweelen in OudHellas, Gent 1937.

HOOFDSTUK VIII

DE KUNST VAN HET
ITALISCHE SCHIEREILAND
Land en volkeren. Het is onmogelijk te spreken over een Oud-Italische kunst
in dien zin, dat dit de eenheidskunst zou zijn van het schiereiland dat ligt tusschen de Adriatische en de Tyrrheensche zee. Er zijn immers kunstuitingen van
verschillende volkeren in Oud-Italië, het land waarvan we het Cisalpijnsch
Gallië (m. a. w. de Padusvlakte tusschen Alpen en Apennijnen) afscheiden. De
drie volkerengroepen zijn : Etruriërs, Italische volkeren en « Groot-Grieken ». De
Etruriërs (ook Tyrrheni of Tusci (vandaar Toskanië) genoemd) schijnen, nog
voor het l e mll. v. C. uit Klein Azië naar Italië te zijn uitgeweken. Toskanië
was hun centraal gebied, de uitbreiding naar het Noorden toe (Padusvlakte)
hebben ze later aan de Galliërs verloren, en het zuidelijk deel van hun rijk, dat
zich ten Z. der Apennijnen eenmaal zelfs voorbij Latium uitstrekte, hebben
ze geleidelijk moeten afstaan aan Rome, dat nog voor de Punische oorlogen
hun gebied had ingelijfd. Van de Italische volkeren (Umbriërs, Samnieten, Latijnen) waren de laatste de voornaamste. Na een langen strijd veroverde Rome
eerst Latium (met de hoofdstad Alba Longa), voerde daarop een verbitterde strijd
met de Samnieten, maar slaagde er spoedig in de Italische volksstammen onder
het gezag van Rome te brengen. Het zuidelijk gedeelte van Italië was Grieksch
« koloniaal » gebied en heeft een machtigen invloed uitgeoefend op de cultuur van
Oud-Italië en van Rome. Omstreeks 275 v. C. mag men spreken van een eerste
« Italia una » (waarbij de Padusvlakte niet begrepen was) : de kunstgeschiedenis
van dit gebied is het onderwerp van dit hoofdstuk.

57

Geschiedenis.
Vóor 1000 v. C. : vestiging der Etruriërs in het
Italische schiereiland.
9 e en 8 e eeuw : bewoning van « Rome » door
Latijnen en Sabijnen
(nekropolen).
8 e eeuw : Grieksche kolonisatie : Ku
me, later Sybaris, Krotoon, Tarente
(708). 753 :
« stichting »
van Rome,
daarna eerste
koningen van
Rome.
6 e eeuw : Etruskische
uitbreiding en
macht over
Afb. 58. — Atrium luscanicum van een Pompeiaansch huis met
Rome. Konincompluvium (dakopening) en impluvium (regenwaterbekken). Versiering in eersten of incrustatiestijl (nabootsen van steenblokken).
gen verdreven
in 510.
5 e eeuw : slag bij Kume (Hieroon overwint de Etruriërs in 476).
Politieke organisatie van Rome en uitbreiding in Latium.
4e

eeuw : verovering van Veii (belegerd 406-396); druk der Kelten op Etruriërs
en inneming van Rome (387). Samnitische en Latijnsche oorlogen
(343-290).
In 312 aanleg van de eerste Romeinsche heerbaan (Via Appia).

3e

eeuw : 280-272, strijd van Grieksch Zuid-Italië met behulp van Purrhos
tegen Rome. 272 : overgave van Tarente.

Ruinen, opgravingen, musea. Uiteraard is ook Italië niet ten achter gebleven in de archaeologische ontginning van den bodem. Zoowel prehistorische nederzettingen als Grieksche steden en oudste Italische landsgeschiedenis worden
door het werk van schop en spade onderzocht. De talrijke Etruskische steden,
en vooral de nekropolen vormen daarbij een niet onbelangrijk deel. Behalve in
de vele steden met hun antieke overblijfselen en plaatselijke musea (Volterra,
Tarquinii, enz.) zijn de musea te Florentië (FA) en te Rome (RV, RG) van
het hoogste belang voor de aan belangstelling winnende Etruscologie.
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I. ETRUR IE
A. BOUWKUNST
1. Omtrent vorm en inrichting van het Etruskische huis leergin we eert
en ander, zoowel door het vaatwerk in huis- of hutvorm gemaakt, als
door de rotsgraven, rotskamers en het oud-Romeinsche atriumhuis
(Afb. 58). De oud-Italische hut is wel de oervorm van de latere ronde,
vooral sacrale gebouwen (huis van Romulus, tempel van Vesta). Aschurnen bootsen den vorm van het rechthoekige huis na (urne a capanna).
Om een centraal vertrek, waarvan het dak gedeeltelijk open was, waren
meerdere kamers gebouwd en dit type, het oude atriumhuis, blijft
gedurende eeuwen het hoofdtype, totdat Helleensche invloed ook hierin een grondige wijziging brengt.
2. Is de Helleensche tempel gegroeid uit de menschenwoning, in Etrurië
daarentegen was de tempel een symbool van het hemelsgebied waarin
de godheid woonde, een rechthoekig uitgesneden (Gr. temnó, tem-p-lum)
gedeelte, doorkruist door « cardo » en « decumanus » en waarbinnen de
hemelteekenen werden waargenomen. Ook in indeeling en in bouwwijze
week hij van den Griekschen tempel af. Hij was essentiëel een « houten » >
tempel, waardoor het gebruik van beschilderde kleiaarden platen
logisch verklaard wordt. Bovendien stond hij op een hoog podium en
de uitgesproken verticale lijn van den bouw staat in tegenstelling met
de overheerschende horizontale lijn van den Griekschen tempel (Afb. 59).
Een uitstekend beeld van een Etruskischen tempel biedt ons de reconstructie van den tempel van Alatri in den tuin van een museum te
Rome (RG), al is het een bescheiden beeld op verkleinde schaal van
het oude Capitolium te Rome, waarvoor de Etruskische kunstenaar
uit Veii, Volca, het cultusbeeld van Jupiter maakte.
3. Met de grafkunst der Etruriërs hebben ons de uitgestrekte nekropolen
van Caere (th. Cerveteri), Tarquinii, enz. bekend gemaakt. Belangrijker
dan de oude schachtgraven (tombe a pozzo), kuilgraven (t. a. fossa),
koepelgraven, enz. zijn de eigenlijke kamergraven (t. a. camera) die
in de schikking der kamers, zuilen, zoldering het eigenlijk huis nabootsen.
Bedden of bedvormige sarkophagen waren de rustplaats der dooden.
Bij lijkverbranding wordt van de aschurn gebruik gemaakt. Niet
slechts bouwkunst, maar ook schilderkunst en toegepaste kunst werden
ons beter bekend door den rijken inhoud en de muurbeschildering
der graven.
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4. Bij de gebouwen van het burgerlijk leven (stadsmuren, fonteinhuizen,
afvoerkanalen) spelen boog en gewelf een aanzienlijke rol. In den beginne is het de onechte (met telkens vooruitstekende steenen), later
ide echte welving. Het beroemde fonteinhuis te Rome, het Tullianum,
heeft de benedenverdieping (= fontein) in onechte, de bovenver`dieping (= carter) in echte welving.
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Afb. 59. — Etruskische tempel volgens Vitruvius. Alle versiering weggelaten.
Wellicht sprong het dak verder over de zijmuren uit.

B. BEELDVORMKUNST
Bij de Etruskische beeldvormkunst dient men met drie factoren rekening te houden : het inheemsch bestanddeel, de beïnvloeding door
Groot Griekenland en de beïnvloeding door den invoer uit Hellas zelf.
Een echt-Italische karaktertrek is het hard naturalisme, dat de individuëele trekken opspoort en weergeeft, een « zakelijkheid » die vaak
lijnrecht in tegenstelling met de Helleensche idealiseerende richting
staat en die zeker samenhangt met het modelleeren der doodenmaskers.
Ook dierenfiguren, als de beroemde wolvin, zijn echt Italisch. Grieksche
invloed is reeds heel vroeg van kracht geweest, vooral vanaf den
tijd, dat de gebiedsuitbreiding rechtstreeksche betrekkingen met Kume
deed onderhouden. De Veische kunstenaar Volca heeft zeker reeds
dezen invloed ondergaan. Overigens vinden we naast een Grieksche
idealiseerende richting in de kunst (bv. Mars van Todi) en levensvreugde in stoet en feestmaal, de somberste en wanstaltigste tooneelen
uit de onderwereld. In hoever sommige werken rechtstreeks uit Griekenland zijn ingevoerd of door Grieksche, in Etrurië werkende kunstenaars werden vervaardigd, is vaak moeilijk uit te maken.
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C. SCHILDERKUNST
Van beroemde schilderijen in tempels bleef
ons geen enkele bewaard. Na de vaatwerkbeschildering en de muurbeschilderingen
van de Vesuviussteden vormt echter de
beschildering der Etruskische graven de
derde groote bron voor onze kennis der
antieke schilderkunst. I)e tooneelen van
godsdienstig en dagelijksch leven, van
doodenvereering, enz. onderscheidt men
in vier groepen, waarvan de twee eerste
tot de 6 e eeuw hoorera. Wat voorstelling
w TV
en techniek betreft beteekent de 5 e eeuw,
Afb. — 60, Italische bronzen wijrawaarin de 3 e groep
P Valt wel de bloeitijd
kruip (5 e eeuw) gev. in Limburg (BJ)
g
der Etruskische schilderkunst. De meeste
graven van Tarquinii behooren tot dezen of tot den 4 en groep (4e e.).
In deze laatste worden vooral onderwereld en haar gruwelen — tafereelen
die aan Hieronymus Bosch herinneren maar ook disch en feestgelag
als thema genomen. Hoe gaarne men ook vreesaanjagende monsters als
Charun en Toechoelka voorstelt, toch zijn sommige beelden (vooral
vrouwenkoppen) nauw verwant met het beste dat de Helleensche kunst
heeft voortgebracht in de plastiek (b. v. Tomba del Orco).

D. TOEGEPASTE KUNST
1. Voorwerpen in kleiaarde. Behalve de rijke oogst der Grieksche vazen, hebben
de Etruskische graven ons ook bekend gemaakt met het eigen vaatwerk, een
zwart gerookte waar, die sterk onder den invloed der metaalkunst staat (« Bucchero ))).
2. Evenals in Egypte is bij de Etruriërs de gesn eden « keversteen », wel als ringsteen, zeer in eere. Grieksche voorstellingen en opschriften komen erop in groote
vervorming voor.
3. Een groote vermaardheid genoten de producten der metaalnijverheid, wapens en uitrusting (b. v. bronzen wagen van Monteleone, thans NM), huisraad
(Afb. 60), maar vooral twee soorten voorwerpen, gebruikt door vrouwen : de
bronzen toiletbussen (pyxides, cistae) en de bronzen handspiegels. Het mooiste
voorbeeld van cista is die van Novios Plautus, naar den eersten bezitter Ficoroni
genoemd (Afb. 61). Teekenwerk (in inkrassing) van allerhoogste kunstwaarde
versiert de meeste spiegels.
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4. Etruskische juweelen, waaronder de koffervormige oorhangers
en de « bulla » (het om den hals
gedragen beschermteeken der
knapen) opvallen, hoorgin vaak
tot het kostbaarste, dat de antieke edele smeedkunst heeft
voortgebracht. Doodenj uweelen
worden met minder edelmetaal
gemaakt dan de gewone juweelen,
doch bij de twee soorten komt
dezelfde hooge kunstvaardigheid
tot uiting.

II. OVERIG ITALIE

Afb. 61. — De cista Ficoroni uit Praeneste, met ingegraveerde tooneelen uit de sage der Argonauten (4e
eeuw v. C.) (RT).

Is de afzonderlijke kunstbedrijvigheid der verschillende
volksstammen nog onvoldoende gekend, toch zijn
sommige resten van bouwkunst merkwaardig genoeg :
de massieve, ronde torens met
kamers en nissen, de « noraghe» (Sicilië) en truddhi
(Apulië), en de megalithische
bouwwerken (op Malta). Belangrijker dan de schilderingen in Campanische grafkamers, is de bronskunst van
Kume, die ongetwijfeld een
grootera invloed op de Etruskische heeft uitgeoefend.

III. ROMEINSCH ITALIE
Kan men de twee en half eeuwen, die verstreken sedert het verdrijven
der koningen (510) tot aan de verovering van Italië (272) nog niet eenwen van een Romeinsch-Italische kunst noemen, toch beteekenen ze
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een eerste tijdperk van kunsteklektisme, waarbij het Etruskisch en het
Groot Grieksch gebied kunstvormen en wellicht ook kunstenaars leveren, die door wensch en streven van de veroverende meesters, de
Romeinen, de Latijnsch-Italische kenmerken met het karakter van
de Grieksche kunst tot een harmonisch geheel trachten om te vormen.
A. Van de menige tempels die gedurende deze eeuwen gesticht en gebouwd werden te Rome en rechtstreeks met het Grieksche beschavingsgebied samenhangen, is bijna niets overgebleven. Men kan echter redelijkerwijze onderstellen, dat de Grieksche tempelvormen in menige
,gevallen boven den Etruskischen podiumbouw werden aangebracht.
Tot in dezen tijd gaat ook het oudste castrum van Rome's haven, Ostia,
terug (oms. 350).
B. Daar geen eigenlijke beelden voor bespreking in aanmerking komen, vermelden we de vroege Romeinsche munten. Hun symbolen en
beeldenaars zijn essentiëel Romeinsch of met de feiten der Romeinsche
geschiedenis verwant : aldus de kop van Janus op de zware bronzen
stukken (aes grave) (geslagen bij den tempel van Juno de Radende
(= Moneta, vandaar ons « munt »), het voorsteven van het schip (na
den zeeslag bij Antiurn in 338 v. C.), de os (na de overwinning op de
amnieten), enz.
Boekenopgave. Over de kunst der Etruriërs zagen heel wat werken, vooral

Italiaansche, het licht. P. Ducati's Etruria antica (2 kleine boekjes) is voortreffelijk, dezelfde schrijver stelde ook een deel van het artikel « Etruschi » in de groote
Italiaansche encyclopedie op. Een propagandaboekje voor toeristen » Etruria»
(44 bl. 20 afb., kaart, uitg. E. N. I. T.) is van denzelfden schrijver.

HOOFDSTUK IX

DE KUNST VAN HET
ROMEINSCH IMPERIUM
Geschiedenis. De twee en half eeuwen, die verloopen vanaf de Punische oorlogen (265) tot aan de alleenheerschappij van Augustus, kunnen we het tijdperk van het cc groeiend » imperium Romanum, de vier of vijf volgende eeuwen,
dat van het « gevestigd » imperium noemen, ofwel : « repubiikeinsch » en « keizerlijk » imperium. Nadat de stad Rome haar macht over het Italische schier63

eiland bevestigd had, beteekende de eerste buiten-Italische verovering de eerste
steen tot het bouwen van het wereldrijk. In de periode van het republikeinsch
imperium kennen we vijf groote veroveringscomplexen : de hegemonie over de
westelijke Middellandsche zee (Punische oorlogen, 265-146 v. C.), de verovering
van het Balkanschiereiland en een groot deel van Klein Azië (door de Syrische,
Makedonische en Grieksche oorlog (resp. 189, 179, 146) en de schenking bij testament van het rijk van Pergamon in 133), de uitbreiding van het Romeinsche
gezag over Pontos en het belangrijkste deel van het Syrische rijk door de veldtochten van Sulla en Pompeius in de eerste helft der l e eeuw v. C., de inlijving
van het noordelijk gebied tot aan den Rijn door Caesar, bevestigd en deels uitgebreid door de veldtochten onder de eerste keizers (b. v. Britannië onder Claudius) en ten slotte het vernietigen van het laatste Diadochenrijk en de verovering
van Egypte in 31 v. C. Wel zouden na dezen datum nog belangrijke gebieden
duurzaam of voorbijgaand, aan dit wereldrijk worden toegevoegd, doch het
eigenlijke rijk om het « mare internum », de Romeinsche « mare nostrum » was gevestigd. De twaalf Caesares, keizers der Julische en Flavische dynastieën, vullen
de l e eeuw n. C. (tot 96 v. C.). De tweede eeuw is die der adoptief-keizers of Antonijnen, tevens wel de eeuw van de « pax Romana » in het wereldrijk (tot 192),
die in de derde eeuw, zoowel door de noodlottige overmacht van het leger (bij
keizerkeuze : « soldatenkeizers ») als door de invallen van de beginnende volkerenverhuizing te gronde gaat. Met Diocletianus (284 n. C.) begint de eeuw van
de verbrokkeling van het rijk in rijksgedeelten, tevens de eeuw van den triomf
van het Christendom onder Constantijn. Ruim een eeuw later (395) wordt het
Imperium Romanum in een Westelijke en een Oosterlijke helft verdeeld : aan
de eerste was slechts een eeuw, aan de tweede nog een millennium antiek leven
beschoren (476 : inneming van Rome; 1453, val van Constantinopel).

I. HET REPUBLIKEINSCH WERELDRIJK
A. BOUWKUNST
Materiaal en bouworden. Baksteen en allerlei soorten natuursteen (tufa,
peperijn, enz.) en het gebruik van steenmortel (= Romeinsche beton)
zijn kenmerkend voor de republikeinsche en keizerlijke bouwkunst,
evenals porossteen en marmer, zonder bindmiddel, het zijn voor de
Grieksche. Vooral na de verovering van Italië en de geleidelijke verovering van Hellas en het Oosten, bouwt de Romeinsche genius een nieuwe
kunst op uit het Italisch-Etruskisch erfdeel van religieuze en nuchtere
zakelijkheid en het Grieksche of Hellenistische met zijn schat van rijke
kunstvormen en zijn overwicht van idealisme. Boog en gewelf, de
Tuskaansche bouworde, gedeeltelijk de tempelvorm, huistype, graven
en sarkophagen hooren tot het eerste, de overige bouworden en bouw64

typen (tholos, koepel, porticus, theater, enz.) komen van Hellas. De
bouwelementen, als de zuilen, enz. verliezen thans meer en meer hun
architektonisch karakter en worden sierstukken aan de Romeinsche
gebouwen. Ton- en kruisgewelf, koepel, nissen- en absidenbouw worden de nieuwe bouwrealiteit, die ten zeerste met den aard van het bouwmateriaal samenhangt. De zuilen worden vooral een afdekkend siermiddel en het ligt voor de hand, dat bij deze bedoeling vooral de mooiste
Grieksche zuil, de Korinthische, bij voorkeur gebruikt wordt. Naast
het rijke Korinthische kapiteel treedt ook het samengesteld kapiteel
op. Daar zuilen (evenals halfzuilen en pilasters) vooral als sierstukken
gebruikt worden, zal men hooge gebouwen met meerdere verdiepingen,
van zuilen « afdekken » : daarbij gebruikt men dan meestal de drie
historische bouworden : de Dorische, Ionische en Korinthische. Het
groote voetstuk der zuilen hangt samen met de bedoeling, om de zuilen
aan bepaalde hoogte aan te passen. Als rijke siervormen vinden we
verder de kroonlijst, het naar voren omgebogen lijst- of balkwerk,
de profileering van den boog of archivolte. Kassettenzoldering der
Grieksche gebouwen wordt op de vlakte van het Romeinsch gewelf aangebracht. In zegebogen en poorten wordt een lage verdieping boven
het hoofdgedeelte opgesteld : de attica.
1. Vooral uit Pompeii, waar Oskische, Etruskische, Samnitische en
Grieksche invloeden zijn samengekomen, kennen we het republikeinsche huistype, dat in de kalksteenperiode (« huis van den Chirurg »),
in hoofdzaak het atriumhuis, en in de periode waarin men vulkanische
tufsteen en kalkmortel gebruikt, vooral het huis met atrium en peristyhum is.
2. Behalve vermeldingen en beschrijvingen, bleef van de tempels der
3 e en 2 e eeuw v. C. vaak niets meer over dan eenige armoedige puinen.
Romeinsch-Italisch podium en Grieksche tempelvormen groeien ook
hier tot een eenheid samen. In de l e eeuw v. C. is de tempel- en burgerlijke bouwkunst vooral met de namen van Sulla, Pompeius en Caesar
verbonden. De bouwbedrijvigheid van Sulla gold evenzeer de « coloniae »
en overige steden (de groote orakeltempel van Praeneste met reusachtige terrassenconstructie dateert uit dezen tijd) als Rome zelf, waar
de nieuwe tempel van Jupiter Capitolinus (met het chryselephantine
beeld door Apollonius), en ook het Staatsarchief of Tabularium (in
het zadel tusschen den mons Capitolinus en de Burcht (Arx)) werden
gebouwd. Een der zeldzame voorbeelden van Dorische tempels is die
van Hercules te Cori (met slanke zuilen op een basis). Een groote ge65
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bouwengroep (curia, zuilengalerijen, theater
en tempel van Venus Victrix) werden in
opdracht van Pompeius voltooid. De bouwplannen van
. Caesar (Forum Julium en tempel) konden pas na zijn dood tot uitvoering
komen.
3. Onder de verschillende monumentale grafgebouwen dient vooreerst het nog voor 250
aangelegde familiegraf der Scipionen met de
beroemde sarkophaag, aan de porta Latina
te worden vermeld. In de eerste eeuw v. C.
werd opgericht het eigenaardig monument,
in den vorm van een oven, van den bakker
Marcus Vergilius Eurysaces (K. 163) en het
ronde torengebouw aan de Via Appia, dat
als graf voor Caecilia Metella, vrouw van
Afb. 62. — Graf buste van den vrijCrassus, werd gebouwd (K. 163).
gelatene C. Aurunceius Princeps,
(BJ). uit Rome. Voorbeeld van
4. Een nog belangrijker rol dan in den tijd
Italisch portretrealisme in den tijd
van het republikeinsch Imperium.
van het Hellenisme beginnen thans de gebouwen van het sociale leven te spelen. In deze
burgerlijke bouwkunst ligt de roem van den Romeinschen architect.
Getuigen nog vele muurresten van vroegere omwalling en poorten, verreweg het belangrijkste deel der stad was het « forum ». Te Rome vooral
werd dit forum Romanum omzoomd door tempels, zuilenhallen en basilicae. Deze basilicae waren in plattegr. langwerpige gebouwen met een
middenschip en twee zijschepen, zij werden als gerechtshof, als markthal en beurs gebruikt. Bijzondere zorg besteedde Rome aan de heerbanen : de groote « viae », waarbij den aanleg van bruggen noodzakelijk
was, worden terecht als de slagaderen van het imperium beschouwd.
Nog grooter technische vaardigheid zullen die wegen vereischen, die
het water naar de hoofdstad toevoeren en die op hooge bogen waren
aangelegd (« waterleidingen of aquaeductus »). Onder Pompeius werd
het eerste steenera theater te Rome gebouwd en het oude Circus Maximus werd in de dagen van Caesar in steen opgetrokken. De thermen,
zooals men enkele voorbeelden uit Pompeii kent, hebben nog niet
de centrale beteekenis voor het sociale leven, die ze in den tijd van het
keizerrijk Rome krijgen.
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B. BEELDVORMKUNST
Zoowel de Italische (vooral Etruskische invloed) als de zuiver Grieksche richting hebben in deze eeuwen belangrijke werken in marmer,
brons of kleiaarde voortgebracht. Een belangrijke factor was de bijna
systematische roof van de kunstschatten van Griekenland. De Helleensche beelden waren zoozeer in aanzien, dat de vraag ernaar het
aantal overtrof en men thans overvloedig kopieën van beroemde werken
ging vervaardigen. Van de vele kopisten der l e eeuw is de beeldhouwer en kunsthistoricus Pasiteles, evenals zijn leerling Stephanos en diens
leerling Menelaos, beroemd. De latere Romeinsche beeldhouwkunst
verwierf haar roem vooral door het portret en het historische reliëf.
In het portret der l e eeuw wordt met Italisch verisme (Afb. 62) de
persoonlijkheid weergegeven (portretkoppen van Pompeius, Cicero,
enz.), het reliëf van dezen tijd is nog niet zoozeer het historisch reliëf,
dat roemrijke daden der heerschers aan het nageslacht overlevert
het zijn vooral sacrale (altaarfries van D. Ahenobarbus, 45 v. C. = K.
384) en sepulchrale (Eurysaces, z. b.) reliëfs, of het zijn er, die marmeren
vazen of fonteinen sieren, of die tooneelen uit het landschap (landman
en koe, K. 399; ooi en lam, K. 399) weergeven.

C. SCHILDERKUNST
Van de vele voorbeelden der schilderkunst uit deze eeuwen is haast niets
overgebleven. De schilderijen van triumphators en krijgsgebeurtenissen,
1e aardrijkskundige kaarten en teekeningen, geschilderde portretten
en voorstellingen bij theaters en gladiatorenspelen, de heele « kladpotterskunst » bestaat voor ons niet meer, tenzij in de beschrijvingen
der historici, als Livius, en oudheidliefhebbers als Plinius, en in de
ernstige of grappige vermeldingen van de blijspeldichters, als Plautus
en Terentius. Slechts van de beschildering der huiskamers met mythologische tooneelen hebben de woningen van Pompeii ons merkwaardige
specimina bewaard.
Boekenopgave. Behalve in Springer, vindt men het beste overzicht over de
kunst van deze periode in de 2 deelen van de « Ars una » serie : Eugenie Strong,
Art in Ancient Rome, London 1929 (I : tot Nero) met overvloedige afbeeldingen
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Tmp. v. Jupiter
Tmp. v.
Basilica
Julia
Saturnus

Tabularium
Tmp. v. Vespasianus

Tmp. V. Juno
Tmp. v. Boog van
Severus
Concordia

Moneta

Curia
Basilica
Aemilia

^`
',Ir.:* u.fiA

Lacus Curtius
Equuc Constantini

Rostra
Snebbenzuil van
Duilius

Argileturn
(straat).

Afb. 63. — Forum Romanum te Rome (Noordwestzijde)
Het Forum Romanum, in het dal aan den voet van Capitolijnsche en Palatijnsche heuvel (Palatinus = Roma quadrata, kern der stad), omstr. 1000 v. C. als begraafplaats gebruikt, was in den
Keizertijd het grootsche Romeinsch « openluchtmuseum » voor bouw- en beeldhouwkunst. Vijf tmp.
(Saturnus, Vespasianus, Concordia, Castores en Iulius), twee basilicae (Iulia en Aemilia) vormden
zijn grenzen. Het werd beheerscht door drie tmp. (Jupiter Capitolinus, Iuno Moneta, Apollo op
Palatijn) en door het Staatsarchief (Tabularium). Aan de W. zijde stond het oude spreekverhoog.
(rostra), de snehbenzui van Duilius (l e Punische oorl.) en de zegeboog van Septimius Severus.

II. HET KEIZERLIJK WERELDRIJK
A. BOUWKUNST
Algemeene beschouwingen. De tijd van het keizerlijk imperium is als
het ware een synthese van het voorafgaand millennium, met zijn Oosterscha, Grieksche en Italische inslag. Thans ontstaat een « rijkskunst >^
in het groote gebied, dat steeds het rijk van den stadsstaat Rome bleef.
Rome wordt het hart van de wereld, rijkdom en kunst van het heele
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Tmp. v. Apoll. *(Palatijn)
Boog v. Augustus
Rostra en Tmp. divi lulii
4 Tmp. der Dioscuren
Tmp. Venus en Roma
t Domus Tiberiana (Palatijn)
Basilica v. Constantin
Basilica Iulia
Basilica Aemilia

Laces Curt ins.
Afb. 64. --- Forum Romanum te Rome (Zuidoostzijde).
Aan de 0. zijde lagen de rostra van Caesar. Bovendien bevonden zich talrijke eerezuilen, ruiterstandbeelden, zegebogen (Tiberius, Augustus, Severus) aan op of het Forum. Ten 0. van het eigenlijke Forum en aan den voet van den Palatijn bestond het gebouwencomplex (met de Via Sacra)
uit tempels (o. a. van Vesta, van Venus en Roma), de Regia, de basilica van Constantijn, de
.zegeboog van Titus, enz. Ten N. van het Forum strekten zich de vijf keizerfora uit : van Traianus
(voorplein, basilica, bibliotheken en zuil, tempel), Augustus, Caesar, Nerva en Vespasianus (met
amphitheatrum Flavium aan het uiteinde). Vier groote complexen (Capitolinus, Palatinus, gebouwen aan de Via Sacra en keizerfora) sloten aldus het Forum Romanum in; aan de Z. zijde tusschen
Capitolinus en Palatinus lag het dal van het Velabrum, dat toegang verleende tot de oude Groentenen Rundermarkt (Forum Holitorium met theater van Marcellus; Forum Boarium) aan den oever
van de Tiberbocht, waarin zich het Tibereiland bevond.

lichaam vloeien naar het hart toe of vloeien in het lichaam terug. Het
rijk bouwt en strijdt : belangrijker dan de strijd is de bouwkunst, waarvan thans nog de resten in Engeland, aan Rijn en Moezel, in de Arabische en Afrikaansche woestijn te bewonderen zijn. De marmerpracht,
die de ruwe muurkern uit metselwerk of steenmortel als een behangsel
bedekte, is thans verdwenen. Waar de bouwmeester natuursteen of
baksteen gebruikt, onderscheidt men verschillende soorten van « opus » :
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(bouwwijze) : quadralum (vierkante blokken in gelijke lagen, vaak met,
kop- en strekligging), rusticum (de steenrand is bewerkt, het overige
der voorzijde onbehouwen), incertum (onregelmatige bedekking), reticulatum (net- of maaswerk, ruitvormige plaatsing die aan een net
(« rete ») doet denken), Het « opus » in baksteen kent het opus lateritiurrr
(regelmatige baksteenlagen) en het opus spicatum (varenverband met
schuine ligging der steenen). In het later Imperium, vooral onder Diocletianus, is het opus mixtum (gebruik van baksteen en natuursteen tot
afdekking) zeer populair.
1. Schitterende voorbeelden van de atrium-peristylium- woning in delaatste eeuw van het bestaan van Pompeii (31 v. — 79 n. C.) staan.
thans nog overeind. Belangrijk wordt thans ook de villa, met centrale
woning (zuilenvoorgevel en vleugelgebouwen) en allerlei andere gebouwen over het villagebied verspreid. Het meest beroemde voorbeeld is de villa van Hadrianus te Tibur (Tivoli). De « porti » of parken
te Rome (b. v. van Sallustius op den Quirinalis en den Pincius),
waarin zich een Romeinsche tuinkunst ontwikkelde, kan men als een,
bijzondere soort villae beschouwen.
Van het monumentale huis der keizers zijn thans nog aanzienlijkeresten te zieli. Op den Palatijn te Rome liggen de uitgebreide domus
complexen van Augustus, Tiberius en Septimius Severus (K. 173)..
Begraven onder latere constructies, doch niet heelemaal verdwenen
zijn de resten van het zoo kostbare en kunstzinnig versierde « domus
aurea » van Nero (K. 173). Te Split (Spalato) aan de Adriatische zee
ligt thans nog, gedeeltelijk omgebouwd in woningen en doorsneden
met straten, het paleis van Diocletianus (K. 187 — Afb. 65).
2. Ook in den keizertijd werden de tempels gebouwd naar de twee hoofdtypen : de podiumtempel en de ronde tempel. In de rijkskunst van het
Oosten kwamen wel afwijkingen voor en in het Gallo-Germaansch gebied
trof men op menige plaatsen (b. v. te Nijmegen) tempels aan in den
vorm van een torenachtig gebouw (met vierkanten plattegrond), waar
omheen tot op den helft der hoogte een galerij loopt met ver van
elkander staande zuilen.
Om het Forum Romanum bevonden zich enkele podiumtempels (Afb..
63-64). De best bewaarde Romeinsche tempels zijn die van de « Fortuna Virilis » te Rome (bij den Tiber (K. 168) en het zoogen. « Maison
carrée » (tmp. v. Caius en Lucius) te Nimes.
De ronde tempel, die teruggaat op de ronde, gevlochten hut met een
krans van stutten voor het overhangende, tegen regen beschuttende
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Afb. 65. — Paleis van Diocletianus te Spalato-Split (ree.) bij Salona. Dit kamp-paleis (3.7 ha.) had
een vierkanten plattegrond met vier poorten aan ieder eind der kruisstraat die het in vier gelijke
deelen verdeelde. De achtzijdige koepelbouw was tempel of grafmonument van den keizer
(thans kathedraal van Split).

dak, was bij de Romeinen zeer in aanzien. De ronde tempel van Tibur
stamt uit de l e eeuw v. C. Het ronde tempeltje aan den Tiber, met zijn
slanke Korinthische zuilen, is een juweel van Romeinsche bouwkunst
(K. 168). Hoogberoemd was de ronde tempel van Vesta op het Forum
Romanum naast het « atrium (= klooster?) Vestae » (K. 167). De
monumentaalste ronde tempel was het voortreffelijk bewaarde Pantheon (K. 183). Een onovertroffen prachtcomplex van tempels en tempelgebied bevindt zich te Baalbek, aan den zoom der Arabische woestijn (K. 179-180, Afb. 66), een ander ontzagwekkend ruinenveld te
Palmyra, de hoofdstad van de door Aurelianus overwonnen Zenobia.
3. Behalve de reeds vermelde grafsteden (bi. 66) kent de Romeinsche
doodendienst nog andere voorbeelden van grafmonumenten. Ruinen
van grafgebouwen (kapellen, enz.), « columbaria » (= duiventilgraven,
groote grafkelders met een groot aantal nissen voor het bijzetten der
aschurnen), bevinden zich o. a. aan de Via Appia. De meest monumentale grafstede, te vgl. met het Mausolleion dat de bouwheer misschien wilde overtreffen, is het Mausoleum van den hellenophiel Hadrianus, thans de Engelenburcht genoemd (K. 184).
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Afb. 66 — Heilig gebied van Heliopolis (hier rec.),
de meest grootsche ruine van de Horn. provinciale
kunst. Voorhal en toegangspoort op een podium
bereikte men over een breede trappenvlucht,
daarna betrad men het zeszijdig voorhof en vervolgens het groote voorhof. 1)e tmp. van Juniter
Ileliopolitanus bevond ziel; 15 m. hoven het
terrein der gebiedsomgeving, terwijl de tmp. van
B acchus stond in een lager gelegen tempelhof :
tmp., bouwstukken en hallen droegen een rijke
versiering. Zes zuilen schraagden het telkens uitbuigend balkwerk van een tonde
tmp., olie, buiten het gebied, eveneens op een podium stond. (1-2 e. n. C.).

4. Zoowel de hoofdstad als de steden in de provincies werden onder het
Imperium groote openluchtmusea, waarin vooral het forum of de font
omgeven werden met de gebouwen van het burgerlijk leven en versierd
met beelden en gedenkteekenen. Om dit stadscentrum, het forum liggen
zuilenhallen en basilieken, met (te Rome) senaatsgebouw en spreekgestoelte, met eerebogen, eerebeelden en eerezuilen, verder de gebouwen voor vermaak en lichaamsverzorging : theaters, amphitheaters
en eirei, vooral echter de reusachtige badhuizen of Thermen. Het
water van het gebergte wordt naar de steden geleid door de hoog boven den grond liggende waterleidingen en als noodzakelijk hulpmiddel bij het wijdvertakt Romeinsch wegennet komen machtige bruggen.
In opzicht van stadsmuren dient vooral te worden gewezen op den
stadsmuur van de Urbs zelf, de omwalling die Aurelianus (270-275)
over een lengte van 19 km. om de stad Rome liet bouwen. Aanzienlijke gedeelten en poorten ervan kan men thans nog bewonderen. Een
der indrukwekkendste stadspoorten is wel de « Porta Nigra » te Trier
(A/b. 67). Behalve te Rome, kende men ook in vele Romeinsche steden
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het forum met den

tempel van den oppergod, Jupiter —
het Capitool — en
zuilenhallen of basilieken eromheen.
Reeds in het begin
van den keizertijd
was het Forum Romanum te Rome aan
alle zijden volgee
bouwd, gevuld met
allerlei monumenten
en bovendien veel te
klein geworden om
op de 3/4 hectare de
bevolking der honderdduizenden een
noordelijke stadspoort
Afb.
geschikt centrum te
Germaan
gebouwd, gewoonlijk
Na
bieden. Om aldus het
genoemd.
oud en eerbiedwaardig Forum — waaraan of waarin nog verder gebouwd of opgericht werd
— eenigszins te ontlasten, legden de keizers nieuwe fora aan : vier
keizerlijke fora (Trajanus, Augustus, Nerva en Vespasianus) liepen
in een lengte-as van 650 m. ten N. van het Forum Romanum, terwijl
het Forum van Caesar de schakel vormde tusschen het oude Forum en
dat van Augustus (K. 168, 181). Het meest uitgestrekte en beroemde
was dat van Trajanus. Aanzienlijke resten van deze fora liggen
aan de tegenwoordige ( Via del Impero » te Rome.
Over den gewonen typus der basilica, zie bl. 66. Van de Basilica Julia
bestaan nog stylobaat en zuilenstompen, van de basilica [Apia (van
Trajanus) staan nog een groot aantal zuilen overeind. De basilica van
Constantijn (K. 191) (middenschip met kruisgewelven, twee zijbeuken
met tongewelven, de gewelfvoeten rusten op de sierzuilen!) is met zijn
reusachtige vormen thans nog een van de oprijzende landmerken in
de buurt van het Colosseum (Afb. 64).
De eereboog, eigenlijk de symbolische stadspoort waardoor de overwinnaar binnengaat, heeft soms een enkele, soms een groote, met twee
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67. — De

sche Rome ».
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260 n. C.
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« Porta Nigra »
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kleinere bogen geflankeerde doorgang. Menige eerebogen werden in de
provincies (Gallië, Noord Afrika, Oosten) opgericht, te Rome staan er
drie beroemde (op, of bij het Forum) : die van Titus met één arcade
(Afb. 70), die van Septimius Severus (193-211) en die van Constantijn.
De twee beroemde zegezuilen zijn de 43 m. hooge zuil van Trajanus
(vroeger met het beeld van Trajanus, thans met den apostel Petrus
op den top) en de even hooge zuil van Marcus Aurelius (thans het beeld
van den apostel Paulus dragend). De schacht van beide zuilen is als
door een spiraalvormig oprollend reliëflint omwonden, waarop resp.
de strijd tegen de Dakiërs en de Markomannen staat uitgebeeld (K.
407-408; 415). Het bronzen ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius
(K. 414 = Afb. 73; het paard is al te zwaar en staat in « circuspas »)
op de huidige Capitoolplaats te Rome dankt zijn behoud aan de
Christelijke opvatting, dat het Constantijn voorstelde.
De best bewaarde theaters van het Romeinsche imperium bevinden zich
niet te Rome (betrekkelijk goed bewaard is het theater van Marcellus)
maar in de provincie (Odeion van Herodes Atticus te Athene, th. te
Orange, Aspendos, enz., (K. 176). Daar het religieuze karakter van het
drama bij de Romeinen weggevallen was, speelden orchestra en altaar
geen rol meer. Overigens is het tooneelgebouw en de tooneelwand tot
een kunstmonument op zichzelf geworden.
Het beroemd Circus Maximus, dat ongeveer 3/4 Km. lang was en een
paar honderd duizend toeschouwers kon bevatten, lag aan de Z. zijde van
den Palatijn; op den Palatijn bevind zelf een ander circus, het « hippodroom ». In deze langwerpige perken met zitplaatsen aan drie zijden
en de in- en uitgang aan de korte zijde, vonden de wedrennen plaats
om de lage scheidsmuur, de spina, die zich in de lange as in het midden bevond. Aan het hoofdeinde bevond zich de « meta » of kegelzuil,
waar het sportsdolle publiek vaak het verbrijzelen der op elkander
rijdende renwagens kon aanschouwen.
De barbaarsche aard van de Romeinsche bevolking kwam vooral tot
uiting bij het aanschouwen der worsteling op leven en dood van dieren
en menschen, meestal zwaardvechters, in het amphitheater. Dit in plattegrond uil twee theaters bestaande gebouw had om een ovale arena de
hoogoploopende rijen van zitplaatsen. De galerijen onder deze zitplaatsen waren gemotiveerd door de bouw zelf (uitsparen van bouwmateriaal) en door overwegingen van praktischer aard (schuilplaats
bij regen, enz.). De hoogoprijzende buitenmuren waren in verdiepingen ingedeeld. Op al te zonnige dagen werd het amphitheater met het
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Alb. 68. — liet altaar van den vrede van Augustus (Ara Pacis Augustae) in zijn gebeeldhouwde
omheining (rec.) (9 v. C.). L. op de fries Tellus Mater tusschen Lucht en Water.

zeil (velum) overdekt, dat aan masten bevestigd werd. Zijn er beroemde
amphitheaters buiten Rome (Pompeii, Nimes, Pola, K. 175), het meest
beroemde is toch het, naar het kolossale beeld van Nero genoemde
« Colosseum », 52 m. hoog, dat door Joodsche en andere krijgsgevangenen onder Vespasianus en Titus werd gebouwd (K. 174) op de plaats,
waar vroeger de vijver van het « domus aurea » van Nero gelegen had.
Het gebouw, kon 100.000 toeschouwers bevatten.
De thermen vormen een complex van gebouwen, die zeker in de eerste
plaats « badhuis » waren, maar verder als centra voor cultureel en sociaal leven beroemd en berucht waren. Naast de drie hoofdzalen, frigidarium (koud bad), tepidarium (lauw bad) en caldarium (heet bad)
waren er talrijke andere vertrekken als kleed- en zalfkamers (apodylena en unctuaria), verder oefenpleinen en worstelperken (gymnasia
en palaestrae), zuilenhallen en leeszalen, enz. De verwarming vooral
door heete lucht, gebeurde onder den vloer (hypokausten) en in de muren (met tegelbuizen). Menige keizer liet tot eigen roem en tot het winnen van de volksgunst, thermen bouwen. Van die van Caracalla (in
211 begonnen) en die te Trier staan nog reusachtige ruinen overeind.
Het tepidarium van de thermen van Diocletianus heeft Michelangelo
omgebouwd tot de kerk van S. Maria degli Angeli (K. 188-190).
De kanalen die Rome en andere steden het drinkwater uit het gebergte
toevoerden, liggen boven een enkele of een dubbele rij ronde bogen,
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,die vlakte en rivieren overspannen. Vlak bij Rome en in de Campagna
zijn nog de grootsche resten te zien van de Aqua Claudia; voortreffelijk bewaard is de Romeinsche 48 m. hooge waterleiding bij Nimes
boven de Gard (= pont du Gard). In alle deelen van het Romeinsche
rijk treft men thans nog bruikbare Romeinsche bruggen aan : in Algerië,
Iberië, Kaukasië, Perzië, zonder van het meer centraal gedeelte van
het Imperium te gewagen. Ostia had een groote, dubbele haven, de
buitenhaven met vuurtoren (van Claudius) en de binnenhaven (portos
Trajani).
B. BEELDVORIVIKUNST
Is het ook waar, dat de Romeinsche beeldvormkunst steeds opnieuw
naar de voorbeelden van de Grieksche kunst keek, hetzij naar oorspronkelijke stukken, hetzij naar kopieën, en vele beeldhouwwerken vaak

Afb. 69. — Gemme in onyxsteen (WK) met verheerlijking

van Augustus (naast de

godin Roma).

In benedenfries : krijgsgevangenen.

koude, akademische producten zijn, anderzijds toch willen we niet vergeten, dat te Rome en in het Romeinsche imperium de allegorische figuur in groote. meesterwerken vertegenwoordigd is en dat vooral het
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portret en het historisch reliëf tot een hoogte van idee en van uitvoering gestegen zijn, dat ze het mooiste der Helleensche kunst in herinnering roepen. De geschiedenis der Romeinsche beeldhouwkunst
vertoont een merkwaardig op en neer deinen, een afwisseling van kunstrichtingen die zich de voorbeelden van rustige en idealiseerende Grieksche kunst (5 e en 4e eeuw) ofwel, bij het in iedere kunstontwikkeling

Afb. 70. — Reliéf in den doorgang van Titus' zegeboog te Rome. De buit van Jerusalem :
de kandelaar en de tafel voor de toonbrooden met de bazuinen.

krachtiger worden van uitdrukking en streven naar realisme, de kunstwerken van het Hellenisme tot model stelden. Vanaf de derde eeuw
n. C. schijnt de levensader uitgeput te zijn, mede ten gevolge der politieke en militaire woelingen, de afwerking werd minder verzorgd, het
nieuwe frissche bloed ontbrak. Bij het geringer worden der anatomische kennis en weergave werden effecten nagestreefd. De verstarrende vormentaal wachtte op een nieuwen inhoud : de nieuwe themata
bezorgde het Christendom, dat ook gedurende eeuwen de antieke vormentaal van « het mooie lichaam » verwaarloosde, maar de uitdrukking der ziel vooral in gelaat en handbeweging legde.
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te Rome. Dit klassicisme, het teruggrijpen op de klassieke rust, orde
en schoonheid, is een gepaste uitdrukking voor den door Augustus
aan de wereld gebrachten vrede.
Het fraaiste Romeinsch monument
A
f b . 71.
71. —
— Bronzen
van L.
L .Caecilius
Caecilius
buste van
Afb.
Bronzen buste
van dit klassicisme is het altaar
Iucundus,
te Pompeii
Pompeii (NN).
(NN).
Iucundus, bankier
bankier te
van den Vrede ( K . 397-398), de A r a
Pacis (Afb. 68). Het is, ondanks
zijn kleinere afmetingen en zijn huidige toestand (verstrooiing in verschillende musea) een monument als de Parthenoonfries en het Pergameensch altaar, en vereenigt in zich de beste kunstuitingen van den
Romeinschen geest : historisch reliëf, portret, allegorie. Beroemd is
ook het standbeeld van Augustus, met het pantser als een historischallegorisch album ( K . 395), en de gemma Aagustea ( K . 396 = Afb. 69).
Als een echo van Vergiliaansche boekolische poëzie zijn landschapsreliëfs, als dat van den landman met de koe ( K . 399). Onder de portretten zijn vooral die van vrouwen opvallend : ze worden zoowel door
het (vaak wisselend) kapsel als door de gelijkenis met de munten gedateerd. Overigens vertoonen de Romeinsche portretkoppen in den loop
der ontwikkeling een groei (hoofd, sleutelbeen, schouders, bovenarmen,
buste), die vaak een hulpmiddel tot dateering biedt (wet van Bienkowski).
2. Onder de Flavische keizers, en wellicht reeds vroeger, ontstond er
een reactie tegen het akademisch-koud Hellenisme, dat idealistisch en
heroisch was opgevat. De laatste helft der eeuw werd gekenmerkt door
het illusionisme, gepaard met een sterker wordend realisme. In het
historisch reliëf streefde men naar het weergeven van diepte en landX^ r

e
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schap, de schilderkunst (4e stijl, z. beneden) opende op de beschilderde muren
fantastische vergezichten. In illusie kreeg
het muurvlak door reliëf of schilderkunst
een - groote diepte. Vooral de reliëfs in
den doorgang van den eereboog van Titus
illustreeren deze kunstopvatting (Afb. 70).
Nog beter dan de boerenkop met dikken
hals en dubbele kin, van een Vespasianus
(K. 403) vertoont het bronzen portret
van den sluwen bankier (met oorenlappen
en wrat op de kin) Caecilius Jucundus
uit Pompeii het streven naar een bijna
Afb. 72. — Kop van keizer Hadriameedoogenloos realisme in den voornus. Opnieuw komt de baarddracht
in eere.
Flavischen en in den Flavischen tijd
(Afb. 71).
3. In het tijdperk der Antonijnen (96-192) en vooral nadat de Hellenophiel Hadrianus opnieuw de « exemplaria Graeca » in de kunst tot
voorbeeld had gesteld en met het dragen van den baard, een belangrijke factor toevoegde in de nobele portretten der Antonijnenreeks
(A/b. 72), viert de akademische afwerking, zoowel in het gladde gepolijste gelaat als in de kunstige haard- en baardlokken hoogtij. Realisme en idealisme worden als het ware tegen elkander afgewogen.
Met klassiek Grieksche herinneringen in het gewaad, met Hellenistische
dramatiek in de harem en Italische portretsrealiteit zien we thans de
heerlijkste beeldschepping der 2e eeuw, die van Hadrianus' jongen
vriend Antinoós. De keizerportretten vinden we ook weer op de historische reliëfs van Trajanus (zuil), Hadrianus en Marcus Aurelius (zie ook
zijn ruiterstandbeeld, Afb. 73) (op reliëfs van gesloopte monumenten,
die in lateren tijd andermaal als sierstukken werden gebruikt).
Voorbeelden van historische reliefs, die gewoonlijk één episode uit het
leven van den keizer uitbeelden, vinden we op reliëfplaten die in allerlei monumenten, als zegebogen, enz. aangebracht zijn. Aldus staan
een reeks afzonderlijke episoden (de keizer tusschen historische of
allegorische figuren) op den eereboog van Beneventum en op de borstweerplaten van de rostra (schulddelging en milddadigheid van Trajanus,
met gebouwen van het Forum als achtergrond) (K. 409). De kunst beperkt zich echter niet tot een reeks los-in-tijd-en-ruimte-staande reliëfs, maar biedt thans in twee bewaarde monumenten uitstekende voor79

beelden van den « doorloopenden
verhaaltrant » in reliëf. Uit de
« res gestae » worden thans niet
meer slechts de meest dramatische oogenblikken (onderwerping der volkeren, apotheose)
gekozen, maar de heele reeks
van heldendaden wordt thans
voor ons oogen ontrold en de
ontrolde band in spiraal opklimmend, rond een hooge eerezuil
vastgemaakt. Aldus hebben de
zuil van Trajanus en de nabootsing door Marcus Aurelius 23
windingen van elk 1 m. hoog,
met opeenvolging van alle
tooneelen die zich bij de veldtochten tegen de barbaren afspeelden. Op de 200 m. lange
fries van de Trajanuszuil staan
ruim 2500 personen voorgesteld : de opeenvolging der
Afb. 73. — Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius.
voorstellingen is een steenen
De keizer spreekt zijn troepen toe.
tegenhanger van het historisch
proza en ontrolt de feiten en hun omgeving (landschap).
Het overwicht van de keizerlijke kunst te Rome mag ons echter niet
doen vergeten, dat ook in de provincies, en meer speciaal in de Germaansch-Ga/lische gewesten een beeldhouwkunst bloeide, die niet alleen
de menige grafstandplaten met het portret van den doode (aldus de
grafsteen van M. Caelius (BP = K. 405), die in den slag in het
Teutoburgerwoud, 9 v. C. viel) of de eere- en wijreliëfs aan godheden
(b. v. aan de Moedergodinnen of aan den soldatengod Mithras, K. 420)
voortbracht, maar waartoe ook monumenten hooren als de met reliëfs
versierde zuil van Jupiter te Mainz (K. 405), de nog overeind, ter plaats
staande grafzuil van Igel (K. 421) en vooral de grafmonumenten —
ongeveer 40 in aantal (TP) — van het rijke handelsplaatsje Noviomagus Treverorum, thans Neumagen. Tooneelen van het binnen- en
buitenhuisleven (Afb. 74), van handel en verkeer sieren deze grafmonumenten, die een hoogtepunt van Romeinsche provinciale kunst
'
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beteekenen (K. 420).
Wel het meest beroemde (pas samengestelde) monument
is dat van den wijnhandelaar, een pyramide wijnkruiken tusAfb. 74. — Reliëf met schooltooneel van een grafmonument van
Neumagen : de leeraar, twee zittende leerlingen met de boekrol,
schen twee schepen
een binnentredend leerling.
met wijntonnen beladen (TP) : een variante van den wansmaak van Eurysaces (bl, 66).
4. Komt er in de 3 eeeuw een verslapping van de kunstvormen, te spreken
van een vervaltijd is wellicht te sterk. Reeds onder de laatste Antonijnenkeizers komt een streven op om de onder Hadrianus sterk oplevende
klassicistische invloed te verdringen en de princiepen der schilderkunst
in de beeldhouwkunst, vooral de portretkunst toe te passen. Spel in
van licht en schaduw in de haren, tegenstelling van onrustige gedeelten
(haar) met effen-glanzend gelaat (met plastisch uitbeelden van het oog
door cirkel, waarin oogappel en pupil door uitholling zijn weergegeven)
kenmerken de portretkunst, vooral in de 3 e eeuw (portret van
Caracalla, NN = K. 417). In het reliëf komt thans meer en meer het
vullen der ruimte op (koppen boven elkander om de diepte aan te
geven) : hoe het reliëfverhaal thans meer en meer vervlakt, daarvan
kan men de ontwikkeling nagaan vanaf de reliëfs op den boog van
Septimius Severus (203 n. C.), tot aan den boog van Galerius te Saloniki
(K. 422) én verder aan de reliëfs op den boog van Constantijn (K.424).
Het hier merkbaar princiep der frontaliteit vinden we in de portretstandbeelden terug. Ook bij koppen of busten (vanaf Caracalla vindt
men meestal kort hoofd- en baardhaar) is dit streven merkbaar. Bij
rustige, zoowel als bij barbaarsche keizerkoppen is thans de uitdrukking in hoofdzaak samengetrokken op de oogen. Een afzonderlijke
vermelding verdienen de reliëfs der sarkophagen, die samen hangen
met de in zwang komende begraving (in plaats van verbranding).
Sommige ervan hooren in de 2 e eeuw, meerdere echter in de
3 e eeuw thuis, die van de 4 e eeuw kenmerken duidelijk het verval
der reliëf kunst (K. 411, 412, 418, 419). Het onderwerp der voorstelling
is ontleend aan Grieksche mythen, die van levenstragiek (Medeia,
Hippolytos), van dood (Achilleus ontdekt te Skuros) en onderwereld
(Alkestis' dood en terugkeer uit Hades, afb. 76) verhalen. Vaak
staat ook het echtpaar afgebeeld of de voorstelling van het sluiten van
81
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Mb. 75. — Sarkophaag van C. Junius Euhodus uit Ostia (RV), met de voorstelling van
Alkestis' dood (midden) en haar terugkeer uit de onderwereld met Hercules (r.) Heelemaal
rechts de godheden der onderwereld (2 e. n. C.)

het huwelijk. De sarkophaag met den strijd der Galliërs (K. 412) is
duidelijk gebeeldhouwd naar motieven der Galliërsbeelden te Pergamon. Een van de meest beroemde is de 'sarkophaag met de voorstelling,
hoe Prometheus, door Athena geholpen en door talrijke symbolische
figuren omringd, den mensch schept, wiens afsterven echter onmiddellijk daarnaast uitgebeeld wordt. In deze sarkophagen wordt het probleem van den achtergrond zoo opgelost, dat hij geheel met figuren
worden gevuld en aldus het tapijtachtig uitzicht dezer reliëfs
ontstaat.
C. SCHILDERKUNST
Uit de eeuwen v. C. is ons de naam van menig Romeinsch schilder bewaard gebleven. Omstreeks 300 schilderde Fabius Pictor in den tempel
van Salus, in de 2 e eeuw hooren we van Pacuvius, van M. Plautius
Lukoon (tmp. v. Ardea) en van een schilderes Iaia van Kuzikos, die
vrouwelijke portretten op hout en ivoor vervaardigde. Geen enkel werk
van al deze locale meesters (evenmin als van den schilder uit den tijd
van Augustus, wiens naam wellicht Studius was), is ons overgebleven.
Bij de versiering van het « gouden paleis » van Nero was een zekere
Fabullus of Famulus als voornaamste schilder werkzaam.
Voor de kennis der Romeinsche schilderkunst dienen we ons echter te
wenden tot de muurbeschildering van huizen en woonkamers te Pompeii, te Herculaneum en te Rome, tot de voorbeelden van pleisterre82

liëfs in huizen en grafkamers en niet het minst tot de mozaieken in alle
deelen van het Imperium. Steunend op zijn grondige studie van de
Pompeiaansche muurversiering, onderscheidde A. Mau vier perioden
of stijlen in de Romeinsche schilderkunst van ongeveer 200 v. tot 100
en later n. C. De muurbeschildering der eerste periode, die tot aan den
tijd van Sulla gaat, zet Hellenistische tradities (b. v. te Delos) voort en
bootst in horizontale lagen, in pleisterreliëf en in verschillende kleuren
de marmerblokken na (Afb. 58). Voor tafereelen is noch op den muur,
noch op boven- of benedensokkel plaats beschikbaar. Het tafereel komt
dan op den vloer, in kleurige mozaieken. Van deze soort kunstwerken
komen vooral het groote, kleurige en psychologisch doorwrochte mozaiek van den strijd van Alexander en Dareios (Huis « v. d. Faun »,
z. Afb. 76), verder een blijspelgegeven (bedelpriesters), door den musivist Dioskoerides vervaardigd en menige kleinere tafereelen, zooals dat
van den blaf f enden hond en de waarschuwing Cave canem, in aanmerking. Terwijl men in de huizen van den eersten stijl den indruk van een
vast afgesloten kamerruimte wekt, wordt in den tweeden stijl (van Sulla
tot Augustus) illusionistisch de muur doorbroken, De beschildering
wekt in perspectief het idee van een ver landschap, waarin een
mythologisch of dagelijksch gebeuren plaats vindt; in schijn staan er
pilasters voor den muur en hangen er dikwijls bloemslingers van
kapiteel tot kapiteel. De groote muurvlakte wordt thans in paneelen
verdeeld, die ofwel door het heele landschapsbeeld ofwel door een
omlijst klein middelbeeld worden ingenomen. Behalve Pompeii, bieden
ons ook het zoogen. huis van Livia op den Palatijn, het huis ontdekt
onder de Farnesische tuinen op den Palatijn (Farnesina), de villae van
Boscoreale en van de Mysteriën bij Pompeii en het huis op den
Esquilijn, waaruit de landschappen met Odusseia-tafereelen stammen
(Alb. 47), goede voorbeelden van dezen « architectuurstijl ».
In den tijd van Augustus begint een derde stijlperiode, die perspectief
e n schijnconstructie verwerpt en opnieuw den muur als muur beschouwt,
thans niet meer met horizontale steenlagen (in nabootsing), maar in
,groote velden, schijnbaar met beelden in lijst getooid (Afb. 76). Een
rijke versiering brengt op deze muurvelden leven en gracie : bloemenslingers en ranke zuiltjes, palmetten en bloemen, friezen en stillevens, een heel repertorium van sierstukken (b. v. kandelabers) met een
zeer sterken egyptiseerenden inslag, die ons in herinnering roept, dat
de nieuwe, in 31 v. C. veroverde provincie Egypte thans reeds had
Zie vervolg blz. 86.
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Afb. 76. — Alexandermozaiek.

Afb. 76. bl. 84. — Het mozaiek van den strijd tusschen Alexander en
Dareios. Dit mozaiek, het mooiste der klassieke oudheid, werd ontdekt
te Pompeii in het naar een Faunbeeldje genoemde huis, dat in de 2e eeuw
v. C. gebouwd werd. Uit enkele bijzonderheden blijkt, dat het werk niet
te Pompeii zelf vervaardigd, en in genoemde huis voor de tweede maal
gebruikt werd. De ontmoeting van Alexander en Dareios, en de overwinning van den eerste, zoowel bij Issos (333) als bij Gaugamela (331)
had op de tijdgenooten den diepsten indruk gemaakt. Een « proelium
Alexandri cum Dario» had Philoxenos van Eretria (oms. 300)
geschilderd voor koning Kassandros van Makedonië en zeer wschl. gaat
ons meesterwerk hier,._ .., ._
4
-.s
op terug. De kleine
Makedonische schaar
(het 1. 1/5 is erg beschadigd en werd hier
weggelaten) dringt
onweerstaanbaar op
met haar koning, die
met zijn speer een
ruiter doorboort, weilicht Oxathres, die
zijn broeder Dareios
wilde beschermen.
Een andere ruiter
(met zijn paard, in
verkorting gezien,
voor den koningswagen) wil den gevallen
edelman te hulp sneilen. Schrik en medelijden kan men uit
oogen en beweging
van den, koning in.

Afb. 77. — Pompeiaansche muurschildering van den derdenstijl.

der de zweep van den
wagenmenner slaan
de paarden reeds op
de vlucht. Het landschap zelf wordt door
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een kale, verminkte boom aangegeven; de dichte massa der
Perzen, door de speren; de diepte, door allerlei bijzonderheden als de
met wapenen bezaaide voorgrond, het paard in verkorting, de
gevallen Pers (l. van den wagen), die zich spiegelt in zijn schild.
Bij een verschillenden achtergrond (brandend Breda) vertoont toch
Velasquez' schilderij, de overgave van Breda door Justinus van Nassau
aan Spinola in 1625 (« Las Lanzas » in mus. Madrid) veel punten van
overeenkomst : de speren, de ongelijke verdeeling der partijen, het paard
in verkorting; het thema echter is volkomen verschillend. -- Afb. 77..
Beschilderde muur in het huis van Spurius Mesor te Pompeii, in derden
stijl. Deze stijl, de « nieuwste mode » in Kleopatra's tijd, bootst eenigszins mozaiek op de muren na en bewaart enkele trekken van den tweeden stijl : sokkel, doorkijk op hoofdmuur, miniatuurgebouwtjes op bovensokkel. Tapijten hangen of nissen bevinden zich tussehen dunne
zuiltjes, doch van echte architectuurvormen is geen spraak. In he t .
middenbeeld wordt een jonge man, met neerhangend zwaard boven eert
offerdier, door een priesteres van schuld gereinigd.
Vervolg van blz. 83.

aangevangen haar invloed op de sierkunst uit te oefenen, evenals ze dat
in de volgende decennia, vooral op het godsdienstig leven, zal doen..
In 63 v. C., 16 jaar voor de groote verwoesting, werd Pompeii door een
aardbeving verwoest. Men begon dadelijk met het heropbouwen der
stad : de schilders uit de hoofdstad en uit Campanië braken met den
derden, egyptiseerenden stijl en knoopten opnieuw bij den tweeden,
bij den architectuurstijl aan. Toch is deze ommekeer reeds van vroegeren datum : in het huis van Nero werden de wanden reeds in den
stijl der fantastische architectuur versierd. Indien bij den bouw van het
theatertooneelgebouw, van het fonteinhuis met vele verdiepingen, van
bibliotheken reeds een reeks verdiepingen den muur zelf verbergen met
zuiltjes en nissen, met driehoeks- en ronde gevelvelden, in de fantasie
der schilders wordt dit tot een vroolijke, schitterende rokoko van bonte,
soms onmogelijke vormen, die tegenover den knussen Empire-stijl
der 3e periode veel onrustiger aandoet. Deze speelsche versieringswijze wordt ook in stuccobekleeding toegepast en aangebracht op gewelven van paleizen, thermen en graven : Rafaël heeft hieraan de motieven voor de beelden van de Loggie in het Vatikaan ontleend. In hoever
vele Pompeiaansche schilderijen kopieën zijn van verloren werken van
Grieksche meesters, in hoever de schilders zelf Grieken waren en dus
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deze werken eigenlijk tot de GriekschHellenistische kunst te rekenen zijn,
is niet steeds precies uit te maken.
Onder de merkwaardigste mythologische tafereelen uit Pompeii gelden
de Telephos en Heraktes-sage met de
statige Arcadia-verpersoonlijking, de
tragische Medeia-figuur, de ontdekking van Achilleus te Skuros, de
vertoornde Achilleus en de scheidende Briseis, enz. (meestal N N).
Onder de mozaieken zijn, behalve
de reeds vermelde (bl. 83), bekend
de Kentaurenfamilie uit de villa van
Hadrianus te Tibur en het groote
Nijilandschap dat te Praeneste (Palestrina) werd gevonden en zeker
tot het gebied der AlexandrijnschEgyptische kunst hoort. Overigens
zijn de musea der provinciale Romeinsche kunst (bv. TB) rijk aan mozaieken : deze stukken echter, vooral
in Noord-Afrika en in het Rijngebied
Mb. 78. — Mummieportret van Eirene
(Stuttgart).
ontdekt, hooren tot den lateren tijd
der antieke kunst.
Een afzonderlijke groep van Romeinsch-Oostersche schilderkunst uit
de vier eerste eeuwen onzer tijdrekening vormen de ongeveer 600 portretten op hout of doek geschilderd, die in de windsels der mummies
zoo ingewikkeld waren, dat het geschilderd gelaat nog zichtbaar bleef.
De uitdrukking op het gelaat van de beste dezer mummieportretten,
verdient dezelfde waardeering als de beste koppen der Pompeiaansche
muurbeschilderingen (Afb. 75).
D. TOEGEPASTE KUNST
1. Het kenmerkend vaatwerk der Romeinsche kunst is de « terra sigillata », het
vaatwerk met een roode, lakachtige, glanzende oppervlakte, dat met een modernen` naam, naar de ingedrukte teekeningen of handstempels « met sigilla,
zegels voorzien » wordt genoemd ofwel naar de plaats Arretium (thans Arezzo)
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Arretijnsch aardewerk heet (de Engelsche, verkeerde term, is « Samian ware »).
Na het afsterven van de Grieksche vazenbeschildering, kregen de vazen een
glimmend zwarte vernisbedekking ofwel werden ze met reliëfs versierd. Een
bijzondere soort vormden de « Megarische » bekers, maar de belangrijkste zijn
wel de bekers met voorstellingen uit de Homerische gedichten. Dergelijke reliëfkeramiek van Griekschen oorsprong beoefende men vooral in Campanië en
het Arretijnsch vaatwerk dient hiermee rechtstreeks in verband te worden
gebracht. In de eerste en tweede eeuw n. C. werd dergelijk rood-glanzend
aardewerk ook vervaardigd in Gallië (fabrieken van La Graufesenque, Lezoux)
en in Rijnland (Rheinzabern). Daar deze reliëfvazen duidelijk metaalvormen
nabootsen, ligt ook de bedoeling voor de hand : als huisraad goedkoope imitatie
van het bewerkte, kostbaar metaalwerk onder het bereik van het volk te brengen.
Tot de Romeinsche kleiaarde-kunst hooren ook de duizenden terracotta beeldjes
en de bijzondere relië f platen (ong. 30 cm. hoog), die heiligdommen en altaren,
huiskamer en grafgebouwen versierden. Naar de belangrijkste verzameling daarvan, worden deze laatste « Campana » reliëfs genoemd.
2. De glaskunst is niet uit Griekenland, maar uit Syrië en Egypte naar Campanië gekomen. De eerste glasblazerijen te Rome dateeren uit den tijd van Tiberius. Glaswerk wordt spoedig daarop zeer populair, en uit denzelfden tijd
dateert de eerste uitvoer van aardewerk en glaswerk naar de provincies. Hier
overvleugelde spoedig de locale glasindustrie de Italische ; zeer beroemde
glasmeesters woonden te Keulen. Terwijl in de
eeuw vooral donker gekleurd
glas den voorkeur had, verdwijnt deze kleur (door het gebruik van bruin ijzererts) en wordt tot kristalhelder glas (2 e eeuw). Echte kunstwerken schiepen de
meesters der 2 e en latere eeuwen : mille f ioriglas en glazen met draadvormige
banden bedekt, verder glazen bewerkt als kameeën met een witte bovenlaag
(reliëffiguren) en een blauwe achtergrondlaag. Bijzonder kunstig waren de netglazen, waarbij een natachtig omhulsel aan de buitenzijde, uit hetzelfde stuk
als de vaas zelf, geslepen werd.
Uit alle eeuwen van het Romeinsch imperium zijn kameeën bekend, die vooral
in steenen met twee lagen van verschillende kleuren gesneden werden. De gemma
Augustea (Afb. 69) is wel het meest beroemde Romeinsche stuk, de « tazza Farnese » (een schaal geslepen uit een enkelen sardonyx met verschillende kleurlagen) (NN) en de kameeën der Ptolemeeërs hooren tot de Hellenistische kunst.
3. De rijkdom aan brons van het museum te Napels (voorwerpen tot belichting,
vooral kandelabers, meubelstukken (stoelen, bedden, kis ten), kolenbekkens, vaatwerk en keukengereedschap) samengebracht uit de steden van den Vesuvius,
bewijst welke aanzienlijke rol de bronzen smeedkunst bij de Romeinen gespeeld
heeft en tot welke hooge prestaties de edelsmeden in staat waren.
4. Munten. Terwijl we bij de Grieksche munten, althans in den voor-Hellenistischen tijd vooral letten op de artistieke opvatting en afwerking der beeldenaars en symbolen, hebben de Romeinsche munten veel meer historische en documentaire waarde als keizerportretten, als herinnering aan historische gebeurtenissen of als voorstellingen van oude gedenkteekenen (vooral vanaf de
2 e eeuw) en van symbolische figuren.
5. Edel metaal. Het ten toon spreiden van rijkdom en bezit schijnt bij de voor-
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werpen in edel metaal der Romeinsche kunst een kenmerk te zijn tegenover
de artistieke liefde voor het materiaal en het voorwerp, die den Grieksche edelsmid steeds leidt. De Romeinsche aristokratie omhangt zich met « veel » goud,
de Grieksche dames geven den voorkeur aan weinig, doch fijn goudwerk. Vanzelfsprekend zijn in de edele goudsmidkunst ook Grieken werkzaam geweest,
evenals we dat voor het zilverwerk door Grieksche namen (M. Domitius Popygnus op een zilveren handspiegel van Boscoreale) met zekerheid weten. De vier
voornaamste vondsten van zilverwerk zijn die van Boscoreale bij Pompeii (thans
PL, gevonden in 1894, 102 stuks), die van Berthouville (gevonden 1830, thans
PB), die van Hildesheim (gevonden in 1868, het prachtstuk is de schaal met de
zittende Athena of Minerva in hoog reliëf, thans BA) en ten slotte het 117 deelig
tafelservies in zilver dat in 1930 in het « huis van Menander » te Pompeii werd
gevonden (thans NN.).
Boekenopgave. Naast de reeds vermelde werken van Springer, Strong (bl. 67)
en Hartmann (bl. : 7) zij gewezen op het voor Romeinsche bouw- en beeldhouwkunst zoo geschikte boekje van H. Koch, Rëmische Kunst (Breslau 1925)
(100 blz. 44 afb.), op G. van Hoorn, Het portret bij de Romeinen (Amsterdam,
1930), op G. A. S. Snijder, Romeinsche Kunstgeschiedenis (Groningen, 1925),
en op het werkje, dat met veel illustraties en een degelijken tekst, de meest
orienteerende verzameling van antieke voorwerpen en kunst uit de heele klassieke
oudheid beschrijft : A Guide to the Exhibition illustrating Greek and Roman
Life, London, British Museum, 3 e uitg., 1929, 238 bl., 247 afbb., 2 shill.).

Etruskische hechtspeld (7 e. v. C.)
Versiering en voorstelling in korrelweefsel (granulatie).
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TWEEDE DEEL

DE CHRISTELIJKE OUDHEID
EERSTE HOOFDSTUK

DE KUNST DER KATAKOMBEN
Inleiding. — Het Christendom. Onder de regeering van keizer Augustus, werd
in een uithoek van het Romeinsche Rijk de God-Mensch, Jezus-Christus, uit de
Maagd Maria geboren. Drie en dertig jaren leefde Hij onder de menschen, doorkruiste de dorpen en steden van Palestina, goeddoende en predikend het
naderend Godsrijk van rechtvaardigheid en liefde. Aan het einde van Zijn sterfelijk leven onderging Hij den verzoenenden offerdood op het kruis, verrees, en
voer ten hemel op, na te voren aan zijn leerlingen de opdracht gegeven te
hebben de blijde boodschap van verlossing en liefde de wereld door te gaan
verkondigen. Van uit Jeruzalem verspreidde zich het christendom in Syrië,
Egypte, Klein-Azië en Griekenland tot in het hart van het Romeinsche Rijk,
in Rome, om vandaar dan weer verder uit te stralen de wereld door. Drie eeuwen
lang leefde het in de verborgenheid en ondermijnde het Romeinsche Rijk

als een stille kracht, totdat het in 313 bij het Edikt van Milaan vrij en vrank
aan den dag mocht treden en als staatsgodsdienst erkend werd.
Christendom en Kunst. De nieuwe godsdienst was niet alleen een leer, hij was
meer, hij was leven, leven van Christus in de gedoopten. Dit bewustzijn door
Christus met God verbonden te zijn, uitte zich in den cultus der primitieve Kerk,
deze hoogspanning der ziel zocht ook een ontlading in de kunst. Het jonge
christendom vond evenwel niet dadelijk een vorm voor de nieuwe denkbeelden
en gevoelens die het wilde uitspreken. Het was er niet om verlegen. Zooals
het zich voor de verspreiding van zijn leer bediende van de wereldtaal dier
dagen, de Grieksche koinè, zoo greep het ook voor de zinnelijke uitdrukking
van zijn geloof naar de toen algemeen gangbare kunsttaal, het verwordende
naturalisme van het laat-Hellenistisch tijdperk. Er is dus, wat den vorm
betreft, geen breuk tusschen de heidensche kunst en de christelijke. De christe91

Bike kunstenaar gebruikte de naturalistische vormen om daarmee in teekens
en symbolen aan den cultus ontleend, zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde, en in
de eerste plaats zijn geloof in een ander en beter leven uit te spreken. Zooals
de Joden en sommige heidensche secten, de Isisvereerders en de Neopythagoreeërs (heiligdom in de buurt van de Porta Maggiore), hun hypogaea en hun
vergaderplaatsen versierden met voorstellingen, die betrekking hadden op hun

Afb. 79. — Crypt in de katakombe van St. Petrus en Marcellinus te Rome. Schilderingen : in het
arcosolium de Aanbidding der Wijzen; op den muur : links, Mozes, die uit de rots water slaat;
rechts, Noach in de ark; op het gewelf, Oranten.

heilsleer, zoo deden ook de christenen . Het is in de katakomben dat de
christelijke kunst geboren werd, althans het is daar dat we hare oudste
voortbrengselen aantreffen.

A. De katakomben.. — De katakomben zijn onderaardsche gangen, die
hoofdzakelijk dienden tot begraafplaats der Christenen, doch in tijden
van vervolging ook tot schuilplaats gebruikt werden. De naam komt
van het kerkhof van St. Sebastiaan, gelegen bij een dal (kata kumbèn)
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langs den Appischen weg, waar in 258 de lichamen van St. Pieter en
St. Paulus geborgen werden, en die uit dien hoofde meer dan andere
bezocht werden. De Christenen noemden de katakomben : coemeteria,
slaapplaatsen.
Oorsprong. — De Romeinen kenden verschillende begravingswijzen :
de rijken lieten meestal de lijken verbranden en de asch in urnen in
hun columbaria bijzetten, ofwel lieten zich in kostbare sarcophagen
begraven; de armen, in collegia funeraticia vereenigd, hadden een
gemeenschappelijke begraafplaats (puticoli). De Joden begroeven hun
dooden in een meestal in de rots uitgehouwen graf. De Christenen,
ingevolge hun geloof aan de verrijzenis des vleesches en hun eerbied
voor het lichaam, begroeven hun dooden naar Joodsche zede in onderaardsche krochten of katakomben.
Aanvankelijk zal de een of de andere rijkere bekeerling(e) er voor gezorgd hebben
dat in de plaats van de leden der gens, de broeders en zusters in het geloof in
haar columbarium-katakombe werden opgenomen. Dat dit de oorsprong zou
zijn blijkt uit de namen der oudste katakomben, namen van aanzienlijke
Romeinsche familiën (Caeciliae, Domitillae, Priscillae). Als privaat eigendom
stonden de katakomben dan ook onder de bescherming der Romeinsche wet.
Later, toen de christenen talrijker geworden waren, organiseerden zij zich naar
het voorbeeld der heidenen in collegia funeraticia, die door de Romeinsche wet
toegelaten en beschermd werden. Keizer Septimius Severus (193-211), schonk
aan die vereenigingen een wettelijk statuut. Van toen af begonnen de katakomben zich te ontwikkelen en uit te breiden, doch hadden zij ook, wijl zij
officieel bekend stonden, bij de vervolging meer te lijden.

Dat de katakomben door de Christenen zijn aangelegd en geen oude
steengroeven zijn, die door hen tot nieuwe doeleinden zijn gebruikt,
blijkt uit den aard van de grondlaag waarin zij uitgegraven zijn, het
tuf en niet het puzzolane, en uit hun aanleg zelf : regelmatige nauwe
gangen met rechthoekige kruispunten.
Voornaamste katakomben. — Katakomben treft men aan niet alleen te
Rome maar ook te Napels, te Syracuse, te Alexandrië en zelfs in
Gallië en in Afrika. Die van Rome zijn de rijkste en zijn het best
bewaard. De oudste daarvan zijn die van Lucina (doopnaam van
Pomponia Graecina uit de gens Cornelia, bekeerd in 58) en van Priscilla
(moeder van den senator Pudens, einde I e of begin II e eeuw). Het belangrijkste complex is dat van de Via Appia, bestaande uit de katakomben van Praetextatus, Callixtus, St. Caecilia en St. Sebastianus.
Beschrijving van een katakom be. — Langs een smalle trap van een
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6 meter diep, komt men in een area, een centrale gang waar de
verschillende andere gangen, ambulacra, 0,80 M. a 1 M. breed, in uitmonden. In de wanden zijn, soms vier of vijf langwerpige horizontale
loculi of schuifgraven boven elkaar uitgegraven. Daarin lagen de lijken.
De nissen waren toegedekt met een marmeren plaat of met een tegel,
meestal van een laconisch doodsbericht of van acclamationes voorzien.
Luminaria of luchtkokers zorgden voor den luchttoevoer, olielampjes
voor de verlichting. Hier en daar verwijden de gangen of geven ze
toegang tot cubicula, grafkamers van een aanzienlijke familie, of tot
cryptae, ruimere begraafplaatsen, van martelaars, die naderhand soms
tot kapel gebruikt werden (Afb. 79). Hierin bevond zich onder een
arcosolium het graf of de sarcophaag van den martelaar, waarop in
tijden van vervolging, en na den godsvrede op herdenkingsdagen,
het H. Misoffer werd opgedragen. De grafkamers en soms ook de
gaanderijen in de nabijheid van meer voorname graven, waren met
stuc bekleed en met frescoschilderingen versierd.
B. Schilderkunst in de katakomben. — Het belang der katakomben
ligt vooral in haar schilderingen. Deze schilderingen, in den verschen
mortel uitgevoerd, komen voor aan de wanden, gewelven en arcoscolia van de cryptae of grafkamers. Er is geen breuk tusschen de Hellenistische schilderkunst, zooals we die kennen uit de wandschilderingen
te Pompeii, en de christelijke kunst der katakomben. De christelijke
kunstenaars begonnen met hun nieuwen wijn in oude zakken te doen.
Ze keken naar de heidensche schilderingen, namen daaruit de motieven
die het christelijk gemoed geen aanstoot konden geven en verleenden
symbolische beteekenis aan hetgeen te Pompeji maar decoratief spel
was. De druiven-lezende genieën werden het symbool van de christelijke zielen die zich aan den Eucharistischen wijn verzadigen; Endumioon, Orpheus of de ramdragende Hermes werden de goede Herder
(Afb. 80) ; de heidensche « Pietas » werd een christelijke Orante, biddende
of voorsprekende ziel; de draak die naar Andromeda toezwom deed nu
dienst als Jonas' walvisch; pauw en phenix bleven de symbolen van
onsterfelijkheid en verrijzenis. Daarnaast doken van lieverlede specifiek-christelijke symbolen op : de palm, de laurier; de duif met den
olijftak (onsterfelijkheid); het lam (de ziel of Christus); het hert en het
schip (de ziel); het anker (de hoop); de dolfijn met den drietand (Christus met zijn kruis) en vooral de geheimzinnige visch. Later verschenen historische tafereelen, ontleend aan het Oud- en ook, doch
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in mindere mate, aan het NieuwTestament. De meeste tafereelen
staan in nauw verband met de
commendatio animae en met de liturgie van het Doopsel en de H.
Eucharistie. Zoo komen o. a. voor :
Noach in de ark (Afb. 79), Abraham's offer, Daniël in den leeuwenkuil, de drie jongelingen in den
vuuroven, Jonas, het manna. De
tafereelen uit het Nieuw-Testament
zijn zeldzamer; komen voor : de
boodschap (S. Priscilla, IIe eeuw),
de aanbidding der Wijzen (Afb.
79), het doopsel van Christus, de
opwekking van Lazarus, Christus
met zijn apostelen, en vooral de
Eucharistische maaltijd (Afb. 80);
voorstellingen van de Passie treft
Afb. 80. — Schilderingen in de katakomben.
men niet aan. De oudste schildeBoven, Orante en Orpheus; in het midden,
de Goede Herder; onderaan : Eucharistische
ringen zijn de schoonste en vermaaltijd.
toonen een naglans van de Romeinsche bloeiperiode gedurende
de regeering der Flaviërs (katakomben van Domitilla en van St.
Clemens). Wat vooral opvalt is de frissche spontaneïteit en de kracht
van uitdrukking. Vanaf IIe en IIIe eeuw begint de techniek te vervallen. Vanaf de IV e eeuw ondergaat de frescoschildering in de
katakomben den invloed van de triomphale mozaïekkunst der
basilieken (Christus met nimbus, het Lam op een heuvel waaruit
vier stroomen ontspringen).
C. Beeldhouwkunst in de katakomben. — De eigenlijke beeldenkunst (statuaire) kwam de eerste Christenen verdacht voor, als te eng
verbonden met het heidendom. Eerst in de IV e eeuw komen enkele
vrijstaande beelden voor; het meest bekende is de Goede Herder uit
het museum van Lateranen, een product van de laat-Hellenistische
kunst (Afb. 81). De beeldhouwkunst is vooral te zoeken aan de sarcophagen. Zooals men hooger heeft kunnen zien, waren sarcophagen in
het Hellenistisch tijdperk zeer in zwang. De eerste Christenen namen ze
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van de heidenen over. Zij kozen ongebeeldhouwde, ofwel zulke, waarvan de versiering geen aanstoot
kon geven (eetmalen, wedrennen)
of waarvan de reliëfs in christelijken zin konden opgevat worden
(herderstafereelen). In de derde
eeuw verschijnen de eerste sarcophagen met christelijke sculpturen,
liefst nog symbolen, en allegoriën,
dezelfde motieven als op de fresco's
(de Jonas-sarcophaag, in het museum van Lateranen). Vanaf de
vierde eeuw komen meer historischallegorische tafereelen voor, ontleend aan het Oud- en aan het
Nieuw-Testament : Adam en Eva
in 't Paradijs, Mozes die het water
uit de rots slaat, de geschiedenis
van Jonas, de aanbidding der
Wijzen, Christus vóór Pilatus, doch
Afb. 81. — De Goede Herder (Rome, Lateraangeen eigenlijke tafereelen uit het
museum).
Lij den.
D. Ook de kleinkunst was in de katakomben vertegenwoordigd,
en wel namelijk door schalen of vazen om geurige essences of olie in te
branden ter eere van de martelaars; lampjes om de gangen te verlichten
of om een graf te herkennen; eindelijk diptieken, met was bestreken
ivoren tafeltjes, waarop men de namen schreef der martelaars en
aanzienlijke personen die men in de memento's der Mis wilde
gedenken.
Geschiedenis. — Na het Edict van Milaan (313) bleven de katakomben nog
eenigen tijd als begraafplaatsen in gebruik, wat vaak tot verwoestingen aanleiding gaf. Toen men ophield in de katakomben te begraven (412), bleven zij
nog een tijd lang als bedevaartplaats bezocht (graffiti, muurkrabbels). In de
volgende eeuwen hadden zij te lijden van de invallen der barbaren,, Westgoten
Oostgoten en Longobarden. In de VIII e eeuw lieten de pausen de overblijfselen
der martelaren naar de kerken overbrengen. Van haar schatten beroofd, trokken
de katakomben niet langer de pelgrims aan en werden weldra, op enkele na,
volkomen vergeten.
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In 1578 ontdekten arbeiders, tengevolge van een instorting op de Via Salaria,
de katakombe Jordanorum. Opgravingen werden gedaan door Bosio. Daarna
begon de plundering der katakomben ten voordeele van de musea. Eerst omstreeks 1820 werd door de Rossi met een systematisch en wetenschappelijk
onderzoek begonnen. Zijn werk is voortgezet door zijn leerlingen, Pater Marucchi,
Mgr. Wilpert, Mgr. de Waal.

TWEEDE HOOFDSTUK

DE OUD - CHRISTELIJKE
LATIJNSCHE KUNST
Inleiding. — Historisch milieu. Het edict van Milaan (313) schonk aan het christendom de vrijheid en nog vóór de eeuw verloopen was (395) werd het tot staatsgodsdienst verheven. Nu kon de nieuwe godsdienst zich vrij ontwikkelen en
zijn kunstbedrijvigheid onbelemmerd ontplooien. Ten allen kante rezen weldra
de christelijke kerkgebouwen uit den grond, getooid met al de schoonheid waartoe
de laat-antieke kunst nog in staat was. Deze periode van rust en van bloei duurde
evenwel niet lang. Het West-Romeinsche Rijk, dat bij de rijksverdeeling van 395
van het Oosten werd afgescheiden, neigde naar den val. Overal werden de
rijksgrenzen door de barbaren overrompeld, in Italië zelf ging het keizerlijk
gezag ten onder : in 476 werd de laatste Romeinsche keizer door een barbarenaanvoerder, Odoaker, onttroond. Wel werd het schiereiland onder de regeering
van Justinianus op de barbaren heroverd en als buitenprovincie of exarchaat
(zetel te Ravenna, 554-754) bij het Byzantijnsch Rijk ingelijfd, deze herovering
was niet duurzaam : reeds drie jaar na den dood van Justinianus, in 570,
ging een groot deel van Italië door de invallen der Langobarden weer verloren..:
Intusschen had zich in de schaduw van het keizerlijk gezag een macht ontwikkeld,
die, toen dit aan zijn zending te kort schoot en ten slotte onder de aanvallen der
barbaren bezweek, met besliste hand de leiding overnam, de Kerk. Beschermster
van het Romeinsche volk in tijden van gevaar, was zij ook de bewaarster der
antieke beschaving, die zij van den ondergang redde en met het christendom
aan de nieuwe volkeren overzette.
De kunst. Wat men oud-christelijke kunst noemt, is niets anders dan een nabloei met christelijken inhoud van de Hellenistische kunst. Aan haar ontleende de christelijke bouwkunst haar bouwsysteem en vormgeving en vaak
tooide zij zich met de tropeeën van het verwonnen heidendom. De christelijke
plastiek en schilderkunst spreken dezelfde vormentaal als de heidensche ; alleen
wordt de techniek met den tijd grover en onbeholpener en doen zich vanaf de
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VIe eeuw krachtige Byzantijnsche invloeden gelden, terwijl hier en daar ook,
bizonder in de versiering, barbaarsche invloed merkbaar is. Deze laat-antiekeByzantijnsche kunst bleef te Rome en in Midden-Italië gedurende de gansche
middeleeuwen voortleven, totdat zij bij het begin der Nieuwe Tijden met nieuwe
kracht aan den dag trad.

A. BOUWKUNST
De Latijnsche basiliek. -- Oorsprong. Over den oorsprong van
het christelijk kerkgebouw loopera de meeringen der archeologen zeer
uiteen. Volgens sommigen stamt de christelijke basiliek rechtstreeks
af van de Romeinsche marktbasilica en hebben de christenen na den
godsdienstvrede zich erbij vergenoegd het bestaand model na te volgen, aldus Alberti (1404-1472), Viollet-le-Duc, Reusens, e. a. Hiertegen wordt terecht ingebracht dat de marktbasilica lang niet naar
een vast plan werd gebouwd en haar bestemming, dus de sfeer, volkomen verschillend was. Volgens anderen zou de christelijke basiliek
zich ontwikkeld hebben uit het Romeinsch patriciërshuis, waar de
christenen hun eerste bijeenkomsten hielden : het atrium zou het voorhof zijn geworden, het (overkapt) peristylium, het middenschip, de
zaal het priesterkoor : aldus de Leuvensche professor Lemaire, Leurs,
Dehio, enz. Hoe verleidelijk deze meeping ook schijnen mag, toch dient
opgemerkt dat het standaardtype van Romeinsch huis, waarop deze
theorie gebaseerd is, niet zoo algemeen verbreid was en dat met overname van de elementen daarvan de synthese nog niet was gegeven,
waarop het precies aankomt. Anderen weer zijn minder exclusief. Zonder den invloed van de basilica en van het Romeinsche huis te negeeren,
verwerpen zij toch dezer rol van model of van kern. Volgens hen hebben de christenen, toen zij talrijker geworden waren en zich vrij onder
Gods zon mochten vertoonen, uit eigen vinding, met het oog op de
behoeften van den eeredienst en van de kerkelijke discipline, zooals
deze zich in den loop der jaren in de huiskerk ontwikkeld hadden, het
basiliek-type geschapen, daartoe elementen ontleenend aan bestaande
bouwwerken, als basilicae (opbouw), woonhuizen (atrium), exedrae
of cellae funerariae (absis). Deze laatste theorie, vooruitgezet door Lasteyrie en met enkele detailverschillen verdedigd door vele archeologen,
heeft juist, omdat zij minder exclusief is, wel het meest kans met
de werkelijkheid overeen te stemmen.
Beschrijving. De basiliek is een langwerpige, meerbeukige zaal, waarvan de middenbeuk hooger opgetrokken is dan de zijbeuken en aan het
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hoofdeinde met
een ietwat hoo.ger gelegen nis,
{de absis, afgesloten is (Afb. 82
en 83). In sommige Romeinsche basilieken
is tusschen het
schip en de absis een dwarsschip ingeschoven, dat soms
:^ : .^^
1 ^
over de rooilijn
van het gebouw
uitspringt. Vóór
Afb. 82. — Interieur van St. Sabina te Rome.
de basiliek bevindt zich meestal een met zuilengalerijen omgeven open hof, het atrium, met daarin
vanaf de Ve eeuw een fontein (cantharus). Ontbreekt het atrium, dan
is daar toch doorgaans aan de voorzijde langs het kerkgebouw een
overdekte voorhal (narthex). Atrium en voorportaal dienden voor de
catechumenen en de boetelingen, die aan de H. H. Geheimen niet
mochten deelnemen. Het gewoon materiaal in het Westen is de baksteen. Het bouwsysteem is het Romeinsche :
architraaf- of arcadenbouw. De meest voorkomende zuilvormen zijn de Ionische en de Korinthische. Soms zijn
de zuilen eenvoudig aan gesloopte heidensche gebouwen
ontleend; zoo komt het dat sommige kerken, al de Ara
Coeli en Sa. Maria-in-Transtevere een verzameling van
allerhande zuilen aanbieden. Smalle rondbogige vensters
in de zijschepen en in de bovenmuren van het verhoogde
middenschip zorgen voor de verlichting. De overkluizing
bestaat uit een houten overkapping, die meestal langs
binnen zichtbaar is, soms door een cassetten-plafond
verborgen is. Alleen de absis is met een halfkoepel gewelf overkluisd. Op de grens van middenschip en absis
u_
Afb. 83. — Plattestaat het altaar, dat gewoonlijk met een baldakijn, het
brons van een Ro
ciborium,
meinsche basiliek.
> overhuifd is >; daarvóór meestal binnen een
yx:g
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marmeren afsluiting (cancelli), is de plaats van het zangerskoor,
erachter, in de absis zelf, staat tegen den muur de zetel van den
bisschop en, ter weerszijden daarvan, de steenen banken voor de
priesters. In de basiliek zijn gewoonlijk de triomfboog (het gedeelte
van den muur, die het middenschip tegen de lagere absis afsluit), het
gewelf van de absis en soms ook de zijwanden met mozaïeken of
frescoschilderingen versierd. Een groote rol in deze schilderingen speelt
de zegepralende Christus : op den triomfboog, prijkt zijn buste,
{i majestas Dei » genaamd met er onder of er naast in beeld of symbool
de vier evangelisten; op het gewelf van de absis troont Hij als de
Meester tusschen de apostelen, als Wetgever tusschen historische of
symbolische figuren, als Lam Gods tusschen andere lammeren, die de
apostelen voorstellen, terwijl van weerszijden langs den wand, figuren
uit het Oud- en Nieuw-Testament, vaak typologisch tegenover elkaar
gesteld, Hem hulde bieden. Ook de vloer der Romeinsche basilieken
is soms met mozaïek of met geometrische composities in veelkleurig
marmer (opus alexandrinum) ingelegd.
Esthetisch karakter. Zoo vormt dan de oud-christelijke basiliek een
onlichamelijke, eenheidsvolle ruimteschepping, waarin én plan, én opbouw, én versiering klaar tot uitdrukking brengen deze twee wezenstrekken van den christelijken godsdienst : de hiërarchische rangorde
tusschen de verschillende ledematen van de Kerk en de geestelijke
gemeenschap met den Eucharistischen Christus, het centrum van
den eeredienst.
Voornaamste basilieken. — Te Rome. — Van de St. Pieterskerk, die
door Constantijn op het graf van den apostel opgericht werd, blijft
niets meer dan een geschilderde afbeelding over (Afb. 84) : in de XVe
eeuw werd de kerk gesloopt en door de huidige Renaissance-kerk vervangen ; St. Paulus buiten de muren, insgelijks uit het Constantijnsch tijdvak,
is na den brand van 1823, die alleen het koor spaarde, volgens het vroeger model herbouwd geworden; St. Maria Maggiore heeft uit den tijd
van haar ontstaan (onder paus Liberius, 354) nog haar zuilenrij, haar
mozaïeken en haar vloer in opus alexandrinum bewaard; St. Jan
van Lateranen, nog een Constantijnsche stichting, is in de XIV e eeuw
door brand geteisterd geworden en werd naderhand in Barokstijl herbouwd. Naast deze vier Constantijnsche basilieken — de huidige basilicae majores — zijn daar nog : St. Clemens, die in haar huidigen vorm
uit de XH e eeuw dateert en uit vroegere tijden slechts haar koorsluiting behield; St. Sabina (Afb. 82) en St. Maria-in-Cosmedin, twee van
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de meest typische basilieken
uit het na-Constantijnsch tijdvak; St. Agnes buiten de
muren, met Byzantijnsche
tribunes; St. Laurentius,
met haar open zichtbare bekapping; St. Pudentiana, met
haar prachtige absismozaïek
uit de IV e eeuw; enz.
De basilieken van Ravenna
vormen den schakel tusschen
de Latijnsche en de Byzantijnsche kunst : plan en opbouw zijn die van de) Hellenistische basiliek, sommige
bouwkundige details echter
(uitwendig veelhoekige absis,
84. — Doorsnede van de vroegere St. Pieterstde vormgeving der zuilen) Afb.
basiliek. Fresco in de zgn. Grotte der tegenwoordige
St. Pieterskerk te Rome.
alsmede de versiering zijn
Byzantijnsch. De basilieken
van Ravenna hebben geen atrium, noch voorhal.
In Afrika hebben de meeste basilieken een rechthoekig koor en pijlers
in de plaats van zuilen; in Egypte verschijnt al vroeg het drieconchenkoor. In Syrië en in het binnenland van Azië ontwikkelde zich de kerkbouw volgens eigen wetten, in aansluiting met de inheemsche bouwkundige tradities. Zoo ontstond daar een kerktype, dat het uitgangspunt werd van een eigen Oosterschen stijl.
Centrale gebouwen. -- Naast de basiliek komt ook de centraal,bouw voor in den vorm van ronde of veelhoekige gebouwen, met een
koepel overdekt. De centraalbouw is rechtstreeks nagevolgd op de koepelgebouwen van badinrichtingen en mausolea en werd door de christenen in het Westen alleen voor gelijkaardige constructies van doopkerken en grafkerken gebruikt (baptisterium van Lateranen, grafkerk
van de H. Constanza te Rome); in het Oosten echter werd hij ook voor
gewone kerkgebouwen aangewend.
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B. TOEGEPASTE BEELDHOUWKUNST
De beeldenkunst bleef als voorheen den christenen verdacht. De reliëfkunst
echter werd druk beoefend. Allereerst aan de sarcophagen, die naarmate het
christendom in de hoogere standen doordrong, veelvuldiger voorkwamen. De
Romeinsche sarcophagen verschillen weinig of niet van de gelijktijdige heidensche : dezelfde vorm, een tempel welks wanden door afzonderlijke beeldengroepen onder arcaden of met doorloopende tafereelen zijn versierd; dezelfde
Alexandrijnsch-realistische of classicistische vormen ; dezelfde verwordende en

Afb. 83. — Sareophaag van bet einde der Iv e eeuw : Christus met Apostelen (Ravenna).

verstarrende techniek. Alleen zijn de onderwerpen thans specifiek-christelijke :
voorstellingen uit het Oud- en Nieuw-Testament, scènes uit het leven van den
Zaligmaker en van de Apostelen (sarcophaag van het Lateraan, begin IV e eeuw),
typische voorbeelden van verlossing en verrijzenis (sarcophaag in Sta. Maria
Antigua). Naast deze rijkere sarcophagen, zijn daar ook eenvoudiger : gewone
marmeren troggen, met geen andere versiering dan strigiles, d. z. ornamentsmotieven in den vorm van het schaafijzer der athleten. Bij sommigen treedt,.
zooals op de heidensche sarcophagen, het persoonlijk element op den voorgrond
en wordt, in het midden van den voorwand, de afgestorvene voorgesteld in zijn
dagelijksche doening of in zijn huiskring. Bijzonder geliefd is het motief van
het echtpaar in een schelpvormig medaillon (sarcophagae clipeatae).
Een ander type vertegenwoordigen de sarcophagen van Ravenna. Kenschetsend vooreerst is hun vorm : een kist met een hoog gewelfd deksel. Oudere typen
vertoonen nog figuren, afzonderlijk tusschen arcaden, of zelfs een gansche scène
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(de afkondiging der Wet) omlijst door de hoekzuilen of twee palmboomen (Afb.
85); de jongere echter staan reeds gansch onder Byzantijnschen invloed en hebben alleen nog symbolische voorstellingen, b. v. het Lam op den paradijsheuvel
of het Christusmonogram tusschen twee gestileerde pauwen (sarcophaag in
San Apollinare-in-classe).
De christelijke reliëfkunst is voorts te vinden aan de voortbrengselen van de
ivoortechniek, vooral aan de diptieken, d. z. met snijwerk versierde schrijftafelen,
die in den laten keizertijd door de consuls bij het aanvaarden van hun ambt
als een soort souvenir aan vrienden en kennissen werden ten geschenke gegeven
en die door de Kerk gebruikt werden om er de namen op te schrijven van haar
oversten, leden, martelaren en afgestorvenen. Van sommigen is het moeilijk
te zeggen of zij van kerkelijken dan wel van profanen oorsprong zijn. Tot de merkwaardigste dyptieken behooren die van Trivulzio (Milaan) en van Munchen,
beide met de Hemelvaart Christi.
Van de houtsnijkunst zijn twee merkwaardige werken bewaard gebleven : de
deuren van San Ambrogio te Milaan (tweede helft van de IV e eeuw) met tafereelen uit het leven van David en de deuren van St. Sabina te Rome (VI e eeuw)
met voorstellingen uit het Oud- en Nieuw-Testament. Beide werken zijn nog
sterk van den Hellenistischen geest doordrongen; evenwel wijzen de gestileerde
vormen der versiering en de onbeholpen en flauwe modeleering der figuren aan St.
Sabina op een evolutie in decoratieven zin.

C. SCHILDERKUNST
Tegelijkertijd met het kerkgebouw werd de christelijke monumentale
schilderkunst geboren, in den vorm van de mozaïekkunst, die in tegenstelling met de sepulchrale frescoschilderkunst der katakomben, van
een triomfantelijke stemming doortrokken is, doch overigens, voorloopig zooals deze, de naturalistische Hellenistische vormentaal blijft
gebruiken. Een geliefde voorstelling is die van den glorierijker Christus
tusschen zijn Apostelen. Het oudste en misschien ook het heerlijkste
voorbeeld er van is de absismozaïek van St. Pudentiana (einde der
IVe eeuw, Afb. 86). « Zelden heeft monumentale zin zich op edeler
wijze uitgesproken... Dat stilstralend visioen van het hemelsch Jeruzalem
met den God-Mensch, zoo zacht van liefde in zijn ontzaggelijkheid, is
in zijn schoon afgemeten samenstelling, het edele leven der gezichtsuitdrukking, het drapeeren der gewaden, de weergave der plastische
lichamelijkheid, het ineenluiden der prachtigste heldere kleuren, het
spel der lichtverschijnsels, nog geheel doordrongen van den antieken
geest » (Vermeylen). Een andere voorstelling, die veel voorkomt, is de
tt Traditio legis », de afkondiging der Wet door den verrezen Christus,
met eronder de gemeenschap der Kerk : het goddelijk Lam op een
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heuvel en twaalf lammeren,
die vooruittreden uit de
symbolische steden, Bethlehem en Jeruzalem (absis van
S. Cosma e Damiano, VIe
eeuw). Van de VI e eeuw af
doen zich meer en meer zuiver
Byzantijnsche, invloeden gelden : de naturalistische, impressionistische voorstelling
maakt plaats voor een meer
r
symbolische, hiëratische en
Afb. 86. — Absismozaiek van St. Pudentiana 'te Rome : lineaire. Dit valt reeds te
Christus als Leeraar met Apostelen. Op den achtergrond
bespeuren iin het even gehet hemelsch Jerusalem.
noemd absismozaïek van S.
Cosma e Damiano, dit komt sterk uit in de mozaïeken van Ravenna,
die overigens het werk zijn van Byzantijnsche kunstenaars en dan
ook bij de Byzantijnsche kunst besproken worden. Ook de frescoschilderingen, die uit dien tijd zijn bewaard gebleven, ni. de muurschilderingen in S. Maria Antigua (VII e-VIII e eeuw) en in de
benedenkerk van St. Clemens (IX e eeuw), zijn in den overwegend
lineairen stijl van Byzantium uitgevoerd.
D. Van de IVe eeuw af kreeg ook het kerkmeubilair een zekere beteekenis : priesterkoor en soms ook zangerskoor werden met een marmeren
hek afgesloten, waarin dan de ambones, of kansels voor de voorlezing
van epistel en evangelie waren verwerkt; het altaar werd met een
ciborium overhuifd; lichtkronen en kandelaars speelden een belangrijke rol bij de nachtofficies... Van dat alles is weinig bewaard
gebleven : een altaarblad te Auriol, zuilen van een ciborium in St.
Clemens, een bisschopszetel te Ravenna...
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DERDE HOOFDSTUK

DE BYZANTIJNSCHE KUNST
Historisch milieu. In 330 verplaatste Konstantijn den zetel van
het Romeinsche Rijk naar Byzantium. Vanaf 395, tengevolge van Theodosius'
bestuursscheiding, werd de nieuwe residentie de hoofdstad van een zelfstandig
Oost-Romeinsch Rijk, dat de Balkanprovincies, Klein-Azië en Egypte omvatte.
Terwijl Rome eerlang onder de aanvallen der barbaren bezweek, hield Byzantium, nog meer dan duizend jaar met wisselende perioden van grootheid en verval stand. Mijlpalen in deze duizendjarige geschiedenis zijn : de Arabiereninvallen der VII e eeuw, weldra gevolgd door binnenlandsche onlusten naar aanleiding van de beeldenkwestie, en de verovering van Konstantinopel door de
Kruisvaarders. Zoo onderscheidt men dan drie perioden.
1. De Oud-Byzantijnsche periode (van de IV e tot de VII e eeuw), een tijdperk
van macht en van bloei, culmineerend in de regeerins van Justinianus (527565), waarna onmiddellijk het verval begon.
2. De Midden-Byzantijnsche, of Grieksche periode (van de IX e tot de XIIe
eeuw). Na den beeldenstrijd (726-842), brak onder de krachtige Macedonische
keizers (867-1057) een nieuw tijdperk aan van grootheid en bloei, die ook onder
de Komnenen (1057-1204) nog een tijdlang voortduurden : de Byzantijnsche cultuur en kunst straalde uit over de Balkanlanden, Rusland en tot diep in het
Westen. Binnenlandsche onlusten en de verovering van Konstantinopel door
de Kruisvaarders kwamen andermaal den bloei stuiten.
3. De Laat-Byzantijnsche periode (van 1261 tot 1453). In 1261 ging het Latijnsche Keizerrijk ten onder en kwam Byzantium in de macht der Paleologen.
Doch slechts voor korten tijd. Het Keizerrijk worstelde om zijn bestaan : in
1453 viel de hoofdstad in de handen der Turken. De Byzantijnsche kunst
echter had intusschen frissche loten geschoten bij de Balkanvolken en in
Rusland, waar zij tot op onze dagen is blijven voortleven.
De kunst. Langen tijd heeft men de Byzantijnsche kunst aangezien als een uitlooper en een verdere ontwikkeling van de Romeinsche. Het blijkt echter dat
Rome van Byzantium meer gekregen heeft dan het er aan gaf en dat de Byzantijnsche kunst veeleer moet beschouwd worden als een opleving met christelijken inslag van de inheemsche kunst van het Oosten. Het Oosten toch had
zijn eigen kunsttradities : Hellenistische, uitstralend van de machtige Hellenistische steden als Alexandrië, Antiochië en Ephese; maar ook Oud-Oostersche,
die nooit geheel uitgestorven, sedert de herleving van het Perzenrijk onder de
Sassaniden, zich krachtig deden gelden. Te Byzantium, op het kruispunt van
de groote handelswegen, het centrum tevens van het Oost-Romeinsche Rijk,
kwamen de verschillende stroomingen samen. Daar, in de schaduw van het
machtig christelijk keizerrijk, ontstond uit de wisselwerking van Hellenistische
en Oud-Oostersche invloeden een nieuwe kunst : synthese van de Oostersche en
Hellenistische Oudheid en van het christendom. Oostersche pracht en monumenInleiding. —
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taliteit verschijnen er verbonden met Griekschen zin voor verhouding en harmonie en het Hellenistisch naturalisme, er verstilt en verstart onder Oosterschen
invloed, tot een hiëratisch symbolisme in den dienst van het bovenzinnelijk
christendom.
Ofschoon alleen de Oud-Byzantijnsche kunst bij de christelijke Oudheid behoort,
wordt hier ook, wegens haar grooten invloed op het Westen, de kunst van de
volgende perioden zeer in het kort besproken.

Afb. 87. — De Aya Sophia te Konslantinopel.

A. BOUWKUNST
De Byzantijnsche koepelkerk. -- Al vindt men in het Oosten ook
Hellenistische basilieken, het ideaal van de Byzantijnsche bouwmeesters
was toch de koepelkerk. Zij komt voor in een drievoudigen vorm : als
zuivere centraalbouw op een rond of veelhoekig grondplan, meestal
van een concentrischen lageren omgang omgeven; als koepelbasiliek,
d. i. een verbinding van den langs- en centraalbouw (Afb. 88); ten slotte
als kruiskoepelkerk, een Grieksch kruis met één of meer koepels. Bij
deze laatste soorten gebouwen kwam het er op aan, een koepel te bouwen boven een vierkante ruimte. Hiertoe namen de Byzantijnsche
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bouwmeesters hun toevlucht hetzij tot hoektrompen, uitkragende nissen, die het vierkant
tot een achthoek herleiden, systeem dat zij
aan de Sassanidenkunst van Perzië ontleenden, hetzij tot hanggewelven of pendenti fs,
bolvormige driehoeken ter aanvulling van de
hoeksruimten tusschen de boogspanningen
van den koepelstoel (Afb. 89). Om de drukking, die een koepel naar alle zijden uitoelent, te neutraliseeren, bedachten zij een
vernuftig stelsel van koepel- of tongewelven,
die elkaar in evenwicht houden (Afb. 90). Zoo
werd de statiek van den Romeinschen koepel
waarvan de stevigheid berustte op de massa
en het gewicht van het materiaal (verknochte
blokbouw en dikke muren) door een dynamiek van tegenstrijdige krachten vervangen. Mb. 88. — Plattegrond van de
Aya Sophia te Konstantinopel.
In het Macedonisch tijdvak wordt de koepel
bij middel van een cylindrischen of veelhoekigen trommel verhoogd, wat er toe bijdraagt
om de centrale schikking klaarder naar buiten te
openbaren en toelaat de binnenruimte gunstiger
te verlichten. Als , steunen gebruikt de Byzantijnsche bouwkunst pijlers en zuilen, de laatste
altijd in verbinding met bogen : architraafbouw
komt niet voor. Kenschetsend voor de Byzantijnsche zuil van het Justiniaansch tijdvak is het
:afb. 89. — Koepel op
trechtervormig kapiteel; een eigenaardigheid van
hanggewelven.
Ravenna zijn de kapiteelen met impost (Afb. 91).
De sculpturale versiering
dezer kapiteelen — scherpkantige akantblaren — is
zeer vlak gehouden en
uitgeboord in plaats van
gehouwen. Uitwendig doen
de meeste Byzantijnsche
kerken poover aan : eerst
40 f'
in het Macedonisch tijdvak
Afb. 90. — Langsdoorsnede van de Aya Sophia te
streefde men er naar de
Konstantinopel.
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eentonige muurvlakken door verschillend gekleurd materiaal en ingewerkte geometrische
figuren te verlevendigen. Inwendig echter is de
indruk, zelfs van gewone stads- en kloosterkerkjes, overweldigend, zulks dank zij de fonkelende mozaïeken van muren en gewelven.
Het Byzantijnsch ornament staat sterk onder
den invloed van de Oud-Oostersche en Sassanidenkunst. De gewone motieven zijn
geometrische figuren en gestileerd lofwerk,
waarin christelijke symbolen zijn verwerkt.
Esthetisch karakter. Door haar sterk uitgeAtb. 91. — Kapiteel met impost sproken eenheid, haar prachtige stoffeering,
uit S. Vitale te Ravenna.
haar onpersoonlijke hiëratische versiering is
de Byzantijnsche koepelkerk, vooral die van het Justiniaansch tijdvak,
de zichtbare uitdrukking en de trouwe weerspiegeling van de halfOostersche, half-Westersche theocratische maatschappij, waarin de
enkelingen het persoonlijke opgingen in het geheel.
Historische ontwikkeling en voornaamste monumenten. —
1. Oud-Byzantijnsche periode. In den loop der IV e en Ve eeuw ontwikkelde zich in de Oostelijke provincies van het Romeinsche Rijk
-een kerkelijke bouwkunst, die wat ruimteverdeeling, constructie en
vormgeving betreft, sterk afweek van de Westersche en met opname
van zekere Hellenistische elementen, eerder aansloot bij de locale inheemsche bouwtradities. Zoo ontstonden daar in Syrië, bepaaldelijk
in de streek tusschen Hama en Aleppo, monumentaal uitgevoerde
basilieken met torens ter weerszijden van het portaal, met een door
prothesis (heiligdom) en diakonikon (sacristij) geflankeerde absis en
een rijke lijstversiering aan deuren en vensters (Toermanim, KalbLoeseh); in Klein-Azië, verrezen daar naast tal van zuiver centrale gebouwen, gewelfde basilieken (Bir-bin-Kilisse) en koepelbasilieken met
tribunes boven de zijbeuken (Kodsja-Kalessi). Te Byzantium, onder
de regeering van Justinianus (527-565) kwam deze kunst tot volledige
ontwikkeling. Toen verrezen daar de St. Irene, een koepelbasiliek
met tribunes, St. Sergios en Bakkhos, een centraalbouw op achthoekig
grondplan, de Apostelenkerk (thans verdwenen), een kruiskoepelkerk,
die tot voorbeeld heeft gediend aan San Marco te Venetië en de belangrijkste van alle, de Aya Sophia (Afb. 87 en 92).
'x.08

De Aya Sophia is een koepelbasiliek, bestaande uit een enorm middenschip en twee kleinere zijschepen. In het midden van het hoofdschip
verheft zich op vier zware pijlers en pendentifs de reusachtige koepel
(56 M. hoog, 31 M. doorsnede), welks drukking langs voren en langs
achter door kleinere halfkoepels ondervangen wordt en ter weers-

Afb. 92. — Interieur van de Aya Sophia te Konstantinopel.

zijden door zware steunmuren en door de gewelven van de tribunes
boven de zijschepen geschoord wordt. Een gewelfde narthexgalerij,
die heel de breedte van het gebouw beslaat en weleer van een ruim
atrium voorafgegaan was, geeft langs negen deuren toegang tot de
kerk, terwijl aan de Oostzijde een ruime absis het middenschip afsluit.
Vier doorluchte exedra's omlijsten het middenschip en geven toegang
tot de met tribunes voorziene zijschepen. Moge het gebouw in zijn
baksteenkleed uitwendig er zwaar en ietwat gedrukt uitzien, van
binnen is de indruk overweldigend : de weidsche bogenbouw van beuk,
absissen en galerijen, de pracht en de verscheidenheid der gebruikte
marmersoorten aan zuilen en wanden, de heerlijkheid van de eenmaal
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fonkelende, thans helaas
overkalkte mozaïeken en
bovenal de reusachtige en
toch zoo lichten koepel, die
dank zij den vensterkrans
aan de basis in de lucht
schijnt te zweven, dit alles
maakt dit gebouw tot de
verhevenste uiting van de
kerkelijke bouwkunst aller
tijden.
Een ander belangrijk centrum van Oud-Byzantijnsche kunst was Ravenna,
dat, eenmaal de zetel van
het West-Romeinsche Rijk,
na den ondergang daarvan,
het centrum werd van het
Oostgotenrijk en onder
Justinianus de residentie
werd van den ByzantijnMb. 93. — Interieur van San Vitale te Ravenna.
schen exarch (554-754).
Uit den tijd van keizer
Honorius en zijn zuster Galla Placidia dateeren daar : de voormalige
doopkapel der Orthodoxen (thans S. Giovanni in fonte), een achthoekig koepelgebouw en het mausoleum van Galla Placidia, een klein
gebouw in den vorm van een latijnsch kruis met koepel, beide met
prachtige mozaïeken. Het merkwaardigst echter zijn de monumenten
uit het tijdperk van Theodorik en Justinianus : San Vitale (Afb. 93),
het volmaaktste voorbeeld van den koepelbouw in Italië, met mozaïeken, die tot de schoonste der wereld gerekend worden en de beide
prachtige basilieken, San Apollinare Nuovo en San Apollinare in Classe.
2. -- In het Macedonisch tijdperk ontwikkelde zich uit de koepelbasiliek
de kruiskoepelkerk. Om de drukking van den koepel te schoren en
op de buitenmuren over te dragen, bouwden de architecten tegen de
koepelarcaden tongewelven, en vulden het aldus verkregen kruisplan
aan door de lagere zijbeuken, de prothesis en het diakonikon, die ook
soms met koepeltjes bekroond werden. Zoo kreeg de kerk den vorm
van een in een vierkant ingeschreven Grieksch kruis. In de plaats van
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pendentifs kwamen meer en meer de hoektrompen in zwang, terwijl
de koepels, die nu een kleinere doorsnede hebben, bij middel van
een trommel verhoogd werden. Onder kloosterlijken invloed (Egypte)
kwam ook meer en meer het drieconchenkoor in zwang (Laura op den
Athosberg.
ramar .,.^ ^
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Alh. 9-1. — De kleine metropoolkerk te Athene.

Van de grootsche Nea, door Basilius I opgericht, blijft niets meer over.
Aan kruiskoepelkerken zijn daar te Konstantinopel vooral de Pantocrator (Kilisse-djami) en de mooie Chora (Kahrié-djami). Overigens moeten de merkwaardigste gebouwen van dit tijdperk buiten Konstantinopel gezocht. De Armeensche kerken (Wagharsjapat, Etsjmiadin)
onderscheiden zich bij allen eenvoud, door haar voorhal met torentje,
hooge bogen aan de gevels, kegelvormig koepeldak en spitsbooggewelven. Griekenland bezit uit dezen tijd rijke kloosterkerken, o. a. Hosios
Loekas in Phocië en Daphni bij Athene, en eenige kleine maar zeer
lieve stadskerkjes, de kathedraal (Afb. 94) en de Kapnikarea te Athene.
De kerken van Sicilië, (Palermo, Cefaloe, Monreale) vertoonen een eigenaardige mengeling van Westersch-Normandische (basilicaal plan),
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Mohamrriedaansche (spitsbogen en stalactieten) en Byzantijnsche invloeden (mozaïeken, marmerversiering en
koepel); een tamelijk zuiver
Byzantijnsche kerk is de Martorana te Palermo. Het indrukwekkendst monument
van dit tijdvak en, na de
Aya Sophia, het meest grandiose van de Byzantijnsche
bouwkunst is de San Marco
te Venetië (976-1070) : het
plan ervan is dat van de
oudere kruiskoepelkerk, zooals dit te vinden was aan de
kerk der H. H. Apostelen te
Konstantinopel; de prachtige
stoffeering, de zeer kostbare
marmeren zuilen, de bonte
muurbekleeding en vooral de
goudglanzende mozaïeken
van de bovenmuren en koepels geven een idee van wat
eenmaal de Aya Sophia moet
geweest zijn.
3. — In de Laat-Byzantijnsche
Mb.95.— Ivoorplaat: Madonna (Utrecht, Centraalmuseum).
periode bleef men de kruiskoepelkerk getrouw; men streefde echter er naar aan het kerkgebouw
een bevalliger en schilderachtiger vorm te geven. De kerken uit dit
tijdperk zijn over het algemeen zeer klein, de muurvlakken worden bij
middel van gekleurde bouwstoffen met geometrische figuren en met
blindbogen verlevendigd, de koepels, die dank zij hun geringere doorsnede en den hoogen trommel een veel slanker silhouët vertoonen, zijn
bovendien soms zeer grillig behandeld : hier in spiraal gedraaid
(Armenië), ginds met een bol- of peervormige calot bekroond (Rusland).
Het is vooral in de Balkanlanden (kloosterkerken op den Athos, te
Mistra, kerken te Athene, te Gratsjanitsa bij Kossowo in Serbië, enz),
en in Rusland, dat deze architectuur tot grooten bloei gekomen is.
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B. TOEGEPASTE BEELDHOUWKUNST
De eigenlijke beeldenkunst (statuaire) stond ook in het Oosten in kwaden geur :
de latere beeldenstrijd en beeldenstorm is hiervan een typische uiting. Vrijstaande
beelden komen dan ook heelemaal niet voor, monumentale plastiek evenmin.
Alleen de toegepaste reliëfkunst vond in de oogen der Byzantijnen genade en is
zelfs tamelijk druk beoefend geworden, zulks vooral aan liturgische voorwerpen
in ivoor : diptieken, platen, kistjes, enz. De voornaamste centra van de ivoorsnijkunst schijnen Alexandrië en Antiochië geweest te zijn. De oudere werken
verraden, bij alle frontaliteit en vlakkere modeleering, in den snit der figuren en
den plooienval der gewaden nog sterk den invloed van de antieke Hellenistische
plastiek (bisschopszetel van Ravenna, VI e eeuw). Later verstarde de reliëfkunst ;
de figuren worden meer gestileerd, conventioneeler, de drapeering hoekiger en
meer lineair, al blijven enkele werken voor het taai voortleven van de antieke
traditie getuigen (A/b. 95).

C. SCHILDERKUNST
De schilderkunst is niet langer een vrije kunst; zij staat voortaan als
mozaïek of fresco heelemaal in den dienst van de bouwkunst. De
eerste bloeitijd der Byzantijnsche mozaïekkunst was de VI e eeuw, de
eeuw van Justinianus, en haar heerlijkste voortbrengselen zijn te
zien te Ravenna. Vooral de mozaïeken van San Apollinare Nuovo zijn
van een onovertroffen decoratieve werking. In statige rijen schrijden
daar langs de bovenmuren twee processies van heiligen naar de
absis toe : hier, komende uit de havenstad Classis, maagden met den
lauwertak in de hand, hun hulde biedend aan de H. Maagd met het
Christuskind op den schoot; daar, komende uit de stad Ravenna, martelaren met de zegekroon in een plooi van de toga, hun hulde bewijzend
aan den verheerlijkten Christus. Een gelijkaardig tafereel ontrolt zich
in San Vitale, waar Christus, omgeven van Heiligen den palm der martelaren uitreikt aan St. Vitalis, terwijl ter weerszijden van het koor
de keizer met zijn staf .van ambtenaren (Afb. 96) en de keizerin met haar
gevolg van hofdames toeschouwen. Wat deze Byzantijnsche mozaïeken
van de laat-Hellenistische Romeinsche onderscheidt, het is : de strenge
frontaliteit en onlichamelijkheid der figuren, de rhythmische rangschikking en overweldigende kleurenpracht.
Na den beeldenstrijd geraakte de mozaïekkunst meer en meer onder
den invloed van het Oosten en van de kloosters : de verhalende iconografie maakte plaats voor afzonderlijke figuren en voorstellingen, die
113

8

volgens een vaste orde op bepaalde plaatsen
van de kerk aangebracht worden, de goudgrond wordt algemeen, het getal personages
wordt tot een
minimum beperkt, de figuren
zijn strakker en
conventioneeler,
bovenzinnelijker, de kleurenharmonie echter
Afb. 96. — Justinianus en zijn bevolk. Mozatek in San Vitale te Ravenna.
blijft overheerlijk. Schoone ensembles bieden de kloosterkerk te Daphni, St. Loekas in Phocië, de
kerken op Sicilië en San Marco te Venetië.
Naast deze officieele mozaïekschildering ontstond daar na den beeldenstrijd in de kloosters van Kappadocië een meer populaire fresco- schildering, die in de Schrift en de Heiligenlevens vooral het anecdotische,
het volksche zoekt en dit op een zeer pittige en schilderachtige wijze
uitbeeldt. Niet alsof alle stijfheid en conventie verdwenen zijn, maar
er spreekt toch uit deze werken een nieuwe geest en een nieuw streven.
Het is deze kunstrichting, die, door herlevende Hellenistische invloeden
verfijnd, onder de Paleologen ook in de officieele mozaïekschildering de
bovenhand krijgt. Het streven naar een illusionistische weergave van
het gebeuren voerde tot de ontdekking van den landschapsachtergrond, van het clair-obscur en tot een impressionistische vormgeving
(schilderingen in de kerken te Mistra, in de Apostelkerk te Saloniki,
enz.). In denzelfden impressionistischen trant zijn ook vele Russische
ikonen uitgevoerd.
Op het gebied van de miniaturen (van de Vle eeuw af, boekverluchting), waarin de Byzantijnen grooten roem verwierven, vallen
twee richtingen te onderscheiden : een Alexandrijnsch-Hellenistische en een Syrisch-Oostersche. Terwijl de afbeeldingen van de Itala,^,^^^a-:^^Y::.^;.
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fragmenten, de zgn. Josuarol en het Parijsch psaltercodex, naar hun voorstellingsinhoud en vormgeving
zich heelemaal binnen de
grenzen van de klassieke
kunst bewegen (Afb. 97), zijn
de uit Antiochië stammende
Weensche Genesis, de purpercodex uit Sinope en de
i
codex Rossanensis van Oosterschen geest doortrokken :
genre-achtige tafereelen uit
de gewijde geschiedenis, afkeer van het illusionisme, in
sommige purperen achtergrond. Beide richtingen blijven zich in de verdere geMb. 97. -- Byzantijnsche miniatuur : David, als
de harp bespelend onder de inspiratie der Muse.
schiedenis van de miniatuur- herder,
(Psalter van Parijs, Bibliothèque nationale).
schildering handhaven, al kan
de scheidingslijn niet te allen tijde even streng getrokken worden.
Een vorm van toegepaste schilderkunst vertoont ook de Byzantijnsche
goudsmederij met haar schitterend smeltwerk. De Byzantijnsche
techniek bij uitnemendheid was het cellensmeltwerk (émail cloisonné);
daarnaast kwam in de Macedonische periode ook het groevensmeltwerk (émail champ-levé) in zwang. Tot de schoonste voortbrengselen
van de goudsmeekunst behooren de kruisreliekhouder van het Vaticaan
en de Pala d'Oro (émail champ-levé) in de S. Marco te Venetië. Van de
zijdeweefkunst, die Byzantium van de Sassaniden van Perzië overnam
en waarin sinds de VII e eeuw de Oostersche manier (geometrische
figuren en dierenpatronen) de Hellenistische verdrong, zijn enkele zeer
interessante stukken bewaard, o. a. de dalmatiek van Karel den Groote
te Rome en het zgn. Olifantenweefsel in den dom te Aken.
Beteekenis van de Byzantijnsche kunst. -- Byzantium is de schakel tusschen de wegzinkende Oudheid en de Europeesche cultuur, die aan
het worden was, de arke van Noë, die in den zondvloed van de volksverhuizingen de Hellenistische tradities bewaard en aan het Westen
overgezet heeft. Eén groote traditie heeft Byzantium niet kunnen
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redden, de monumentale beeldhouwkunst. Overigens is het op ieder
gebied de leermeester geweest van het Westen totdat de Fransche
Gotiek een nieuwen stijl schiep.

AANHANGSEL

DE MOHAMMEDAANSCHE KUNST
Inleiding. — Mohammed, de stichter van den Islam, werd omstreeks 570 te
Mekka geboren. Als koopman was hij op zijn reizen in aanraking hekomen met
menschen van verschillende nationaliteit en godsdienst. In 610 trad hij in zijn
vaderstad als « profeet » van een nieuwen, monotheïstischen godsdienst op;
doch zonder veel succes. Hij geraakte in conflict met de aanzienlijke families van
Mekka en moest den l 6 en Juli (hedsjira) met zijn verwanten naar Jathrib vluchten.
Hier vond hij weldra veel aanhangers. Met hen begon hij dan den « heiligen oorlog»
tegen de ongeloovigen. In tien jaar tijds had hij heel Arabië, ook Mekka, voor
zijn nieuwe leer, den Islam, gewonnen. De profeet stierf te Mekka in 632.
Het Mohammedaansch rijk. Mohammeds onmiddellijke opvolgers, de kaliefen
van Medina (632-661) zetten zijn werk, den heiligen oorlog, voort. Vooral de
tweede kalief, Omar, was een groot veroveraar. Binnen weinige jaren waren Syrië,
Perzië, Egypte en Tripolis veroverd. Godsdienstige geschillen en opvolgingstwisten hielden een oogenblik de expansie tegen; doch toen in 661 Moawia,
de stadhouder van Syrië en stichter van de dynastie der Ommajjaden (661750) zich van het kalifaat had meester gemaakt, herbegonnen de veroveringen.
De Islam drong door in het Westen, tot in Zuid-Frankrijk (slag bij Poitiers,
732), in Klein-Azië, tot in de buurt van Konstantinopel (beleg der stad, 717)
en in het Oosten tot in Voor-Indië. Zoo omvatte dan het Mohammedaansche Rijk
een gebied grooter dan dat der Romeinsche Caesars. De eenheid bleef echter niet
duren. In 750 bracht Aboel-Abbas, een rechtgeloovige opstandeling, den laatsten
kalief der Omajjaden ten val en moordde gansch zijn familie uit : één prins ontkwam, vluchtte naar Spanje en stichtte daar een onafhankelijk rijk. Onder de
Abbassiden, die den zetel van het kalifaat van Damascus naar het hart van
het vroegere Perzisch Rijk, naar Bagdad, verplaatsten (kalifaat van Bagdad 7501250) brokkelde het rijk verder af : behalve Spanje, ontstonden daar andere zelfstandige rijken en weldra ook kalifaten : het Rijk der Fatimiden in Egypte, der
Aglabiden rond Tunis en der Moraviden in Marokko. De glansperiode van den
Islam scheen voorbij. Doch zie, terwijl in Spanje het Moorenrijk onder de aanvallen van de Christenen voortdurend inkromp, de posities in Afrika en in Syrië
gestabiliseerd waren, maakte de Islam, dank zij het optreden der Turken, nieuwe
vorderingen in Indië, en in Klein-Azië. In 1358 staken de Osmanische Turken,
na in Klein-Azië vernietigd te hebben wat er nog van de Byzantijnsche macht
overbleef, den Bosporus over, veroverden de Balkanlanden en namen ten slotte
in 1453 de hoofdstad van het rijk in.
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De Mohammedaansche kunst. Toen de Arabieren ter verovering uittrokken, waren
zij grootendeels nog nomaden, tentbewoners, zonder kunst. In de landen, waar
zij den Islam vestigden, vonden zij ontwikkelde culturen. Zij aanvaardden gretig
de kunstvormen van de veroverde landen en verwerkten ze volgens hun eigen
behoeften en inzichten. Aanvankelijk was het Byzantijnsch Syrië dat de voorbeelden en modellen leverde; later, na de overbrenging van het kalifaat naar

Afb. 98. — Interieur van de moskee te Cordoba.

Bagdad, deden zich vooral Perzische invloeden gelden. Zoo is dan de Mohammedaansche kunst e. en verbinding van de inheemsche kunsttradities der verschillende landen met Oostersche, vooral Perzische, elementen. Perzisch zijn
o. m. de koepels op hoektrompen, de kiel-, spits- en klaverbladbogen, de tegelversiering en de verschillende textielmotieven van de ornamentatie. Opmerkelijk
is de nagenoeg volslagen afwezigheid van beeldhouw- en schilderkunst. Mohammed verbiedt streng het afbeelden van levende wezens : « Wee hem, zegt
de Koran, die den Heer, de menschen of eenig levend wezen voorstelt. Schildert slechts boomen of levenlooze dingen ». Alleen Perzië en Indië weken van
dit voorschrift af en stelden, maar in zeer gestileerde vormen, dieren voor.

A. BOUWKUNST
Beschrijving. — De voornaamste gebouwen van de Mohammedanen
zijn de moskee, de medrese en het paleis. De moskee is het cultusgebouw
van den Islam, de plaats van het gemeenschappelijk gebed. In den
beginne bedienden de Arabieren zich in de veroverde landen van de
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bestaande christelijke kerken, toen zij zelf
begonnen gebouwen op te richten deden zij
beroep op inheemsche bouwmeesters. Zoo
kreeg de moskee een verschillend uitzicht
naar gelang van de streken : hier Egyptisch
hypostylium, ginds Byzantijnsch of Perzisch
koepelgebouw. Toch was er een type, dat
meer dan eenig ander verbreiding vond, dat
van de moskee te Medina (Afb. 99) : een
rechthoekig, door zuilengalerijen omgeven
binnenhof, met in het midden een fontein
voor de ritueele wasschingen en aan de
oostzijde een uit meerdere zuilen galerijen
bestaande, platafgedekt heiligdom (liwan).
Afb. 99. — Plattegrond van de
In alle moskeeën buiten Mekka, tot welk
moskee Aboe-Rezoek te Kairo.
1. Hoofdingang met minaret.
type
zij ook behooren, is in het heiligdom
2. Binnenhof. 3. Fontein. 4. Liwan. 5. Mihrab. 6. Kansel. 7.
een nis uitgespaard, de mihrab, die de
Nevenmihrabs. 8. Zijingangen.
richting aangeeft van de heilige stad en van
de houding bij het gebed. Daarnaast bevindt zich het eenige
meubel van de moskee, de kansel of mimbar voor de voorlezingen uit
den Koran (Afb. 100). De meeste moskeeën zijn geflankeerd van één of
meer minarets, hooge torens, vanwaar de muëzzin de gebedsuren uitroept. Hun vorm verschilt nog al merkelijk volgens de streken. Medreses zijn de hoogescholen der Mohammedanen. Zij bestaan gewoonlijk uit een groot, door zuilengalerijen omgeven binnenhof waarop de
verschillende studentenkamers, auditoria en leeszalen uitgeven. De
paleizen, die vooral in Spanje en in Indië worden aangetroffen, zijn
meestal om open binnenhoven (patio) gegroepeerd en staan gewoonlijk met een moskee in verbinding. Ook aan de paleizen komt, naast
arcadenbouw, koepelbouw voor aan ingangshal en zalen. Een eigen
bouwstelsel heeft de Islam dus niet gehad. In de vormgeving echter
van de constructieve elementen hebben de Mohammedanen een
groote zelfstandigheid en fantasie aan den dag gelegd. Zoo brachten
zij een nieuw zuilentype in zwang (zonder basement), dat aan tentenstangen doet denken en gaven zij aan de bogen, die zij vaak naar het
voorbeeld van Byzantium uit gekleurde lagen opmetselen, allerlei
grillige vormen : spitsboog in Egypte, hoefijzer- klaverblad- en kartelboog in Noord-Afrika en Spanje, kielboog in Perzië en in Indië. De
Mooren van Spanje maken bovendien veel gebruik van opeengestelde
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zuilen met dooreengevlochten bogen. Ook de koepel kreeg bij de Mohammedanen nieuwe silhouetten : naast den halfronden Byzantijnschen
(Syrië, Egypte en Turkije), vindt men daar den opgetrokken helmvormigen (Syrië en Egypte) en den peer- of ui-vormigen (in Perzië yen
Indië).

Afb. 100. — Mihrab en mimbar in de moskee El Monacyad te Kairo.

Het belangrijkste en tevens het oorspronkelijkste element in de Mohammedaansche kunst is de versiering. Deze is naar Byzantijnschenen Perzischen trant geheel vlak gehouden. Een groote rol hierin speelt
de reeds door Assyriërs en Perzen toegepaste tegel- en f aïencedecoratie.
De Arabieren hadden bovendien een eigen pleister-versiering, die er
naar streeft aan den harden wand het uitzicht te geven van het doeken tapijtwerk der tent. Fraai geornamenteerde friezen van zulk stucwerk omlijsten bogen en arcaden en verdeelen de wanden in vakken,
die dan met een fijner ornament worden opgevuld. Een karakteristiek
ornament is de naar zijn uitvinders genaamde arabesk, d. i. een sierfries,
uit dooreengevlochten geometrische figuren en lijnen, gestileerde ranken-en bladslingers, of nog uit Oud-Arabische schriftmotieven bestaande.
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hooge mate kenmerkend zijn verder
de stalactieten (Afb. 101), die behalve
aan gewelven, ook voorkomen als hoekvulling en in het algemeen aan alle
uitstekende bouwdeelen, lijsten, kapiteelen en bogen. Een fijne smaakvolle
polychromie verhoogt den fantastischen
indruk van deze versiering.
Algemeen karakter. De Mohammedaansche bouwkunst is in de eerste plaats
een decoratiestijl en als zoodanig heeft
zij haar gelijke niet. Moskeeën en
paleizen verplaatsen ons in de sprookjeswereld van de « Duizend en één
Nacht ». Doch bij alle pracht en fantasie treft altijd weer de zin voor maat
en harmonie en de fijne smaak.
In

Afb. 101. — Tegelversiering en stalactietgewelf van de zaal der Abencerragen
in het Alhambra te Grenada.

Arabië,
de bakermat van den Islam, is arm
aan monumenten. De moskee te Mekka is niets anders dan een van
zuilengalerijen omgeven terrein, met in het midden daarin de Kaaba,
het heiligdom dat den uit den hemel gevallen zwarten steen bevat.
Aan de moskee te Medina uit het begin der VIII e eeuw komt voor
het eerst het liwan voor.
Een monumentaal karakter kreeg de Mohammedaansche kunst voor
het eerst in Syrië in Egypte. Afgezien van de Groote Moskee te Damascus en de Sachra-moskee te Jeruzalem (691), die eenvoudig Byzantijnsche
koepel kerken zijn, sluiten de bouwwerken uit den tijd der Omajjaden
meestal bij den Oud-Egyptischen tempelbouw aan : het peristylium
wordt voorhof, het hypostylium liwan. De zuilen herinneren sterk
aan antieke voorbeelden, zoo zij niet aan Hellenistische gebouwen
ontleend zijn; de koepel, als hij voorkomt (boven het liwan) is
Byzantijnsch (Amroe-moskee te Kaïro, 643, moskee van Kairoean,
IXe eeuw). Onder de Fatimiden doen zich krachtige invloeden gelden
uit het Oosten, vooral van Perzië : koepels, spitsbogen, stalactieten en
tapijtdecoratie (moskee van Ibn-Taloen, van El-Azhar en El-Akmar
te Kaïro). Het hoogtepunt van de Mohammedaansche kunst in Egypte
vormen de monumenten der Mammelukken of soldatensultans (1250120

Voornaamste bouwscholen. —

1516), de moskeeën van
Hassan, van Barkoek, en
Kait-Bey, enz. (Afb. 102).
De zuivere massabehandeling en de schitterende uitvoering (gekleurde steenlagen, nissen, koepeldecoratie) rangschikken deze
gebouwen onder de meesterwerken van den Islam.
Karakteristiek voor deze
periode zijn de helmvormige koepels, de hooge
portaalnis en de sierlijke
minarets in drie verdiepingen (vierkant, veelhoekig,
rond) met rondgangen.
Met de Egyptische verwant is de kunst van de
zgn. Mogreb of A vondland
(Noord-Afrika, Sicilië en
Spanje) : dezelfde monumentaliteit, dezelfde architectonische voornaamheid (moskee te Cordoba,
Afb. 102. — Grafmonument en moskee van Kait-Bey
met haar reusachtig, liwan
te Kairo.
van 256 zuilen Afb. 98),
bovendien met den tijd een nog grootex schilderachtigheid en decoratiepracht. Karakteristiek voor de Moorsche bouwkunst zijn de vierkante
minaret der moskeeën (de Giralda te Sevilla), de zware luifel aan de gevel
der paleizen, de hoefijzervorm der bogen, de schitterende faïencebekleeding en de fantastische plaasterversiering, die nergens zulk een virtuositeit bereikt. Het is onder de regeering der Almohaden (1130-1212) en
van hun opvolgers de Nazareïden in Spanje en de Meriniden in Marokko
(1212-1300), dat de Moorsche kunst haar meesterwerken voortbracht :
de moskee te Tlemcen, de Koetoebia te Marrakech, de stadspoorten
van Fez, het Alcazar te Sevilla en het Alhambra, een echt sprookjespaleis, te Grenada (Afb. 101 en 103). De ondergang van de Moorsche
macht in Spanje luidde het verval in van de kunst van het Mogreb
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in het ,algemeen. Van de
kunst der Abbassiden
in Perzië, die zulken
grooten invloed op die
van voornoemde Mohammedaansche landen
heeft uitgeoefend, zijn
niet veel meer dan ruïnes
over (Rhages , Koefa,
Samarra e. a.) doch uit
de overgebleven stukken
blijkt dat deze kunst in
haar groote trekken
niets anders was dan de
verdere ontwikkeling
van de kunst der SasMb. 103. — Het Leeuwenhol in het Alhambra te Grenada.
saniden : baksteen, tongewelfde hallen, koepel op trompen, plaasteren tegeldecoratie, ziedaar
al zoovele Sassanidische elementen. De Seldjoeksche Turken benuttigden deze bouwvormen om er mee hun medreses en mausolea op te

Afb. 104. — De Tadsj-Mahal te Agra.
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richten te Konieh. De meeste
1
dezer elementen vinden wij
ook terug aan de gebouwen
van de Safiden ( X V I en
X V I I eeuw) te Ispahan. Kenschetsend voor de Perzische
bouwwerken zijn de monumentale, door cylindrische
minarets geflankeerde poortgebouwen met hooge portaalnis, de kielbogen, de
uivormige koepel en de rijke
faïencebekleeding.
De Osmanische kunst van
Klein-Azië en den Balkan, die
zich eerst na den val van Afb. 105. — Spaansch-Moorsche faience uit de X V eeuw.
Konstantinopel (1453) ontwikkelde, verbindt het Perzische ceramiek- en faïencedecor met het
Byzantijnsch centraal bouwstelsel van de A y a Sophia. De moskee van
Bajazet (1497), van Soliman (1557) en van Achmed I (1614) te
Konstantinopel en die van Soliman II te Adrianopel zijn zooveel
copieën van den beroemden tempel van Justinianus. Alleen is de
centrale compositie door het aanbouwen van kwartkoepels aan de
zijden versterkt en komen naast den rondboog ook de spitsboog
en de ui-vormige kielboog voor. Bijzonder karakteristiek zijn de
slanke en spitse minarets (Afb. 87). De Hindoe-Mohammedaansche
bouwschool, die Voor-Indië omvat en vooral onder de Groot-Mogols,
afstammelingen van Timoer-Lenk ( X V I
en X V I I
eeuw) tot
grooten bloei kwam, legt bij alle afhankelijkheid van Perzië (poortgebouwen met portaalnissen, kielbogen en uivormige koepels) toch
een groote zelfstandigheid aan den dag (pijlers met getrapte
arcaden, kleine koepeltjes, minarets in den vorm van bamboebundels,
enz.). De bouwwerken, de Tadsj-Mahal en het paleis te Agra, de
Paarlmoskee en het paleis te Delhi, opgetrokken uit het kostbaarste
materiaal en gelegen te midden van tuinen en vijvers, overtreffen in
pracht alle kunstscheppingen van den Islam (Afb. 104).
e

e

e

e

e
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B. BEELDHOUW- SCHILDER- EN TOEGEPASTE KUNST
Van beeldhouwkunst en schilderkunst is, zooals wij reeds zegden, bij de Mohammedanen geen spraak. Een grooten roem daarentegen verwierven zich de Arabieren van Syrië en de Mooren van Spanje en Sicilië in de kunstnijverheid ;
faïence, techniek, pottenbakkerij (A/b. 105), leder- en metaalbewerking (wapenklingen, schotels, lampen en kroonluchters), terwijl de Perzische tapijten en
weefsels wereldberoemd zijn.
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DERDE DEEL

DE MIDDELEEUWSCHE KUNST

EERSTE HOOFDSTUK

DE VOORROMAANSCHE KUNST
Historisch milieu. -- In de V e eeuw hadden gebeurtenissen plaats, die het
aanschijn van het Westen hebben vernieuwd, de groote volksverhuizingen.
Van alle kanten overrompelden de barbaren de rijksgrenzen en bezetten de
voormalige Romeinsche provincies. De Westgoten, na Rome geplunderd te
hebben, zetten zich neder in Zuid-Frankrijk en Spanje, waar de Vandalen,
Sueben en Alanen reeds vóór hen vasten voet hadden gekregen ; de Oostgoten
onder de leiding van Theodorik stichtten in Noord-Italië een rijk met Ravenna
tot hoofdstad; omstreeks het midden van de VI e eeuw kwamen de Longobarden
naar Italië en vestigden zich in de naar hen genaamde vruchtbare Po-vlakte
(Lombardije). In Gallië vernietigden Franken, Bourgonden en Alemannen wat
er nog van het Romeinsche imperium overbleef, terwijl Angelen en Saksen,
langs de zee, zich van de voormalige provincie Britannia meester maakten.
Op het puin van het West-Romeinsch Rijk verrezen daar nu Barbarenrijken :
het Vandalenrijk in Noord-Afrika en Zuid-Spanje (429-534), het rijk der Westgoten in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje (466-711), het rijk der Oostgoten
(493-553) en naderhand der Longobarden (568-774) in Noord-Italië, de Heptarchie der Angelsaksen in Brittannië (450-850) en het Frankenrijk in het voormalige Gallië (486-987). Eén na één vielen de nieuw-ontstane barbarenrijken
de Kerk in den schoot. Een groote rol in het bekeeringswerk speelden de kloosters, die zich sedert de V e eeuw naar het voorbeeld van het Oosten in het Westen
gevormd hadden, door St. Benedictus (480-543) volkomen georganiseerd waren
geworden en door de nieuwbekeerde volken rijkelijk met goederen begiftigd werden. Het belangrijkste van al deze rijken was het Frankenrijk. Het was een koning
van dit rijk, Karel de Groote (768-814), die er in slaagde zijn gezag over de
meeste andere uit te breiden en aldus de Westersche eenheid te herstellen. De
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eenheid overleefde echter niet lang haar genialen stichter. Onder den zwakken
opvolger van Karel den Groote viel het rijk in drie groote stukken uiteen (Verdeelingsverdrag van Verdun, 843), die in den loop der volgende eeuwen verder
afbrokkelden. Tot overmaat van ramp kwamen nieuwe barbaren, de Noormannen in het Westen, de Saracenen in het Zuiden, de Hongaren in het Oosten de jonge cultuur, die inmiddels in de schaduw van Kerk en klooster ontloken was, teisteren. Het scheen of het einde van de wereld nakend was!...
1. De Voor-Karolingische kunst. -- De nieuwgekomen volken hadden geen eigen bouwkunst noch plastiek; wel brachten zij van hun omzwervingen door de steppen van Azië een versieringskunst mee, bestaande uit een lineaire vlakornamentatie van touw- riemen- en vlechtwerk, krullen en geometrische figuren en een op Oostersche voorbeelden teruggaande edelsmeed- en emailkunst. In I talië sluit de barbaarsche
bouwkunst (San Salvatore te Brescia) en plastiek (antependium van
Cividale) onmiddellijk bij de Byzantijnsche voorbeelden aan ; in het
ornament echter komen de eigen kunstopvattingen tot uiting (borstwering in den dom te Aquileja). Deze toestand duurde hier tot het
Romaansch tijdvak. Anders was het verloop der kunstontwikkeling
buiten Italië. Oorkonden gewagen van houten kerken met een grooten
vieringtoren; daarvan is begrijpelijkerwijs niets overgebleven. De
steenen gebouwen, naar uit de schaarsche resten er van blijkt, volgden
het Romeinsch basilica-type (S. Pierre te Vienne); alleen werd de zuil
meestal door den stevigeren en gemakkelijker te bouwen pijler vervangen. Een groot belang, tengevolge van den cultus der barbaren
voor de reliquieën, krijgt de confessio, die tot een crypt wordt uitgebouwd (crypt van Jouarre). Overigens treedt ook hier in de ornamentatie
van deurposten, zuilen en kapiteelen het versieringssysteem der
barbaren aan den dag en wordt er naar gestreefd, om bij middel van
steen- of tegelcombinaties, aan het gebouw zelf een schilderachtig
uitzicht te geven (doopkapel te Poitiers). Een gansch aparte verschijning zijn de bijenkorfachtige steenen kerken van Ierland.
De beeldhouwkunst ging in de verwarring der volksverhuizingen
nagenoeg geheel verloren. Druk beoefend daarentegen werden de sierkunsten, in de eerste plaats de smeedkunst. Of het profane (schat van
Chilperik, Jubelparkmus. Brussel) of liturgische (reliekhouders van
Doornik) voorwerpen geldt, bij alle vinden wij naast een kwistig gebruik
van edelsteenen, paarlen en een soort cellensmeltwerk, de kenmerkende
ornamentiek der barbaren : kerf motieven, geometrische figuren, vlechtwerk, enz. Voor de kennis der schilderkunst resten ons de miniaturen
126

(initialen). Ook in dit vak
overheerscht de decoratie
en ontbreekt de menschelijke figuur nagenoeg geheel.
`herwijl de Iersche en Angelsaksische miniaturen, met
haar grillig lijnenspel van
Keltische krullen en algemeen noordsch vlechtwerk
en fantastische dierenmotieven, het zuiverst de
decoratieve opvattingen
der barbaren weerspiegelen
(Book of Kells, begin der
VIII e eeuw, Afb. 106), vertegenwoordigen de 'Frankische boekbeschilderingen
met haar voorliefde voor
blad- visch- en vogelmotieven een eerste poging om
de antieke figurenschilderingen met barbaarschen
ornamentalen zin te verbinden.

Afb. 106. — Iersche miniatuur. Initiaalversiering (XPI =
Christi) van het Mattheusevangelie (Book of Kells, Dublin,
Trinity-college).

2. De Karolingische kunst. — Zooals Karel de Groote, sedert de
keizerskroning van 800 de opvolger van de Romeinsche keizers, op politiek gebied er naar streefde het West-Romeinsche Rijk te herstellen,
zoo trachtte hij op cultureel gebied de antieke kunst in den vorm, dien
zij in het christelijk Rome en te Byzantium gekregen had, te doen
herleven.
Twee kerktypen komen voor : de centraal opgevatte slotkapel en
de langwerpige basiliek. Het merkwaardigste voorbeeld van centraalbouw is de slotkapel te Aken (Odo van Metz, 790-805), een achthoekig
kerngebouw op pijlers, omgeven van een zestienzijdigen omgang met
tribunes, geflankeerd door een westbouw met twee torens (Afb. 107).
Vergelijkt men de slotkapel met San Vitale te Ravenna, waarmee zij
veel gelijkenis vertoont zoo zij er niet op nagevolgd is, dan bemerkt
men een zekere vergroving : zwaardere pijlers, rechte arcaden in de plaats
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van nisvormige uitbouwsels, krachtige kordonlijsDit gebouw werd meermaals
nagevolgd, o. a. in de kapel
van het Valkhof te Nijmegen (ca. 900). Een ander
merkwaardig voorbeeldvan
den centraalbouw is de
kerk van. S. Germigny-desPrés (Loiret), een kruiskoepelkerk met absissen
aan de vier zijden.
Naast deze uitheemsche
hofkunst, maar onder haar
invloed, ontwikkelde zich

Mb. 107. — Plattegrond en dwarsdoorsnede van de Slotkapel

te Aken.

de primitiever maar levenskrachtiger volkskunst, die
uitging van de Latijnsche
basiliek, welker onlicha-

melijke ruimte tot een plastisch gesioten en geleed gebouw,
meestal met dwarspand, koor en, toren (bij grootere abdijkerken, zooais
St. Gallen en S. Riquier, met dubbel koor en transept en meerdere
torens werd omgeschapen) (A/b. 108), terwiji hier en daar pogingen
werden aangewend om de eentonige muurvlakken m.et de zgn.
Lombardische bogenfries te verlevendigen : zoovele teekenen die
er op wijzen dat een nieuwe kunst aan het groeien is.
De groote gebeurtenis op het gebied van de plastiek gedurende het
Karolingische tijdvak is de herleving van het reliëf, zulks vooral
aan ivoorplaten (diptieken, boekbeslagen), reliekhouders en al
taarstukken (gedreven metaal). De meeste dezer
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reliëfs zijn Byzantijnsche
importartikelen of rechtstreeks naar Byzantijnsche
voorbeelden vervaardigd;
andere, als het beslag van
het Liuthardpsalterium,
verraden naast den antie128
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Mb. 108. — Plattegrond van de abdijkerk te Sint-Gallen.

ken of Byzantijnschen invloed in den snit der figuren ook inwerking van de
inheemsche of Angelsaksische ornamentiek. Het is
met de ivoorplaten dat de
geschiedenis van de plastiek in onze gewesten begint. Wij hebben er een
tiental van het einde der
Xe eeuw. Van een eigen
kunstopvatting of stijl is
hier echter geen spraak;
nagenoeg alle gaan op laatantieke of Byzantijnsche
voorbeelden terug.
Voor de kennis van de
schilderkunst zijn wij, bij
^^^ ^
^`. ._.
,.
gemis van de schriftelijk
betuigde doch verdwenen
Afb. 109. — Karolingische miniatuur : de Evangelist
Mattheus (Evangeliarium van Karel den Groote 1e Weenen).
muurschilderingen, evenals
vroeger op de miniaturen aangewezen. De miniatuurkunst komt onder
de Karolingers tot hoogen bloei. De voornaamste centra er van zijn de
scriptoria van Aken, Trier, Metz, Corbie, Reims, St. Denis, Tours, Fulda,
Reichenau en St. Gallen. Het onduidelijke Merovingische schrift maakt
plaats voor het stijlvolle Karolingische. Onder den invloed der Oudheid treedt weer de menschelijke figuur op den voorgrond en met haar
de werkelijke fauna en flora (Evangeliarium van Karel den Groote te
Weenen, Afb. 109) en zelfs daar waar, zooals te St. Gallen en te Echternach, de Iersche tradities zich handhaven, wordt het Noordsch ornament onder antieken invloed verfijnd en veredeld. Een van de schoonste
handschriften dier dagen is de Bijbel van Karel den Kale in 850 door
den abt van Tours den koning aangeboden (in het Louvre). Een aparte
groep vertegenwoordigen de zgn. Ada-handschriften van Trier, waarin
voor het eerst de versiering en de illustratie tot een harmonisch geheel,
een eigenlijken stijl, verbonden zijn. Evenmin als de ivoorreliëfs vertegenwoordigen de Belgische miniaturen uit dit tijdperk een eigen
richting; zij zijn geïmporteerd en sluiten nauw bij antieke voorbeelden
aan : aldus de teekeningen van den Romeinschen kalender, de miniaa
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tuur nr. 462 en de Evangelistenminiatuur (alle drie in de Kon. Bibl.
te Brussel) en het prachtige Evangeliarium van den H. Livinus in
St. Baafs te Gent.
In de leerschool van de klassieke traditie, zooals deze door Byzantium
bewaard was, zijn de nieuwe volken mondig geworden, in staat om zich
in de kunst uit te spreken. Gaandeweg zullen zij onder den drang van
hun eigen wezen, aan de klassieke vormentaal verzaken, om op eigen
wijze hun eigen visie van de wereld en hun eigen idealen uit te
beelden.

TWEEDE HOOFDSTUK

DE ROMAANSCHE KUNST
Inleiding. — Historisch milieu. In de tweede helft der Xe eeuw begon uit de
chaotische verwarring, die sedert den dood van Karel den Groote in Europa
heerschte, een geordende maatschappij te groeien. Het gevaar der Noormannen
in het Westen, der Hongaren in het Oosten was bezworen, de feodaliteit was
een regelmatige instelling geworden. In west-Frankenland begonnen Normandië,
Vlaanderen, Parijs, Champagne, Bourgondië, Aquitanië, Gasconje en Toulouse
uit de menigte der feudale staatjes naar voren te treden; tusschen Maas en Rijn,
in het voormalige Lotharingen, waren zich machtige wereldlijke en geestelijke
vorstendommen aan het vormen; in Oost-Frankenland, waar onder den druk
der Hongareninvallen de oude stamhertogdommen der Beieren, Zwaben, Franken
en Saksen herleefd waren, was de eenheid onder Saksens leiding hersteld; ten
slotte tot bevestiging en waarborg van de herlevende orde, was in 962, in gelijkaardige omstandigheden als anderhalve eeuw te voren, Otto I, de koning van
het jonge Duitsche Rijk, tot keizer van het Westen gekroond. Zoo ging dan de
respublica christiana onder de dubbele leiding van den Paus en het Duitsch
Rijk de toekomst te gemoet.
Een belangrijke rol in deze primitieve maatschappij speelde de Kerk, die door
de achtereenvolgende heerschers rijkelijk begiftigd, tot een politieke macht
was uitgegroeid. Zij was de leermeesteres van het geloof, dat gaandeweg het
geloof van alle Europeesche volken aan het worden was ; zij was de band, die
met haar organisatie en haar leer de politisch zoo verdeelde wereld samenhield;
de beschermster der zwakken in die tijden van feudale wanorde en ruw geweld,
de bewaarster van wetenschap en kunst in die eeuwen van barbaarsche onwetendheid. Na twee eeuwen lang, feudale macht als zij was, geleden te hebben
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onder de inmenging der wereldlijke vorsten, wist zij in deze periode, dank zij
de hervormingsactie van de congregatie van Cluny — naast Paus en Keizer de
derde grootmacht dier dagen — haar volledige onafhankelijkheid te heroveren
Onvestituurstrijd, 1075-1122). En eenmaal vrij gevochten, nam zij beslist de
leiding van het jonge Europa in handen, dat zij eerlang tot grootsche gemeenschappelijke ondernemingen, de kruistochten, opriep.

Afb. 110. — De dom te Spiers.

De Romaansche kunst. De kunst, die zich om het jaar 1000 in de landen van
West-Europa ontwikkeld heeft, wordt sedert den Franschen oudheidkundigen

Arcisse de Caumont (1825) de « Romaansche» geheeten. De Caumont zag een gelijkenis tusschen haar ontstaan en het wordingsproces der Romaansche talen : zooals
deze zich geleidelijk uit het Latijn ontwikkeld hebben, zoo, redeneerde de Caumont, is ook op barbaarschen bodem uit de Latijnsche basiliek en de klassieke
vormentaal de Romaansche stijl gegroeid. Deze voorstelling intusschen is slechts
ten deele juist; zij laat niet genoeg recht wedervaren aan de inheemsch- barbaarsche noch vooral aan de Oostersch-Byzantijnsche invloeden, die van heel wat meer
belang zijn geweest dan de klassieke. De benaming, « Romaansch », heeft echter
algemeen burgerrecht verkregen en niemand denkt er aan haar te vervangen.
De Romaansche kunst is schier uitsluitend een kerkelijke : alles, wat aan kunst
voortgebracht wordt, staat in zeer nauwe betrekking tot den cultus. Een groot
aandeel in haar vorming hadden de kloosters. Aan de abdijkerken was het dat
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de ontwakende kunstzin zich het eerst openbaarde, monniken waren de bouwmeesters en beeldhouwers, monniken nog de copisten en de verluchters der handschriften. Vooral de congregatie van Cluny (gesticht in 911), heeft zich om de
kunst een groote verdienste verworven. Alle kunsten werden door de Cluniacensers aan den luister van Gods huis dienstbaar gemaakt. De Cisterciënsers
daarentegen, die op het einde der XI e eeuw op het tooneel verschijnen en in de
XII e eeuw reeds tot grooten bloei kwamen, stonden eer vijandig tegenover
deze pracht. St. Bernardus, een van hun eerste en beroemdste vertegenwoordigers, verwijt Cluny in scherpe woorden zijn praalzucht en vooral zijn fantastische versiering. De Cluniacensers intusschen hebben hun stempel gedrukt op
de kunst van dezen tijd, door hun prachtige gebouwen met hun overvloedige
decoratieve sculptuur. De somptueuze kloosterkerk en de stoere ridderburcht
zijn de voornaamste uitingen van dezen door kloosters en feudale baronnen
beheerschten tijd.

A. BOUWKUNST
De Romaansche kloosterkerk. -- Uit de Latijnsche basiliek ontwikkelde zich met den tijd onder kloosterlijken invloed en met opname van allerlei vreemde elementen al naar gelang van de streken
een nieuw kerktype, de Romaansche kloosterkerk. Hoofdmomenten
in deze ontwikkeling, die zich hoofdzakelijk in Duitschland en Frankrijk
voltrok, zijn : de uitbreiding van het basilicaal plan door invoeging van
een oostelijk en westelijk transept tot het kruisvormig plan met twee
koorpartijen en een rijke torencompositie (Duitschland), de uitbreiding van het koor door een kooromgang met kapellenkrans (Fransch
Cluniacenserplan, Afb. 111) en vanaf de XII e eeuw in beide landen
gewet f bouw op groote schaal, die van lieverlede tot nadrukkelijker verticale geleding voerde. Al vroeg immers zocht men het kerkgebouw
beter tegen de onguurheid van het klimaat en tegen brandgevaar te
beschutten. Van de absis en de crypt, die altijd overwelfd waren geweest,
breidde de overwelving zich uit tot de zijschepen, waar zij gemakkelijk
te schoren is, vervolgens tot de viering en het middenschip. Toch zijn
daar gansche streken, (Midden- en Zuid-Duitschland, Noord-Frankrijk
en Engeland, de Nederlanden) waar tot aan het gotiek tijdperk de
middenbeuk ongewelf d gebleven is. Bij het overwelven van de kerk
gaan de toonaangevende landen hun eigen, verschillende wegen : in
Zuid-Frankrijk, waar de antieke tradities levendig gebleven zijn, geeft
men den voorkeur aan het tongewelf, dat de eenheid van de kerkruimte
handhaaft; in Lombardije en Rijnland daarentegen verkiest men het
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graatgewelf (Afb. 112), waarbij het schip in
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vierkanten verdeeld, met het vierkant de
viering (snijpunt van langs- en dwarsbeuk)
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(twee bolle lijsten door een keellijst gescheiden), doch zij zijn niet meer aan de
Afb. 111. — Plattegrond van de
klassieke proporties gebonden en haar
abdijkerk te Cluny.
kapiteel verschilt volgens de streken :
hier, bladkelkkapiteel naar antiek model, daar, Byzantijnsch trechterkapiteel, ginds, figurenkapiteel, elders, eenvoudig teerlingkapiteel,
ten slotte, in het laat-Romaansch, knopkapiteel (Afb. 114). De
gewelfbouw vereischte verder stevige dikke muren met slechts schaarsche
en spaarzame vensteropeningen;
doch ook hierin komt met den
tijd en den vooruitgang der
bouwtechniek verandering : de
vensters worden grooter en rijker
afgewerkt, de muurwanden
Afb. 112. — Kruis- of
— Kruisribbenkrachtiger geleed : langs binnen Afb. 113. gewelf.
graat gewelf.
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met blindbogen en
triforium; langs buiten, met lisenen (licht
glaciteP,^Pc^^
604601",414,0"
Oni.tdef,,221 ^
^i
$
40
9
uitspringende banden) in verbinding
met een rondbogen
fries en in het laatRomaansch met booggalerijen. Vooral de
gevel wordt in sommige streken schitterend afgewerkt, nl.
met portalen op concentrische bogen, met
blinde of open booggalerijen en monumentale plastiek gestoffeerd. Een belangrijk constructief en
tevens decoratief element zijn ten slotte
de torens, als vieringof koepeltoren, element van stabiliteit
en van eenheid, als
Afb. 114. — Romaansche vormgeving.
west- en koortorens.
evenwicht gevend aan
de bouwmassa. Het Romaansch ornament is uiterst verscheiden
naast motieven ontsproten aan de decoratieve opvattingen der
barbaren, andere ontleend aan de klassieke, Byzantijnsche en
Moorsche kunst. Veel voorkomende ornamenten zijn : vlak gehouden gestileerd lofwerk, geometrische motieven als schroeflijnen„
damborden, spijkers, sterren, en vooral touw-, vlecht- en keperwerk _
(Afb. 115).
Algemeen karakter. — In tegenstelling met de Latijnsche basiliek, die
een onorganische overzichtelijke ruimte vertegenwoordigde, is de
eenheid van de ontwikkelde Romaansche kerk het resultaat van
verscheidenheid : rhythmische opeenvolging van traveeën, sterke
contrasten van langsrichting en dwarspand, schilderachtige koor134
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spectieven... De inerte statische rust van de basiliek
wordt met den tijd door een functioneele beweging in lijn en vlak vervangen, en haar horizontalisme geleidelijk in een dynamisch hoogtestreven
opgelost.
^
%^ W ^i^i
Voornaamste bouwscholen. -- De Romaansche
3
bouwkunst verschilt veel naar gelang van de streken.
Wij bepalen ons er bij, binnen de grenzen van de
voornaamste West-Europeesche landen, die gebou- 4
wen te bespreken, die om wille van zekere gemeen^–
^schappelijke trekken, vooral van de overkluizings5
wijze, een groepeering in « school » wettigen. Wij
beginnen ons overzicht met Duitschland, dat in die
dagen op politiek gebied een leidende rol speelde en
6 Z56M
welks Rijnschool al vroeg tot ontwikkeling kwam,
bespreken daarna de Romaansche kunst van Italië,
dat politiek en cultureel nauw met Duitschland 7
samenhing, vervolgens de voornaamste bouwscholen
van Frankrijk en de afhankelijke gebieden, Spanje en
8 i ■•^^^^^^^^^!
• ._. • • • •
Engeland, om te eindigen met een korte bespreking
van de Romaansche bouwkunst der Nederlanden,
die al is zij weinig zelfstandig, toch verdient apart 9
te worden behandeld, wijl zij ons meer rechtstreeks
interesseert.
I0
Duitschland, -- Het Rijnland, gebied van machtige
1
.
geestelijke vorsten, eenmaal het hart van het Karo- II
.^ ..
'jC
lingisch Rijk, sedert de troonsbestijging der Frankische keizers opnieuw de rijkszetel geworden, bood
een gunstigen bodem voor den opbloei der kunst. In 12
den loop der XI e en XII e eeuw verrezen daar de
keizerdomen van Spiers (Afb. 110) Mainz en Worms, 13 4;."1"?-1F4i..044
indrukwekkende gebouwen, met dubbel koor en Afb. 115. — Romaansche versieringsmotietransept (Spiers slechts één), koepel- en flankeer- ven : 1. Tand lijst. 2-3.
Keperwerk. 4-5. Bloktorens. De eerste groote gewelfbouw is de overklui- j es. 6-7. Schubben. 8.
Dambordmotief. 9.Diazing met kruisgewelven van den dom te Spiers mantlijst. 10. Touwwerk. 11. Sterren. 12.
(Afb. 116). Grooten vooruitgang deed de gewelfbouw Ruiten. 13. Vlechtwerk met spijkers.
van af het midden der XII e eeuw, tengevolge van
de invoering, waaschijnlijk uit Lombardije, van het ribbengewelf
(overkluizing vare den dom te Worms ca. 1180, te Mainz 1191).
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De gewelf bouw leidde
in de drie Rijndomen
tot nadrukkelijker geleding van de steunen
bij middel van schalken en tot een rijkere
stoffeering van de
muren, die met ruimere vensters doorbroken worden. Een
heerlijkvoorbeeld van
dezen rijpeu Romaanschen stijl is de abdijkerk te Maria-Laach
(1093-1156), met haar
prachtig atrium, dubbel transept en koor
en rijke torencompositie. Doch het is
vooral in het Keulsche, waar de kerken
een centraliseerend
plan vertoonen (drieconchenpian), dat van
af 1170, grootendeels
Afh. 116. — Interieur van den dom te Spiers.
onder invloed van de
Noord-Fransche Gotiek, uit de toepassing van het kruisribbengewelf de
volledigste consequenties worden getrokken : rijkere geleding der pijlers
volgens den last, ruimere doorbreking der muurmassa, met vensters,
blindnissen en dwerggalerijen. Daarbij komen dan typische laat-Romaansche elementen als schachtringen, knopkapiteelen, klaverbladbogen, enz.
Tot de voornaamste monumenten van dezen Keulschen overgangsstijl
behooren de Groote St. Martinus- en de Apostelenkerk te Keulen, het
munster te Bonn, de kerk te Schwarz-Rheindorf, te Limburg a. d. Lahn,
enz. Een belangrijk aandeel in de doorvoering van den gewelf bouw had
ook het overigens conservatieve West/alen, dat al vroeg zijn kerken,
meestal hallenkerken (kerken met evenhooge beuken), met koepelvormige gewelven overkluisde (dom te Paderborn, munster te Herford).
In de overige streken van Duitschland heerschte de vlakafgedekte ba136

siliek. Onder deze overzol{
derde basilieken dienen op de
eerste plaats genoemd de
Ottoonsche stiftkerken van
Saksen, St. Wipertus te Quedlinburg r en de kerk te Gernrode
(beide nog uit de X e eeuw),
St. Michiel (ca. 1000), de dom
en St. Godehard (uit de X Ie
eeuw) te Hildesheim. Een
belangrijke groep vormen
verder de Hirsauer-abdijkerken van Zuid-Duitschland,
St. Aurelius- en St. Pieterskerk te Hirsau, de kerk te
Paulinzella, te Alpirsbach, te
Afb. 117. — San Zeno te Verona.
Konstanz, zuilenbasilieken
met ruim narthex, schilderachtige torencompositie en rijke decoratieve stoffeering.
Italië. — In Italië komt voor de Romaansche bouwkunst alleen het
onder Germaanschen invloed staande Lombardije in aanmerking. Lombardije overkluist met kruisgewelven (al vroeg ook met ribbengewelven)
en dit volgens het gebonden stelsel, met toepassing van steunenwissel, terwijl boven de zijbeuken tribunes aangebracht zijn. De
viering wordt meestal met een koepel overdekt, de toren staat
naast de kerk. De voornaamste versiering bestaat uit boogfriezen
en lisenen, ter verlevendiging van de muurvlakken. Onder de merkwaardigste monumenten van deze school behooren : St. Ambrosius
te Milaan, St. Michaël te Pavia, St. Zeno te Verona (Afb. 117). De
Lombardische school heeft een grooten invloed uitgeoefend op Rijnland, Provence en Normandië. Van een zekere oorspronkelijkheid,
bij alle conservatisme in de constructie (overzolderde zuilenbasiliek),
getuigen de kerken van Toskane, waaraan marmerincrustatie, arcaden
en booggalerijen een ongemeen rijk uitzicht geven.
Rome en Midden-Italië blijven trouw aan de Latijnsche basiliek. Te
Venetië, in Zuid-Italië en op Sicilië heerschen Byzantijnsche invloeden,
in beide laatste gewesten met Westersch-Normandische en met Moorsche invloeden vermengd.
Frankrijk. — De Romaansche bouwscholen in Frankrijk, die vrij
^ ,
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talrijk zijn, kunnen tot twee
groepen worden herleid : de
scholen bezuiden de Loire,
die met steen overwelven,
en de scholen benoorden de
Loire, die met hout overzolderen.
A/ Bezuiden de Loire is daar
vooreerst de school van A uvergne, die al vroeg tot ontwikkeling kwam. De kerken
dezer school (Notre-Damedu-Port te Clermont-Ferrand,
S. Nectaire-le-Haut, S. Paul
te Issoire), pseudo-basilieken
met zijbeukgalerijen, zijn met
tongewelven overkluisd, waarvan de drukking aan den
^
middenbeuk door de gewelven
Afb. 118. — Interieur van Notre-Dame-du-Port
der tribunes geschoord wordt
te Clermont-Ferrand.
(Afb. 118). Een mooie brok
architectuur vormt de koorpartij, met haar trapsgewijze groepeering
van kapellen, koornis, viering en toren. Uitloopers dezer school zijn
S. Sernin te Toulouse en S. Foy te Conques, beide, groote bedevaartskerken op den weg naar S. Jacob van Compostella. In het ZuidWesten (Poitou) overheerscht van af de XII e eeuw de met tongewelven overkluisde hallenkerk (kerk met drie nagenoeg even hooge
beuken : Notre-Dame-la-Grande te Poitiers, de kerk de Saint-Savin,
Sainte-Croix te Bordeaux, enz. De gevel van meestal deze kerken is rijk
met blindbogen en sculptuur versierd. In de streek van Périgord en
Saintonge vindt men prachtige, meestal éénbeukige, koepelkerken, aldus:
S. Front en S. Etienne te Périgueux, N. D. te Angoulême, de kerk te
Cahors, te Solignac, enz. De kerken van Provence zijn meestal met tongewelven (soms met spitsbogige tongewelven) overkluisd, waarvan de
drukking, bij meerbeukige kerken, door de halve- of kwart-tongewelven
van de weinig lagere zijbeuken geschoord wordt. Vele kerken echter hebben slechts één beuk (zaalkerken). De vormgeving van zuilen en pilasters, de friezen en frontons en vooral het beeldhouwwerk der portalen
verraden den invloed van de antieke monumenten, die in deze streek
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talrijk voorhanden waren. r
De merkwaardigste kerken
dezer school zijn S. Trophime te Arles, S. Gillesdu-Gard, Montmajour, de
kathedraal te Avignon.
De belangrijkste ZuidFransche bouwschool is
die van Bourgondië. Type
van de gebouwen dezer
school was de thans verdwenen abdijkerk van
Cluny (1080), een vijfbeukige kerk, met diepe voorhal, dubbele dwarsbeuk,
kooromgang,'kapellenkrans
en rijke torencompositie
(Afb. 111). Het is dit plan,
dat, ietwat vereenvoudigd,
gevolgd werd aan de abdijkerk te Paray-le-Monial
(Alb. 119), te Autun, aan
Mb. 119. — Koor van de abdijkerk te Paray-le-Monial.
Notre-Dame te Beaune,
enz. Hier in Bourgondië
overkluist men hetzij met dwarsche tongewelven (S. Philibert te
Tournus), hetzij met kruisgewelven (Vézelay), hetzij nog met spitsbogige tongewelven (Paray-le-Monial, Beaune) met het gevolg dat de
beuk rechtstreeks kan verlicht worden. De Bourgondische kerken zijn
verder gekenmerkt door een rijke pijlergeleding en een overvloedige
plastische versiering.
B / Benoorden de Loire, is de belangrijkste bouwschool die van Normandië. De Normandische kerken (de abdijkerken van Jumiéges en
van Caen, de kathedraal te Bayeux), enorme basilieken met gewoon
Benedictijner koorplan (geen omgang, kapellen van ongelijke diepte),.
onderscheiden zich door haar statig-sobere buitenarchitectuur : open
voorgevel, geflankeerd door twee torens, vierkante vieringtoren (Afb.
120) en haar harmonische en expressieve binnenarchitectuur in drie verdiepingen (zijbeukgalerijen), met rhythmischen steunenwissel en krachtig verticalisme der schalken. Terwijl de zijbeuken met praatgewelven
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overkluisd zijn, is de middenbeuk
nagenoeg overal tot aan de Gotiek
ongewelf d gebleven. De versiering,
die overigens zeer sober is, schijnt
in verband te staan met het Keltisch en Iersch versieringssysteem
(geometrische motieven). Van Normandië uit, drong deze stijl binnen
in Engeland en in Sicilië. Met de
Normandische school in meer dan
één opzicht verwant zijn de kerken
van het Noorden van Frankrijk
(Picardië, Ile-de-France, Champagne), die ofschoon zij geen eigenlijke bouwschool vormen, hier toch
wegens haar invloed op de bouwkunst in Vlaanderen met een woord
Afb. 120. — De H. Dr ievuldi gheidskerk te Caen.
besproken worden. Regel hier, zoowel bij kleine als bij grootere kerken, is het plan in den vorm van een Latijnsch kruis. Westtorens zijn
een uitzondering ; in het algemeen staat de toren boven de viering,
soms boven het koor. Grootere kerken (S. Rémi te Reims, de kathedralen te Kamerijk en te Noyon) hebben gewoonlijk tribunes boven
de zijbeuken. Alle kerken zijn ongewelfd.
Spanje. — In christelijk Spanje, waar men vóór dezen op Westgotische tradities geteerd had of op Moorsche bouwmeesters placht beroep
te doen, drong de Romaansche bouwstijl binnen door de bedevaarders
naar St. Jacob, de kruisridders en de monniken van Cluny, die hier
aan het hoofd stonden van het verweer tegen de Mooren. Hij staat
hier dan ook sterk onder den invloed van de Zuid-Fransche kunst.
Het oudste en voornaamste monument, de St. Jacobskerk te Compo stella (1074-1118), is opgetrokken naar het voorbeeld van de groote
Fransche bedevaartkerken, als S. Foy, S. Sernin en Cluny. Ook de
monumentale sculptuur der Spaansche kerken vertoont, bij zekere
inheemsche trekken, duidelijk Zuid-Franschen invloed.
Engeland. — De Romaansche bouwkunst in Engeland is slechts een
uitlooper van de Normandische, waarvan de invloed zich bijzonder
sterk deed gelden sedert de verovering van het eiland door Willem
den Veroveraar (1066). Toch vertoonen de Engelsche kerken, bij' alle
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afhankelijkheid van Normandië in opbouw en vormgeving,
zekere eigenaardigheden als
daar zijn : het sterk ontwikkeld dwarsschip, de rechthoekige koorsluiting, de overvloedige maar ietwat nuchtere
versiering van zuilen, lijsten
en bogen met keperwerk en
schubben. Onder de vele
monumenten noemen wij de
kathedraal van Canterbury,
Lincoln, Durham, Winchester,
Ely, Peterborough (Afb. 121).
De beuk van deze kerken is
ongewelf d, alleen Durham
kreeg van af 1096 een kruisribbengewelf, dat volgens sommigen het oudste zou zijn van
Europa. Van uit Engeland
drong deze Anglo-Norman- Afb. 121. — Interieur van de abdijkerk te Peterborough.
dische bouwtrant door in
Schotland en in Noorwegen (Trondjem).
De Nederlanden. — Sedert het verdrag van Verdun-Meersen, waren
de tegenwoordige Nederlanden verdeeld in twee deelen met de Schelde
als scheidslijn : het oostelijk gedeelte, Neder-Lotharingen of Lotherrijk genaamd, hing af van Duitschland ; het westelijke, Vlaanderen,
was een leen der Fransche kroon.
De bouwkunst van Lotherrijk, in het bizonder van het Maasland, is
niets anders dan een regionale variante van de Neder-Rijnsche. Kerken
echter van het slag van de groote Rijndomen (met dubbel koor en transept) zijn een uitzondering; alleen St. Gertrudis te Nijvel, St. Bartholomeus te Luik en St. Servatius te Maastricht komen hiervoor eenigszins
in aanmerking. Gewelfbouw en rijke torencompositie zooals te Keulen
vindt men hier niet. Het gewoon kerktype is de driebeukige, overzolderde
pijlerbasiliek met westbouw of westtoren in de as van de kerk (Afb. 122).
Karakteristiek is de uitgesproken langsrichting, die des te sterker uitkomt,
daar de westbouw of toren gewoonlijk zonder ingang is en de meeste kerken geen transept hebben. Waar een transept voorkomt, is dit meestal
141

gereduceerd en evenals de zijbeuken en het koor lager dan het middenschip (Nijvel, Hastières, Celles). Zoowel inwendig als uitwendig doen
al deze kerken sober, ja armtierig, aan. Eerst in de tweede helft der
XIIe eeuw, begon men meer de muurvlakken met blindnissen en
muurvlakken te verlevendigen. Een prachtig voorbeeld van laat-Romaanschen Rijnlandschen bouwtrant is de Lieve-Vrouwenkerk te Roermond,

Afb. 122. — De kerk te Bertem.

met haar rijkontwikkeld drieconchenplan, haar gebonden binnenordonnantie met tribunes, haar schilderachtig torencomplex en sierlijke dwerggalerijen (A/b. 123). Hoogerop, in het Oosten van tegenwoordig Nederland, sluiten de gebouwen aan bij Westfalen met zijn koepelgewelven (St. Plechelmus te Oldenzaal), terwijl Friesland op een reeks
interessante overzolderde of met koepelgewelven overkluisde baksteenen kerkjes kan wijzen.
In Vlaanderen, waar slechts weinig Romaansche kerken gaaf overgebleven zijn, staat de bouwkunst onder den invloed van Noord-Frankrijk. Het gewoon type hier is dat van de Noord-Fransche dorpskerk :
een kruiskerk met rechthoekig koor en vieringtoren, die meestal boven
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het dak in een achthoek overgaat (Afsnee). Grootere kerken, als St. Vincentius
te Zinnik, de kathedraal en St. Piat te
Doornik hebben naar
Fransch voorbeeld
galerijen boven de
zijbeuken. Evenals de
Maaslandsche kerken,
zijn die van het
Vlaamsche land ongeweif d ; doch in tegenstelling met wat
ginds het geval is treft
men hier naast pijlers
somtijds zuilen aan.
Westtorens vindt men
behalve aan éénbeukige kerken in het
oostelijk grensgebied
(Landskouter, Mespelare), in West-Vlaanderen, waar zij nagenoeg de regel zijn
(Oostkerke, St. Martens te Ieper, St. SalAfb. 123. — De munsterkerk te Roermond.
vator te Brugge). In
de vormgeving, die ook hier zeer sober is, bemerkt men een streven
naar uitdrukking der functie : zoo komen b. v. hier en daar gelede
pijlers voor, worden de passieve lisenen door actieve steunbeeren vervangen, krijgen de dagzijden der vensters zuiltjes en een waterlijst.
Een. belangrijk en ietwat gekarakteriseerd centrum van Romaansche
kunst in deze streek was Doornik. Daar is vooreerst de kathedraal,
een enorm bouwgevaarte met uitgesproken centraliseerende neiging
(drieconchenplan, centrale torencompositie). Doet het langgestrekte
schip van 1170 (Afb. 124), met zijn vier verdiepingen van arcaden,
galerijen, clerestory en bovenvensters nog zwaar aan, in het transept
+S 3 +b i y a á' a w
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Afb. I24. — Interieur van de kathedraal te Doornik.

van 1213 worden
de horizontalen
van deze verdiepingen door de
verticalen van
zuilen en schalken opgetrokken
en opgelost in
een harmonische
eenheid, terwijl
van buiten de
rijk gestoffeerde
vensters aan absissen en schip de
muurmassa verlevendigen en
de rijzige torens
haar stabiliteit
en eenheid geven. Een ander
voornaam gebouw is St. Piat,
dat als een verkleinde en bescheidene repliek
is van de kathedraai. Doorniksche eigenaardigheden, die in
de hoektorentjes, de

Scheldestreek zijn blijven voortleven, zijn
uitwendige doorgang vóór de vensters.
Kloosters, burchten, woonhuizen. — Naast de zuiver kerkelijke architectuur kwam in deze periode ook de klooster-, vesting- en woningbouw tot ontwikkeling.
Kloosters. — Het kloosterwezen is uit het Oosten afkomstig. Naar
Oosterschen trant zijn dan ook de kloostergebouwen om een vierkant
open binnenhof gegroepeerd. De Benedictijnerkloosters onderscheiden
zich door hun rijke architectuur. Vooral de kruisgang (overdekte galerij
rond het binnenhof) is soms een echt prachtstuk (Moissac, Mont144
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majour, Arles). Wij
hebben in ons land enkele interessante overblijfsels van kloosterbouw : de laatRomaansche kruisgangen van Tongeren
en Nijvel en de imposante ruïne van St.
Baafsabdij te Gent.
Burchten. -- Uit het
vroeg-middeleeuwsche castellum, een
houten toren, die op
Afb. 125. — Het Gravensteen te Gent.
de wijze van het Romeinsche legerkamp
van grachten en paalwerk omgeven was, ontwikkelde zich met den
tijd de Romaansche burcht. Het centrum ervan bleef de toren (donjon),
doch daarbij kwamen de slotwoning met ridderzaal en kapel en verder
allerlei dienstgebouwen. Het paalwerk maakte na de kruistochten plaats
voor een steenen ringmuur met schietgaten, weergang en pekerkers
toegerust en aan den ingang van een poortgebouw met valbrug en
egge voorzien. Een merkwaardig voorbeeld ervan is het goed gerestaureerde Gravenkasteel te Gent (1180) (Afb. 125). De stadsvestingen
dier dagen (o. a. te Keulen, te Trier) waren opgevat en uitgevoerd als
een vergroote burchtmuur. Het woonhuis was in dit tijdperk nog algemeen in hout; alleen adellijke woningen of gildehuizen waren in steen
opgetrokken. Het Romaansch huis staat in den regel met zijn dwarsgevel aan de straat en is sterk horizontaal geleed. Rondbogige of
rechthoekige vensters, door een zuiltjen ingedeeld, markeeren de verdiepingen en verlevendigen den gevel, die meestal trapsgewijze afgewerkt is (huizen te Doornik, het Spijker te Gent)
B. BEELDHOUWKUNST (XI e EN XII e EEUW)
Inleiding. -- Eeuwen lang was de plastiek weinig meer geweest dan
kleinkunst, versieringskunst, de groote-mensch gestalte was uit haar
verdwenen. Thans verscheen weer en herleefde de monumentale beeldhouwkunst. Zooals de Grieksche kunstenaar na de Perzische oorlogen,
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zoo bevrijdde zich de Europeesche kunstenaar na de kruistochten van de vreemde
invloeden, om de wereld naar zijn eigen visie
te herscheppen. Komen de eerste uitingen
dezer kunst primitief en onbeholpen voor, men
vergete niet dat alles te leerera was, en dat de
menschen dier dagen anders dachten en voelden als wij. Het was er den kunstenaar in de
eerste plaats om te doen de waarheden van
het geloof aanschouwelijk voor te stellen.
Zelfs wat hieraan totaal vreemd scheen, de
dieren en planten, de figuren uit geschiedenis
en legende, het werd al een middel tot het
doel (symbolisme). Het onwerkelijke gold
daarbij als een teeken van het bovenzinnelijke, het mismaakte en wanstaltige als een
beeld van het zedelijk leelijke. De nauwe betrekking ten slotte van de sculptuur tot de
architectuur deed den beeldhouwer met het
oog op het decoratief effect, zijn figuren van
menschen en dieren aan de architectonische
Afb. 126. — Apostel aan
'liet'
conceptie
aanpassen, ze daartoe vervormend
kerkportaal te Souillac,
waar zulks noodig bleek (Afb. 126).
Voornaamste scholen, — Het is in Zuid-Frankrijk, tegen het
begin der Xll e eeuw, dat de beeldhouwkunst herboren werd, en
zulks, merkwaardig genoeg, niet in de gewesten waar antieke overblijfselen voorhanden waren, niet in Provence, maar eerst van
al waarschijnlijk in Languedoc, bepaaldelijk in de streek van Toulouse.
Het begon met onbeholpen gebeitelde kapiteelen en ruw gesneden
reliëfs, die achteraf in den muur gemetseld werden; weldra verschijnt
deze sculptuur in nauwer verband met de architectuur, groeiend met
haar grootschee groei. Aan het portaal te Moissac werd voor het eerst
beproefd van de versiering van gevelveld, middenstijl en deurposten
een aaneensluitend geheel te maken. Het apocalyptisch visioen van
den tro penden Christus herinnert nog aan Byzantijnsche ivoorplaten,
maar getuigt tevens door zijn zonderlinge kracht van een stout
streven en van een groote zelfstandigheid. De invloed dezer Tolosaansche beeldhouwersschool straalde uit over de omliggende gewesten,
Noord-Spanje (Compostella en Avila) en in Auvergne. De sculpturen
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van Puy, Issoire en Clermont-Ferrand zijn slechts twijgen van
den Languedocschen stam. Krachtiger nog en oorspronkelijker treedt

Afb. 127. — Timpaan van de S. Madeleinekerk te Vézelay
De nederdaling van den Heiligen Geest over de Apostelen.

de monumentale plastiek aan den dag aan de kerken van Bourgondië, te Vézelay, te Autun en te Charlieu. Hier werden Byzantijnsche miniaturen als modellen
f
gebruikt; maar de overzetting ervan
t.„14,.
in steen getuigt van een sterke persoonlijkheid, van een scherperen kijk
op de dingen uit de eigen omgeving
en vooral van een meer bewuste decoratieve opvatting. (Afb. 127) Ook in
de Provence herleefde om dezen tijd
(midden der XII e eeuw) de steenplastiek; doch deze herleving is veeleer
te beschouwen als een « renaissance »
van de laat antieke kunst dan als een
uiting van nieuwe kunst. De kunstenaars inspireeren zich op de antieke
beeldhouwwerken, die hier talrijk
voorhanden waren. Aan St. Trophime
5
u te Arles, aan St. Gilles-du-Gard staan
de apostelen- en heiligenbeelden langs
de wanden, gelijk weleer aan de sarAfb. 128. — Portaal van St Trophime te Arles.
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cophagen, vol waardigheid en
ernst, maar zonder veel expressie of leven (Afb. 128).
In het Iie-de-France is het,
aan de portalen van Chartres
(westportaal), St. Denis, Mans
en Bourges, dat de middeleeuwschd beeldhouwkunst
omstreeks 'het midden der
eeuw in het volle bezit komt
van haar kracht en haar
vroeg-klassieke periode intreedt. Hier wordt de verbinding van architectuur en
beeldhouwkunst volledig verwezenlijkt ; hier wordt voor
het eerst sedert onheuglijke
tijden leven geschapen, maar
leven, verreind en vergeestelijkt door de kalme zielstraling, die er een schijn van
eeuwigheid aan geeft (Afb.
129). Naarmate de XIIIe
eeuw nadert (St. Annaportaal
te Parijs, 1170-1180), verdwijnen geleidelijk de conventies,
Afb. 129. — Beelden aan het Koningsportaal van de
kathedraal te Chartres.
die te Moissac en te Vézelay
heerschten en waar Chartres
zich niet geheel van bevrijd had : de houdingen worden natuurlijker, de
draperie wordt minder ingewikkeld, de geheele stijl rustiger. De XIIIe
eeuw zal het leven uitdrukken in edele kalmte.
Naast Frankrijk, trad al vroeg Noord-Italië op den voorgrond. In de
eerste helft der XIIe eeuw bestond daar in Lombardije een beeldhouwschool, die zooals in Languedoc en Bourgondië haar decoratieve sculpturen toepast aan kerkportalen (episoden uit de Genesis aan de kathedraal te Modena, St. Zeno tusschen de stadsmilitie aan St. Zeno te
Verona); doch het is eerst onder invloed uit Zuid-Frankrijk, bepaaldelijk
uit Provence, dat deze sculptuur, tegen het einde der eeuw, tot rijpe
ontwikkeling kwam (reliëfs van Antalami aan de doopkerk te Parma).
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Ook Spanje's beeldhouwkunst
Fr '
ontwikkelde zich onder Frank
schen invloed, aanvankelijk
onder dien van de Tolosaansche en Bourgondische scholen (portaal der goudsmeden
van St. Jacob te Compostella),
later onder dien van Chartres. Het Gloriaportaal van
St. Jacob te Compostella,
werk van een « meester Mattheus », is even plechtig en
edel als het Chartrijnsche en
wellicht nog krachtiger van
uitdrukking.
Vergeleken met die van Frankrijken van het Zuiden komt de
beeldhouwkunst van Duifschland zeer achterlijk voor.
De Duitsche meesters zaten
verstrikt in het kunsthandwerk. Eerst tegen het einde Mb. 130. — Madonna van Dom Rupert (Luik, museum).
der XII e eeuw komt de plastiek hier tot ontwikkeling, zulks voornamelijk aan stucreliëfs. Terwijl de adel der figuren en de stille harmonie
der lijnen in de reliëfs van de koorafsluitingen in St. Michielskerk te
Hildesheim en de Lieve-Vrouwenkerk te Halberstadt nog sterk aan By
zantijnsch ivoorwerk herinneren, vertoonen de apostelenfiguren in den
dom te Bamberg integendeel reeds die realistische oprechtheid en het
innerlijk dramatisch leven die de blijvende kenmerken zullen zijn van
de Duitsche kunst.
De Nederlanden ondergingen den invloed van de beide landen waartusschen zij gekneld zitten, en waarvan zij in politiek opzicht afhankelijk
waren. Het voornaamste centrum van de steenplastiek in Vlaanderen was
het destijds Fransche Doornik. Het blijft hier hoofdzakelijk bij decoratieve reliëfs aan doopbekkens, die in gansch de Scheldestreek uitgevoerd worden (Dendermonde, Zedelgem). Waar, zooals aan
de Porte Mantile der kathedraal te Doornik, sculptuur aan een gebouw
toegepast wordt, neemt zij nooit het monumentaal karakter aan, dat zij
in het naburige Frankrijk vertoont. Wel is Fransche invloed merkbaar
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in dezen zin dat de Doorniksche beeldhouwer van de tafereelen uit het
leven van David aan voornoemde poort, evenals zijn Fransche meesters,
de feiten dramatiseert en groepeert tot een samenhangend geheel.
Ook te Gent schijnt in later jaren een beeldhouwersatelier bestaan te
hebben dat, bij alle afhankelijkheid van Doornik, ook invloeden uit
het Maasland onderging (reliëfs in de St. Baafsabdij).
In Lotharingen verschijnt de steenplastiek pas in de tweede helft der
XII e eeuw. Maastricht schijnt het oudste en voornaamste centrum
er van te zijn. Tot de merkwaardigste voortbrengselen er van behooren
de zgn. Lieve-Vrouw van Dom Rupert (Afb. 130), een werk van klassieken adel en fijn gevoel, doch nog sterk herinnerend aan Byzantijnsch
ivoor- of goudsmeedwerk, en de reliëfs van het boogveld van St. Servatius te Maastricht, een navolging van het bekende Chartrijnsche reliëf.

C. SCHILDERKUNST
De schilderkunst in de Romaansche periode bepaalt zich hoofdzakelijk
tot miniaturen en muurschildering. Beide staan onder Byzantijnschen
invloed en vertoonen hetzelfde decoratief karakter : geen schijn van
perspectief, streng gestileerde figuren op een effen, gekleurder grond.
Het belangrijkst zijn de miniaturen, niet slechts om haar groot getal,
maar ook om haar invloed : zij hebben de decoratieve en iconografische thema's geleverd aan de muurschilders en beeldhouwers, den
menschelijken canon en drapeeringsstijl geschapen, die langen tijd
geldend is gebleven. In de scriptoria van Lotharingen en Duitschland,
waaronder die van Trier (codex Egberti), Hildesheim (Evangeliarium)
en Reichenau (Evangeliarium van Otto III) een eerste plaats innemen,
leeft de Karolingische traditie voort, sedert Otto II echter met sterken
Byzantijnschen inslag (Afb. 131). Op het einde der XI e eeuw blijkt
de Karolingische ader uitgeput en worden de Byzantijnsche invloeden
overheerschend. De Angelsaksische school zet den Iersch-ornamentalen
initialenstiji voort, waarbij de menschelijke figuur slechts een ondergeschikte rol speelt. Na den Normandischen inval echter maakt het
grillig lijnenspel plaats voor het vegetaal ornament en treedt de figurenteekening meer op den voorgrond (Edwins psalterium te Cambridge).
In Italië (Rome en Monte Cassino), waar men zich vooral op het illustreeren van Exsultetrollen toelegt, overheerscht de Byzantijnsche invloed. Een aparte groep vormen de miniaturen van Zuid-Frankrijk
150

en Noord-Spanje (meestal Apocalypses), die in nauwe betrekking
staan tot de mozarabische kunst (hoefijzerbogen, kostbare stoffen)
en boven alle uitmunten door haar decoratieve kwaliteiten (Apocalyps
van S. Séver, Parijs). In de scholen van Noord-Frankrijk, waar de
Karolingische tradities in den loop der beroerde X e eeuw verloren
gingen, loopen langen tijd allerhande invloeden, Duitsche, Zuid-Fransche

Afb. 131. — Ottonische miniatuur : Keizer Otto III omringd van hoogwaardigheidsbekleeders
(Evangeliarium van Otto III, Munchen, Staatsbibliotheek).

en Angelsaksische door elkaar, totdat zich hier in de XII e eeuw een
eigen stijl vormt (groote initialen in den vorm van de menschelijke
figuur, op gouden grond), waaruit zich in de XIII e eeuw de fraaie gotieke miniatuurkunst zal ontwikkelen.
In de muurschilderkunst vallen twee stroomingen te bespeuren, zonder
dat het mogelijk is deze geografisch af te bakenen. De eene gaat recht151

streeks op Byzantijnsche voorbeelden terug en gebruikt bij voorkeur een
donker- of lichtblauwen grond, waarop zij de figuren, in den lineairen
stijl van Byzantium, doch met schitterende kleuren en met rijke gewaden uitvoert. Prachtige ensembles in dezen trant zijn bewaard te
Berzé-la-ville (Saône-et-Loire), in de kathedraal te Puy, te Toledo te
San Angelo-in-Formis bij Capua en te Reichenau. De andere richting, die
de figuren in matte en weinig verscheiden kleuren op een lichtgekleurden
achtergrond uitvoert, vertoont al de kenmerken van een primitieve
kunst : hiërarchie der gestalten, frontaliteit, hoogteperspectief, overdreven bewegingen, enz. Interessante overblijfselen in dezen trant
bieden de kerken van Schwarzrheindorf en Keulen; doch het is vooral
in Frankrijk en wel in die streken, die door een gelijkaardige monumentale sculptuur gekenmerkt zijn, dat deze schilderkunst aangetroffen
wordt, aldus in Bourgondië, Auvergne en Languedoc. Een indrukwekkend en grootsch geheel vormen de muurschilderingen van S.
Savin (Vienne).
Mozaïeken, voor zoover zij aan deze zijde der Alpen voorkomen, zijn
naar Byzantijnsche (dom te Hildesheim) of klassieke voorbeelden
(S. Rémi te Reims) nagevolgd. Ook de zeldzame plafond- (St. Michaël
te Hildesheim) en paneelschideringen (retabels en antependia o. a.
te Soest) staan onder Byzantijnschen invloed. Van een zekere oorspronkelijkheid daarentegen getuigt de glas-in-loodkunst, die in de
XI e eeuw begint op te komen (Augsburg, Le Mans).
D. TOEGEPASTE KUNST
Had Frankrijk de leiding in zake beeldhouwkunst, op het gebied van de
toegepaste kunst gaven Duitschland en Lotharingen den toon aan. Zoo ging
men daar voort met ivoren voorwerpen voor liturgisch- (kammen, boekdeksels,
relieken, kruisbeelden) en profaan gebruik (jachthoornen, kistjes) met kunstig
snijwerk te versieren. Sedert de Ottonen maakte de antieke invloed meer en meer
plaats voor den Byzantijnschen (Otto II en Theophano, Clunymuseum te Parijs),
al zijn daar sommige ivoorplaten van Metz en van Luik, die van een vrijere opvatting getuigen. De metaalplastiek, in het Karolingisch tijdperk nog slechts in
wording, kwam thans tot volle ontwikkeling. Een oud en belangrijk centrum
ervan was Saksen. De bronzen deuren en de paaschkandelaar van den dom te
Hildesheim (1015) getuigen bij alle navolging van antieke voorbeelden (de houten deuren van St. Sabina en de Trajanuszuil te Rome), van een zekere spontaneïteit en een sterk plastisch gevoel. Deze kwaliteiten komen krachtiger uit
aan de deuren van de kathedraal te Augsburg en aan menige grafplaat. Doch
het is in het andere centrum van metaalnijverheid, in het Maasdal, dat men
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het meesterwerk van de metaalplastiek moet zoeken, t. w. het doopbekken van
St. Bartholomeus te Luik, door Reinier van Hoei tusschen 1107 en 1118 in geelkoper gegoten (Afb. 132). Zooals eenmaal de koperen zee in den tempel te Jeruzalem, zoo rust ook hier het bekken op den rug van twaalf ossen, terwijl vijf
dooptafereelen in hoog reliëf den wand ervan versieren. Geen werk uit dien tijd
komt, zij ` het dan ook slechts van verre, deze reliëfs nabij, in opzicht van na-

Afb. 132. — Doopbekken van St. Bartholomeus te Luik : de doop van
Christus in den Jordaan.

tuurlijke groepeering der figuren, losheid en verscheidenheid der houdingen,
sierlijkheid van de drapeering en bovenal in plastische modeleering.
De kunst bij uitnemendheid in dit tijdperk was de edelsmeedkunst. Een zeer oud
centrum er van was Midden - Frankrijk (Clermont, Limoges), waar men houten
reliekhouders met gedreven goudplaten placht te versieren (gouden beeld van St.
Foy te Conques) en daarbij een voorliefde aan den dag legde voor emailwerk
(Byzantijnsch cellensmeltwerk). Doch het is weer in Duitschland en in Lotharingen, dat ook deze kunst haar grootsten bloei beleefde. Tot de voornaamste
voortbrengselen van de Duitsche edelsmeedkunst behooren het gouden antependium van Bazel (thans in het Clunymuseum te Parijs) door Hendrik II
(1014-1024) geschonken, een werk van klassieken adel, verder het Bernwardskruis en het St. Godehardschrijn te Hildesheim. Vooralsnog heerschte ook hier
de Byzantijnsche techniek van het filigraan- en cellensmeltwerk. In de XIIe
eeuw echter verscheen in het Westen een nieuwe emailtechniek, het zgn.
groevensmeltwerk, waarbij de te emailleeren figuren in het metaal worden
uitgegraven. Terzelfdertijd trad de school van Keulen onder leiding van Eilbert
meer op den voorgrond (altaar van de kathedraal te Bamberg). Tegen het midden
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der XH e eeuw maakte de tot dusver picturale stijl plaats
voor een meer plastischen. Zulks was
vooral te danken aan
de edelsmeden van
het Maasdal over wie
de geest van Reinier
van Hoei vaardig
was. Gode f roid de
Claire (1100-1175) en
zijn Maaslandsche
vakgenooten bliezen
leven in de statige rij
van apostelen, die
volgens de traditie
langs de zijden van
het reliquieschrijn afMb. 133. — Schrijn van 0. L. Vrouw te Doornik : Christus met engelen.
gebeeld werden (Heribertusschrijn te Köln-Deutz, Vooral Nicolas van Verdun (j na 1205) gaf hun aan
het Driekoningenschrijn te Keulen en aan het 0. L. Vrouwenschrijn te Doornik
(Af b. 133) een tot dusver ongekende plasticiteit en expressie. De invloed van
den grooten Lotharingischen meester is verder aan te wijzen in het werk van
Hugo van Oignies (werk in het klooster der Zuster van 0. L. V. te Namen) en in
het St. Eleutheriusschrijn te Doornik, een van de laatste en tevens van de
schoonste goudsmeedproducten in onze streken. Vanaf 1220 deden zich in dit
vak de architecturale opvattingen van de Gotiek gelden (reliquiekast van St.
Gertrudis te Nijvel). Naast ivoorsnijkunst en edelsmeedkunst, speelden ook de
weef- en borduurkunst een groote rol bij de versiering van de kerk en de kerkgewaden. De weefsels werden meestal rechtstreeks uit Byzantium ingevoerd,
het borduurwerk is ter plaatse vervaardigd. Beroemde stukken zijn : de
Hongaarsche kroningsmantel te Stuhlweiszenburg en de kroningsmantel en
kazuifel van Hendrik II te Bamberg, die alle op Byzantijnsche invloeden wijzen.
Minder rijk, doch oorspronkelijker is het 63 M. lange en 0.54 M. breede tapijt van
Bayeux met de afbeelding van den Noormannentocht naar Engeland (einde
der XI e eeuw).

DERDE HOOFDSTUK

DE GOTIEKE KUNST
Historisch milieu. — De XIII e eeuw was het hoogtepunt der christelijke middeleeuwen. Het Pausdom (Innocentius III, 1198-1216), door zijn zegevierenden
strijd met den keizer van de laatste voogdij van de wereldlijke macht bevrijd,
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stond aan de spits van de Westersche christenheid. Nieuwe internationale kloosterorden, Franciscanen en Dominicanen, bewerkten het christen volk in zijn
hoogere en lagere standen en haalden de banden met Rome nauwer toe. Een
adem van godsdienstig enthousiasme voer over Europa. De kruistochten volgden elkander op. De scholastiek bloeide en vatte goddelijke en menschelijke
wetenschap in grootsche syntheses samen (Thomas van Aquino, 1225-1274).
De weleer ruwe ridderschap, door de Kerk gezegend en veredeld, stelde haar
onstuimige dadendrift en haar wapenen in den dienst van edeler idealen : de
verdediging der christenheid, de bescherming der zwakken en de verheerlijking
der vrouw. De opkomende burgerij der steden, in gilden vereenigd, ontwikkelde
zich onder de schutse der Kerk. Zoo bood dan Europa een tijdlang het schouwspel, zij het dan ook met schaduwzijden, van de Civitas Dei : één groote volkerenfamilie, geordend naar christelijke zede, onder de hooge leiding van den Stedehouder Christi.
Het land, waar de christelijke sociale orde het volledigst verwezenlijkt werd,
was het Frankrijk der Capetingers, Filips-August (1180-1223) en St. Lodewijk
(1226-1270). Hier heerschten orde en veiligheid ; hier schaarde zich om den troon
een schitterende ridderschap, die Germaansche heldhaftigheid met Romaanschen levensstijl vereenigde; hier wedijverde een welvarende burgerij met geestelijkheid en adel in kunstijver in den dienst van den allesbeheerschenden godsdienst; de pasgestichte Parijsche universiteit (1215) wierp een glans af ver buiten
de grenzen van het rijk. Hier bracht dan ook de christelijke beschaving haar
heerlijkste scheppingen voort : de gotieke kathedraal, zichtbare uitdrukking
van de eenheid, die allen in hetzelfde geloof verbond, synthese van het leven
en streven, van het weten en kunnen van dit tijdvak (A/ b. 127).
In de XIV e eeuw geraakte de maatschappij, die kathedralen bouwde, in verval. De pauselijke leiding werd niet langer onbetwist aanvaard (aanslag te
Anagni, 1303, rijksdag te Rense, 1338). Nationale staten maakten zich uit de
christelijke volkerengemeenschap los (Honderdjarige Oorlog, 1337-1453) en
in deze staten trad het burgerlijk element meer en meer op den voorgrond
(legisten, standenstaat). De kruisbanier werd voorgoed geborgen. De Babylonische Gevangenschap (1309-1377) en de Westersche Scheuring, die er op
volgde, brachten de eenheid van het Westen een gevoeligen slag toe. De
individualistische mystiek (Suso, Tauler, Ruusbroec) verdrong de intellectualistische scholastiek. Dit alles had zijn weersla; op de kunst. De internationale
Gotiek maakte plaats voor nationale stijlen, waarbij de burgerlijke bouwkunst
een steeds belangrijker plaats innam. Beeldhouwkunst en schilderkunst wonden
zich los uit het verband van Kerk en kerkgebouw, werden zelfstandig en traden
in den dienst van particulieren, met het gevolg dat in het beeld en schilderwerk meer en meer persoonlijke trekken gelegd werden, en de vorm de bovenhand
kreeg op den ideëelen inhoud. Deze evolutie naar verwereldlijking en verburgerlijking, naar individualisme en realisme, die nauw samen hing met de verschuiving
van het artistiek zwaartepunt van het aristocratisch Frankrijk naar de burgerlijke Bourgondische Nederlanden, de steden van Zuid-Duitschland en de stadsrepublieken van Noord-Italië was een voldongen feit tegen het einde van
de XIVe eeuw. Met het oog hierop, splitsen wij ons overzicht van de beeldende
kunsten, die deze evolutie duidelijker illustreeren, en bespreken afzonderlijk
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de idealistische decoratieve kunst der XIII e en XIVe eeuw (tot ca. 1380) en de
realistische kunst der XV e eeuw. De kunst der XV e eeuw in Italië echter, die
zich onafhankelijk van die van het overige Europa, volgens een verschillend
proces en onder andere invloeden ontwikkelde en het uitgangspunt is geworden
van een nieuwe richting in de kunst wordt in het volgend hoofdstuk behandeld.

^.;

Aft). 134. — De kathedraal te Parijs.
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A. BOUWKUNST

KATHEDRAAL TE AMIEN3

Gotiek. — De nieuwe bouwstijl, die omstreeks 1150 in
41.4
het Noorden van Frankrijk
ontstond, er in weinige jaren
tot volledige ontwikkeling
kwam en van daar in de verschillende landen van Europa
doordrong, is per slot van
rekening niets anders dan de
logische uitslag van het zoe_I
ken en streven van de RoMee
maansche periode. Deze
nieuwe stijl is door sommigen
naar zijn voornaamste bestanddeelen, de ogief en de
4.
spitsboog, de ogivale of nog
de spitsboogstiji genoemd.
Giorgio Vasari (1511-1574),
een kunsthistoricus uit den
Renaissancetijd, die hem aanzag voor het werk van de
barbaren, noemde hem misprijzend de Gotiek. Het is
deze naam, die zonder eenige
misprijzende bijbedoeling op
onze dagen algemeen gebruikt
PLAN
wordt.
De gotieke kathedraal. — Afb. 135. — Plattegrond van de kathedraal te Amiens.
De Fransche go tieke kathedraal ontwikkelde zich geleidelijk uit de rijke Cluniacenserkerk. In haar
klassieken vorm bestaat zij uit een drie- of vijfbeukige kruisbasiliek, met
een kort schip en een ruim, met omgang en kapellentrans omgeven koor.
(Afb. 135) Het uitgangspunt van het nieuw bouwsysteem was het kruisribbengewet f (Afb. 136), een gewelf bestaande uit een zelfstandig geraamte
van in verband gemetselde ribben, die mekaar kruiselings snijden, en
uit een vulling van driehoekige geweifschilden. Dit gewelf was reeds
sedert het einde dei XI e eeuw in Normandisch Engeland in gebruik
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(Durham, 1093), doch de Noord-Fransche
eg
eersnths
tie ebubengeerokaldne,
ittrke
bouwmeesters cohnesteu
bouwkundige
welke ten slotte geleid hebben tot een
nieuwen stijl. Het kruisribbengewelf vervangt de inerte statiek van het gewelf
door een levende dynamiek : het localiseert de drukking, die voorheen gelijkelijk
over den ganschen muur verdeeld was, op
bepaalde punten, in de hoeken aan de
voeting der ribben, en laat toe de gewelfschilden, die voortaan geen constructieve
beteekenis meer hebben, in lichter materiaal uit te voeren. Zoolang men echter
vasthieid aan den Romaanschen rondboog,
was men weinig met dit alles gebaat :
Afb. 136. — Het gotiek bouwsysteem.
eerst de verhooging van de gewelfribben
tot spitsbogen liet toe de voordeelen van
het ribbengewelf volledig uit te baten. De spitsboog ook was niets
nieuws (cfr. Sassanidenkunst, christelijke en Mohammedaansche kunst
van het Oosten, Normandische kunst op Sicilië), doch tot dusver had
men hem slechts als decoratief element aangewend, alleen in Bourgondië
had men hem aan gewelven toegepast, maar dat aan riblooze tongewelven ; de Fransche bouwmeesters van het Noorden het eerst gebruikten
hem, in verbinding met ribben, tot constructieve doeleinden, aan
de gewelven en verder aan andere constructieve elementen, arcaden,
vensters, enz. Aan het gewelf toegepast, vermindert de spitsboog, dank
zij de mindere draagwijdte van zijn elementen, de zijwaartsche drukking en helpt mede om deze op één punt te concentreeren; zijn grootere
elasticiteit maakt het mogelijk ongelijke afstanden te overbruggen,
zoodat middenschip en zijschepen voortaan hetzelfde getal traveeën
krijgen, wat aan de eenheid van het kerkgebouw ten goede komt. De
verticale drukking van de gewelfkap wordt door de zuilen bij middel
van schalken of diensten opgevangen, terwijl de zijdewaartsche drukking
op het bedreigde punt door een stelsel van steunbeeren en over de
zijschepen heen gebouwde luchtbogen geschoord wordt. In zulk een
bouwsysteem hebben de muren geen constructieve beteekenis meer, zij
dienen nog slechts tot afsluiting der ruimte en kunnen dan ook, afgezien
van de noodzakelijke steunpunten, naar beliefte doorbroken worden.
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Dit hebben de gotieke
—
bouwmeesters dan ook
ruimschoots gedaan. De
vensters worden steeds
^,.
grooter, slorpen het
triforium (bogengalerij
boven de arcaden) op
en nemen ten slotte de
gansche ruimte tusschen
twee pijlers in beslag,
zoodat de kathedraal
gaat gelijken op « une
immense verrière ».
Wat de architectonische
vormgeving betreft (Afb.
137), de voornaamste
boogvormen van de
Vroeg- en Hoog- Gotiek
zijn de lancetvormige-,
de gelijkzijdige- en de
stompe spitsboog; kenli'ill^lll
III1'
merkend voor de Laat...I.L.
Gotiek zijn : de korf-,
r ,_ _ _^
kiel-, schouder-, ezels- vf,^ ,
rug- en Tudorbogen. De
Afb. 137. — Gotieke vormgeving.
pro f ileering van ribben
en lijsten wordt van lieverlede magerder en scherper en is met de
boogvormen een van de zekerste kenteekenen bij de dateering der
gebouwen. Zuilen en diensten, zoolang zij niet door eenvoudige lijsten
vervangen worden, hebben elk haar eigen basement (een hoekige
sokkel met holle en bolle lijsten) en kapiteel van knoppen of blaren.
De vensters worden van een steenen maaswerk van door bogen en traceeringen verbonden zuiltjes of staven voorzien en in de Hoog-Gotiek
langs buiten met wimberg, d. i. een opengewerkt driehoekig fronton,
bekroond. Een eigenaardigheid van de Gotiek vormen de reusachtige
roos- of radvensters aan den hoofdgevel en de transeptgevels. Fialen
(een soort torentjes) en kruisbloemen accentueeren het verticalisme van
steunbeeren en wimbergen, terwijl waterlijsten en borstweringen aan
vensters en gootlijst forsche horizontalen trekken in den bouw. Een
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heerlijke brok architectuur tenslotte vormt de hoofdgevel met zijn
enorme, rijk versierde portalen en zijn twee machtige torens, wachters
bij het hooge kathedraalschip.
De versiering en het ornament. De Gotiek is in de eerste plaats een bouwstijl. Wat wij als versiering plegen te beschouwen is organisch met den
bouw verbonden en daaraan volkomen ondergeschikt. Zulks is allereerst het geval met het beeldwerk aan de portalen, galerijen, steunbeeren en daklijsten; zulks geldt ook voor de gebrandschilderde ramen,
die in de beste dagen der gotiek haar afsluitende beteekenis behouden;
zulks is nog waar voor het eenvoudig ornament. Dit ornament is deels
geometrisch, deels naturalistisch-vegetaal. Een maaswerk van bogen,
drie-, vier- en veelpassen verlevendigt de vlakken van steunbeeren,
gevels en wimbergen, terwijl de ,inheemsche flora in zwellende knoppen
en sappige blaren (eiken- en wingerdloof, kool- en distelblad, rozen)
kapiteelen omrankt, in den vorm van hogels, langs vensterbogen, wimbergen en gevelkanten opkruipt en aan de kruisbloemen openbloeit,
om in de Laat-Gotiek te verdorren en te verwelken.
Esthetische indruk. Het logisch bouwsysteem, dat alle onderdeelen
beheerscht en alle willekeur uitsluit, het monumentaal beeldwerk,
dat gansch de gewijde en profane geschiedenis, 's menschen leven en
bedrijf, geloof en hoop omvat en zich volgens een vast stelsel aan den
bouw ontwikkelt, maken de kathedraal tot een « summa » in steen, een
andere uiting van dezen naar eenheid en synthese strevenden tijd.
De hooge smalle beuken met de opwaarts strevende lijnen van pijlers,
schalken en ribben, dwingen de oogera en harten omhoog, naar God.
De burgerlijke bouwkunst. — Naarmate de burgerij der steden meer
op den voorgrond trad, kreeg ook de burgerlijke bouwkunst meer beteekenis. Naast de kloosters (vooral Cistercienserkloosters) en burchten
verschenen thans belforten, hallen, gildehuizen en vestingen, de
symbolen van de gemeentemacht. Deze maakten op haar beurt plaats
voor de raadhuizen, handelsgebouwen en burgerswoningen, uitingen
van den nieuwen tijd.
Voornaamste bouwscholen. — Frankrijk. -- De bakermat en tevens het voornaamste centrum van den nieuwen stijl was 1' I le-deFrance, het domein der Capetingers, dat onder de regeering van FilipsAugust (1180-1223) en van den H. Lodewijk (1226-1270) een grootera
bloei bereikte. Van 1140 tot 1200 verrezen daar een reeks kerken,
waaraan men den groei van den nieuwen bouwstijl kan vervolgen :
allereerst de door abt Suger opgerichte abdijkerk van S. Denis bij
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Parijs, vervolgens de kathedralen van Sens, Noyon (koor van 1157, schip
van het einde der eeuw), van Laon, Soissons en van Parijs (Afb. 134).
Al deze kerken, de eene minder, de andere meer, vertoonen naast de
onmiskenbare kenteekenen van den nieuwen stijl (grootsch plan met
kooromgang en kranskapellen, kruisribbengewelf, rationeele verticaliseerende geleding van het gebouw, vegetale siermotieven), in opbouw en vormgeving nog menig Romaansch element, o. a. de half-

Afb. 138, — Westportalen van de kathedraal te Reims.

ronde koorsluiting, de tribunes boven de zijbeuken, het zesdeelig gewelf op vierkant plan gepaard met een soort steunenwissel, rondbogen
aan de gewelven en openingen, zware profileering van lijsten en ribben.
Te Chartres (1220-1240) verschijnt de Gotiek als volgroeid : rijk plan
met drie beuken, diep veelhoekig koor, kooringang en straalkapellen,
uitgesproken verticalisme door geleding der zuilen, drieledige verdeeling
van den opstand met triforium in de plaats van tribunes, rechthoekige
gestrekte gewelven, zichtbare luchtbogen en weidsche portaalbouw.
Thans volgen de prachtmonumenten van de Hoog-Gotiek : Reims (beg.
in 1211) met zijn prachtigen gevel en beeldenrijke portalen (Afb. 138),
Amiens met haar volschoonen, rijzigen beuk en haar enorm koor (Afb.
139), de S. Chapelle te Parijs (1243-1248), dat juweel van de Gotiek met
haar harmonieuze bovenkapel, ten slotte, even buiten het kroondomein,
het machtige koor van Beauvais, een kathedraal op zich zelf.
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Nog in de XIIIe eeuw verbreidde zich de nieuwe stijl,
van uit het Ile-de-France, in
ganscll Frankrijk. Naar het
voorbeeld van de NoordFransche kathedralen verrezen daar : de kathedralen van
Metz, Bourges, Tours, Le
Mans en ten Zuiden van de
Loire, de kathedralen van
Bayonne, Clermont (beg. in
1272) en Toulouse (beg. in
1272). In de provincies met
sterke Romaansche tradities
werd de nieuwe bouwformule
op een zelfstandige wijze verwerkt : zoo ontstonden daar
in de XIII e eeuw gewestelijke
gotieke bouwscholen. Normandie blijft vasthouden aan
den vieringtoren, geeft voorts
Afb. 139. — Interieur van de Kathedraal te Amiens.
aan ribben en lijsten een
scherpe, soms starre profileering en onderscheidt zich verder door een
sobere gevelarchitectuur (portalen zonder beelden), door scherpe boogvormen aan arcaden en vensters en door het veelvuldig gebruik van drieen vierpassen (koor van St. Etienne te Caen, kathedraal te Bayeux
en te Rouen). In Bourgondië, waar de Cisterciënsers al vroeg het kruisribbengewelf toepasten (Pontigny, 1150-1180), zegevierde de Gotiek
toch eerst voor goed in de XIII e eeuw, echter niet zonder dat haar
regionale eigenaardigheden van Romaanschen oorsprong bijbleven, als
daar zijn : de zesdeelige gewelven, de doorgang vóór de bovenvensters,
de klaverbladbogen aan vensters, de middentoren, enz. Tot de voornaamste Bourgondische gotieke gebouwen behooren : het koor van
Vézelay, Notre-Dame te Dijon, de kathedralen te Auxerre en te Nevers.
Het scherpst afgeteekend zijn de monumenten van het Zuiden en het
Zuid-Westen, meestal ruime, éénbeukige kerken : in Languedoc, over
kluisel met ribbengewelven, die gedragen worden door pijlers-steunbeeren, waartusschen kapellen zijn gebouwd; in Anjou, overdekt neet
een reeks van overhoogde ribbengewelven, de zgn. Plantagenetgewelven,
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die aan de Romaansche koe- r
pelgewelven der streek herinneren (kathedraal te Angers). Het meesterwerk van
de Zuid-Fransche Gotiek is
de kathedraal te Albi (12821390), van buiten een echte
burcht met haar zwaren bermachtigen sokkel, haar afgeronde, torenachtige steunbeeren, haar smalle, lancetvormige vensters en haar Afb. 140. — Portalen van S. wulfram to Abbeville.
enormen westtoren; van binnen echter een grootsche, eenheidsvolle ruimte, van een overweldigenden
aanblik.
In den loop der XIV e eeuw evolueerde de bouwkunst, deels onder
Engelschen invloed, naar wat men de Vlammende Gotiek noemt. Het
plan en de algemeene opbouw van de kerken ondergaan weinig verandering; alleen worden aan de nieuwe en ook aan vele oude kathedralen
tusschen de steunbeeren kapellen toegevoegd en krijgen de zijportalen
een bijzonder belang. Wat den opbouw betreft, worden de gotische beginsels tot hun uiterste consequenties doorgevoerd : de pijlers worden
opgelost in lijsten beantwoordend aan het lijstwerk der ribben, de
muren worden nagenoeg geheel uitgeschakeld. Verder komen allerlei
vreemde bogen, meestal van Engelschen oorsprong, in zwang en neemt
de versiering een ongehoorde uitbreiding. De voornaamste monumenten
uit dit tijdperk zijn : het schip van S. Ouen en de voorgevels van S.
Maclou en S. Vincent te Rouen, S. Wulfram te Abbeville (A/b. 140), het
koor van de abdijkerk S. Michel en de kerk te Brou (Bourgondië).
Van de vele burchten, die eenmaal op Fransch grondgebied verrezen,
zijn daar nog bewaard het Château-Gaillard en vooral het grootsch
ensemble van Pierrefonds, terwijl Avignon, Carcassonne en AiguesMortes nog goed bewaarde voorbeelden bieden van de stadsommuringen
in dien tijd. Merkwaardige Kloosterensembles zijn de Cisterciënserabdijen te Fontenay en te Noirac en de Benedictijnerabdij te Mont-SaintMichel. De Laat-Gotiek heeft verder een reeks fraaie stadhuizen voortgebracht zooals dat van S. Quentin, van Compiègne en het gerechtshof
te Rouen en enkele schoone burgerswoningen zooals die van Jacques
Coeur te Bourges (1443-1451).
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Engeland. — Al schijnen
de Normandisch-Engelsche
bouwmeesters het kruisribbengewelf te hebben uitgevonden en ook het voor het
eerst te hebben toegepast
(kathedraal te Durham, 10931133), het is toch dank zij
de Noord-Fransche architecten dat Engeland uit deze
ontdekking de constructieve
en architectonische gevolgtrekkingen heeft leeren trekken, die de Gotiek uitmaken.
Fransche architecten waren
het, die de eerste echt gotieke
Afb. 141. -- Zijdegezicht van de abdijkerk te York.
gebouwen op Engelschen
grond, het koor van Canterbury (1175, Guillaume de Sens) en de
kathedraal te Lincoln (1190, Geoffroy des Noyers), oprichtten.
Karakteristiek voor Engeland zijn : de Normandische plattegrond
met sterk uitspringende dwarsbeuk en de vierkante vieringtoren
(Afb. 141), het rechthoekig koor zonder kapellenkrans, de Normandische gevelordonnantie met twee torens. Het Early English (ca.
1200-1270) is gekenmerkt door smalle lancetvormige vensters, waarnaar deze stijl soms ook lancetstijl genoemd wordt, door bundelpijlers
met slanke zuiltjes en fijne knopkapiteelen, ten slotte door zeer fraaie
triforia. Doordat de overkluizing van de middenbeuk meestal in hout
is, komen luchtbogen slechts zelden voor. In dezen trant zijn : de
kathedralen van Salesbury (beg. in 1200), van Westminster (12451300), het koor en het transept van Beverley, het transept van York
(Afb. 141), het koor van de kathedraal van Worcester en van Ely.
Het streven naar meer versiering leidde in de XIV e eeuw tot den decorated style (1270-1370). De pijlers worden vervangen door lijstenbundels, die tot een kunstig waaiergewelf uitgroeien ; de kapiteelen
worden met fijn uitgesneden loof versierd; nieuwe kunstige bogen (kielen Tudorboog) komen in zwang; in de vensters, vooral in het reusachtig
koorvenster, verschijnen grillige traceeringen bestaande uit bogen en
tegenbogen, de zgn. vischblaas of vlam, terwijl nissen en maaswerk
leven brengen in het gevelvlak. Deze decorated style is te vinden aan
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de kathedraal van Exeter en
van York (Afb. 141), aan het
munster te Beverley, aan het
koor en de Lady-chapel te
Ely en te Lichfield.
In de XVe eeuw komt het tot
een reactie tegen dezen rijken
overladen stijl : in het staafen maaswerk van vensters
en muren overheerscht voortaan de rechte lijn (perpendicular style, 1370-1550). Een
scherpe tegenstelling met dit
starre lijnensysteem vormen
de rijke gewelven (ster-, neten waaiergewelven) met hun
fraai versierde afhangend
sluitsteenen. Karakteristieke
voorbeelden van dezen stijl
zijn : de kapel van het King's
College te Cambridge, de St.
George-kapel te Windsor
(Afb. 142), de Lady-chapel
Afb. 142. — St. Georgekapel te Windsor.
te Gloucester, de kapel van
Hendrik VII te Westminster,
het koor van de kathedraal te Oxford en te Norwich.
Onder de merkwaardigste uitingen van de burgerlijke bouwkunst behooren de hoogeschoolcolleges, Magdalen-college (1474-1480) en ChristChurch-college (1530) te Oxford, die met haar ruime ref ter- en leszalen
en haar prachtige kapellen een groote gelijkenis vertoonen met de gelijktijdige kloosters.
De Nederlanden. — Omstreeks het begin der XIII e eeuw richtten
de Cisterciënsers op vier verschillende plaatsen van het grondgebied
der zuidelijke Nederlanden, prachtige abdijkerken op in die zuivere,
sobere Gotiek, welke deze orde kenmerkt, nl. te Orval, te Aulne, te
Villers en ter Duinen. Veel invloed schijnt daar echter niet van uitgegaan te zijn. Het is veeleer door natuurlijke infiltratie, dat de Gotiek
hier binnendrong : in Vlaanderen langs de Schelde, uit het Ile-de-France
(St. Niklaas te Gent, 0. L. V. van Pamel te Oudenaarde, St. Martens
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te Ieper, enz.); in
Brabant uit de naburige Champagne
(St. Goedele, de Kapellekerk te Brussel
en de Dominicanenkerk te Leuven); in
de Maasstreek tegelijk
uit Frankrijk (0. L.
V. te Dinant en St.
Paulus te Luik) en uit
Duitschland (Maastricht). De nieuwe
stijlformule wordt tamelijk trouw toegepast. Wat echter de
Nederlandsche kerken van meet af van
haar Fransche voorbeelden onderscheidt,
is een zekere nuchterheid, een neiging
tot ontwikkeling in de
breedte ten koste van
het verticalisme, een
Mb. 143. — Kerk van 0. L. V. van Pamel te Oudenaarde.
voorkeur voor de massale rondzuil en een
zeker archaïsme in de vormentaal. In Vlaanderen is deze Vroeg-

Gotiek bovendien door zekere regionale eigenaardigheden gekenmerkt
te weten : een triforium met gelijke openingen en soms met steunenwissel, drielichten, uitwendige doorgang v(56r de vensters, hoektorentjes en voortleven van den vieringtoren (Afb. 143).
Terwijl deze Scheldegotiek in Vlaanderen in de tweede helft der Xiiie
eeuw meer en meer het veld ruimde voor de normale Fransche HoogGotiek (koor van Doornik, van St. Baafs te Gent, St. Salvator te Brugge,
koor van den dom te Utrecht, enz.), zonder evenwel geheel er door
verdrongen te worden (Deinze, X IV e eeuw), ontwikkelde zich in
Brabant een regionale Hoog-Gotiek, die bij alle vasthouden aan het
Fransch
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rijk ontwikkeld plan en bouwstelsel, zich onderscheidt door

haar materiaal, den Ledischen
zandsteen, door haar voorkeur voor de ronde zuil met
typisch koolbladkapiteel, haar
fijn maaswerk aan de muurvlakken en vooral aan het
triforium (dat soms tot een
borstwering gereduceerd is)
en haar monumentalen torenbouw (die echter meestal eerst
in de XVe en XVI e eeuw
in de vormen der Laat-Gotiek
is uitgevoerd geworden). Deze
Brabantsche Gotiek treedt
voor het eerst in haar volle
rijpheid te voorschijn aan het
koor van St. Rombouts te
Afb. 144. — Zijdegezicht van St. Rombouts te
Mechelen.
Mechelen en culmineert in
den toren derzelf de kerk (Afb.
144). Zij is in het hertogdom nog te vinden aan het schip van St.
Goedele, aan 0. L. V. te Antwerpen, het koor te Halle, de Zavelkerk
te Brussel, St. Pieter te Leuven (Afb. 145) en St. Jan te 's Hertogenbosch. Een variante ervan vormen de Hagelandsche kerken (de
kerk van Aarschot en
St. Sulpicius te Diest)
met haar kleurig
kleed van zand- en
ijzersteen en haar
kapiteellooze zuilen.
Van Brabant uit, verbreidde deze Gotiek
zich in de XV e eeuw
in Vlaanderen (St.
Baafs en St. Michiels
tel Gent, St. Walburgis
te Oudenaarde, St.
Martens te Aalst, St.
Willibrordus te Hulst,
enz.), in Henegouwen
Afb. 145. — Triforium in St. Pieterskerk te Leuven.
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I (St. Waltrudis te Bergen), in
Zeeland (Goes, Brouwershaven,
Zierikzee) en in Holland (Dordrecht, Delft, Haarlem, Amsterdam, enz.). In Holland echter
werd het Brabantsch-Fransch
kerktype merkelijk vereenvoudigd : baksteen, geen kapellenkrans noch triforium, gewelfvormige houten afdekking, geen
luchtbogen. Deze opmerkelijke
verbreiding van het Brabantsch
stijleigen is vooral toe te schrijven aan de bedrijvigheid van
het Mechelsch geslacht der Keldermaas, bouwmeesters, steenhouwers en tevens steenhandelaars.
Drie gebieden weerstonden toMb. 146. — Toren van St. Cunerakerk te Rhenen.
taal aan de expansie van de
Brabantsche Gotiek, de kuststreek, het Maasland en het Utrechtsch-Geldersche. Langs de kust,
van Kales tot Friesland, werd van af 1400, de vroeger reeds sporadisch
voorkomende baksteenen hallenkerk met houten tongewelven meer en
meer algemeen, terwijl zich hier ook in zake torenbouw een eigen
traditie (stoere, massale torens met spaarlichten) handhaafde (Loo,
Westvleteren, Diksmuide, Veurne, enz.). In de Maasstreek hebben
de hardsteenen rondzuilen een eigen-aardig kapiteel van tegen den
kelk aangedrukte waterplantblaren. Naast kerken naar het basilicaal
plan met toepassing vna steunbeeren en luchtbogen en rijke versiering
(kerken te Luik, te Maastricht), vindt men hier ook enkele exemplaren
van de Duitsche hallenkerk (H. Kruiskerk te Luik). ,Dit kerktype is
de regel hoogerop, in het Utrechtsch-Geldersche, waar men naar Westfaalschen trant de beuken met koepelvormige kruisribbengewelven
of met netgewelven overkluist (St. Joris te Amersfoort) en bij den torenbouw, den domtoren van Utrecht tot voorbeeld neemt (Maastricht,
Rhenen, (Afb. 146), Amersfoort).
Burgerlijke bouwkunst. Belangrijker dan de kerkelijke architectuur is
de burgerlijke bouwkunst der Nederlanden, bepaaldelijk van Vlaan......,,,,,.....-........-
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deren, welks steden behoorden tot de machtigste
der christenheid. Het type
van den Vlaamschen monumentaler prof aanbouw,
halle en stadhuis, is de
lakenhalle te Ieper (12511300), een rechthoekig gebouwencomplex in twee
verdiepingen (beneden verkoopzaal, boven opslagplaats), met in het midden
van den voorgevel het
belfort, symbool van de
gemeentelijke vrijheid (Afb.
'
147). Dit belfort, een slanke
S"
Afh. 117. — De halle te Ieper,
toren, komt ook afzonderlijk voor, aldus te Doornik, te Gent, te Lier. Kort na Ieper en nagenoeg volgens hetzelfde
plan verrees de halle te Brugge, met haar massaal belfort, dat in den
loop der XIVe eeuw en XV e buiten verhouding tot de halle is opgetrokken geworden. De Brugsche halle diende op haar beurt tot voorbeeld
aan die te Mechelen (na 1320). De andere Brabantsche hallen, die in
den loop der XIV e eeuw werden opgericht (Leuven, Diest, Dendermonde) hebben bescheidener afmetingen. Met de toenemende weelde
en centralisatie, die het Bourgondisch bewind kenmerkten, trad het
raadhuis meer op den voorgrond (oudste voorbeeld, het schepenhuis te
Aalst, ca. 1238). Meester Mijns in het nieuw schepenhuis te Mechelen
(1,374) legde het type er van vast : een dwarsgesteld huis met pui,
nissen met beelden tusschen de vensters en kraagtorentjes op de gevelhoeken. De bouwmeester van het Brugsch stadhuis zette het schema
in monumentaler, ietwat kerkachtig aandoende vormen over. Een
mijlpaal in de ontwikkeling beteekende het stadhuis te Brussel (linkervleugel, 1402), met zijn gelijkstraatsche arcaden en zijn smalle, rijkelijk
met nissen en beelden gestoffeerde muurdammen. Door het aanbouwen
in 1444 van den rechtervleugel en van den slanken 114 M. hoogen
toren, ontstond hier een gevelschema in den trant van de hallen van
Brugge en van Ieper, formule, die nadien in laat-gotieke vormen werd
toegepast aan het naburige Broodhuis en aan het stadhuis te OudeL`
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vaarde (Afb. 148), terwijl dat
andere wonder van Brabantsche
architectuur, het stadhuis te
#^.
Leuven (1447), een verfijnde
navolging vertegenwoordigt van
het Brugsch
stadhuistype.
Yp Merkg
waardige laat-gotieke stadhuizen
r,
zijn verder dat te Gent (1517),
^^
te Middelburg(1514),te Hoog.:‘
straten en het paleis van den
Grooten Raad te Mechelen
(1529).
Van de stadsvestingen zijn
slechts enkele poorten overgebleven (Brugge, Kortrijk, Gent,
enz. De burchien zijn meestal in
den loop der volgende eeuwen
sterk verbouwd geworden. Een
tamelijk goed idee van den
waterburcht geven nog de kasteelen te Laarne, Aartselaar,
Vorselaar, enz., terwijl het kasteel te Bouillon, te Gaasbeek
voorbeelden bieden van den
hoogteburcht. Ook het Noorden
Afb. 148. — Het stadhuis te Oudenaarde.
heeft enkele imposante kasteeles
behouden, o. a. Muiden, Doorwerth, Brederode, Helmond. Tegen het einde
van dit tijdperk kwam ook de woonhuisbouw tot ontwikkeling. Terwijl
men in de Maasstreek de voorkeur gaf aan den dwarsbouw en vakwerk,
gaf in Vlaanderen de dieptebouw het ontstaan aan een schilderachtige
gevelarchitectuur, waarop het stedelijk particularisme zijn stempel drukte. Zoo is het Brugsche baksteenen huis gekenmerkt door verticale
ingekeepte venstertaveeën, die door een af zonderlijken of een gemeenschappelijken ontlastingsboog omlijst worden, terwijl het Gentsche woonhuis naar Doorniksch-Romaanschen trant de horizontale venstergroepeering bewaard heeft en den gevel trapsgewijze afsluit, en Brabant de
trappen van den geveltop (met deurtje en twee , vensters daarin) met
overhoeks gestelde fiaaltjes bekroont en bij baksteenbouw schilderachtige
effecten bekomt met speklagen en kettingwerk van witten zandsteen.
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Duitschland.— Langer dan elders hield deRomaansche stijl in Duitschland stand. Eerst in de jaren 1240-50, toen voor het Rijk de tijd der
groote bouwondernemingen voorbij was (ondergang der Hohenstaufen,
1250), drong de Gotiek hier voorgoed binnen, eenerzijds door recht-
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Afb. 149. — Gezicht op het koor van den dom te Keuen,

streeksche overplanting vanwege de Cisterciënsers, die in Zwaben Bourgondische abdijgebouwen oprichtten (Maulbronn, Eberbach), anderzijds
door natuurlijke expansie uit Noord-Frankrijk in het Rijnland (0. L.
Vrouwenkerk te Trier, naar het voorbeeld van St. Yved van Braisne,
doch met sterk centraliseerend plan; St. Elisabeth te Marburg, onder
invloed van Soissons). Van beslissende beteekenis was de bouw van
den dom te Keulen (1248-1275) (Afb. 149) en van het Munster te Straatsburg (1250-1275), Fransche kathedralen op Duitschen bodem, die van
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hun voorbeeld (Amiens) alleen
verschillen door een zekere
nuchterheid en starheid in de
doorvoering van het gotiek
systeem. Onder den rechtstreekschen of onrechtstreekschen invloed van de NoordFransche of Champagneesche
voorbeelden verrezen in de volgende jaren, in Duitschland,
een gansche reeks gotieke
kerken, waarvan wij er hier
enkele vermelden : St. Victor
te Xanten, het munster te
Aken, de dom te Halberstadt,
het munster te Freiburg, de
dom te Regensburg, St. Vitus
te Praag, enz. Sommige
Fransch-gotieke elementen
schijnen zich echter slecht in
Alb. 150. — Interieur van de kerk te Annaberg in
Saksen.
Duitschland in te burgeren,
aldus het triforium en het
luchtbogenstelsel; ook de kooromgang en kapellenkrans ontbreekt bij
meer dan één kerk.
Naast deze ingevoerde Fransche Gotiek ontwikkelde zich vanaf de
XIII e eeuw een meer zelfstandige Duitsche Gotiek, in den vorm van
de hallenkerk, een kerktype dat reeds in de Romaansche periode in
Westfalen voorkwam, doch thans in gansch Duitschland verbreid
werd (oudste gotische hallenkerk, St. Elisabeth te Marburg, 1235).
Een groot aandeel in de verbreiding en in de ontwikkeling van de hallenkerk had de bouwmeestersfamilie der Parler, die zoo wat de Keldermansen van Zuid-Duitschland zijn geweest. Zij hebben het ruimtestreven, dat aan de hallenkerk ten grondslag ligt, consequent doorgevoerd
en ook tot het koor uitgebreid (H. Kruiskerk te Gmund, 0. L. Vrouwenkerk te Neurenberg, beide ca. 1350). Onder hun beslisseuden invloed
rijpte dan deze architectuur in Zuid- en Midden-Duitschland tot een
echte Duitsche Sondergotik : reusachtige transeptlooze hallenkerken
met veelhoekig koor, overkluisd door rijke decoratiefbehandelde net- en
stergewelven, gedragen door slanke ronde of veelhoekige pijlers met
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wijde boogspanningen (kiel-,
korf-, ja, rondbogen) en verder
gekenmerkt door scherpe profileeringen eenfantastische versiering, waarin kartel- en hangbogen en kroezig bladornamen t
een groote rol spelen. Tot de
voornaamste monumenten in
dezen trant behooren : de kerken van O.L.V., St. Sebaldus
(koor), St. Lorenz te Neurenberg, verder St. Georg te Dinkelsbiihl(1445-92), de schoonste
hallenkerk van Duitschlan d, St .
Martinus te Landshut en St.
Anna te Annaberg in Saksen
(Afb. 150). Een anderen vorm
van de Duitsche Sondergotik
vertegenwoordigen de baksteenen kerken van Brandenburg
Afb. 151. — Voorgevel v an den dom te Orvieto.
en de Oostzeekust : eenvoudige,
overzolderde basilieken, zooals te Chorin ; kerken met kooromgang zooals
te Doberan, te Lubeck, en te Wismar, of hallenkerken zooals te Prenzlau
en te Stendal. Toepassing van rooden en donker geglazuurden steen
en een versiering van netwerk en geometrische figuren geven aan
deze kerken een zeer oorspronkelijk en schilderachtig uitzicht.
De burgerlijke bouwkunst, hoewel van ondergeschikte beteekenis naast
de kerkelijke, komt tot zeer monumentale uitingen : aan burchten, als
de machtige baksteenburcht der Duitsche orde te Marienburg en de
Albrechtsburcht te Meissen ; aan raadhuizen (meestal in twee verdiepingen : onder, verkoopzaal, boven, raadzaal) als dat te Keulen, te
Neurenberg, te Munster, te Brunswijk; aan handelsgebouwen, als het
Kaufhaus te Freiburg, de Gurzenich te K-eulen, het Artushof te
Dantzig; aan woonhuizen, als de schilderachtige vakwerkhuizen te
Neurenberg, Rothenburg, Hildesheim, enz.
Italie. -- De Cisterciënsers brachten den nieuwen stijl in Italië binnen
(abdijen te Fossanova 1208 en te Casamari 1217); de Franciscanen en
Dominicanen propageerden hem verder : St. Franciscuskerk te Assisi
en S. Croce te Florence. Kathedralen en stadskerken werden in den
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nieuwen stijl opgericht : de
kathedraal te Siëna, te
Orvieto (Afb. 151), te
Napels, S. Maria Novella
en de dom te Florence, de
dom te Milaan (1386-1418).
De Italianen echter begrepen de Gotiek niet : hier
geen oplossing der muurmassa, de muren bewaren
haar constructieve beteekenis ; geen alles overheerschend verticalisme, doch
ruime breede beuken met
hooge en wijde arkaden en
aan den voorgevel sterk
gemarkeerde horizontalen;
geen organisch gegroeide
versiering, doch spitsbogen, hogels en andere typische motieven als siervormen op of vóór het vlak
geplaatst. Alleen de dom
te Milaan, het werk van
Duitsche bouwmeesters,
sluit eenigzins bij de normale Gotiek aan.
Tot een hooge ontwikkeMb. 152. — Het Palazzo Vecchio (raadhuis) te Florence.
ling kwam in dit land van
dynasten en gemeenten,
burgerlijke
bouwkunst.
militaire
Getuigen
daarvan zijn vooren de
de
eerst de trotsche burchten der landsheeren, der Hohenstaufen in Apulië
en Sicilië, het Castel Nuovo der Anjou's te Napels; de schilderachtige kasteelen te Siëna, Milaan en Pavia; de weerbare raadhuizen
en woonhuizen der vrije steden, het Palazzo del Podestà en Palazzo
Vecchio te Florence (Afb. 152), de raadhuizen te Perugia, te Siëna.
Een aparte plaats nemen de gebouwen van Venetië in. Zij onderscheiden zich door hun schilderachtiger, gezelliger uitzicht, veelvuldiger vensters, balkons, loggia's en rijke versiering, waarin Oostersche en
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Westersche motieven vermengd zijn. Aldus de Casa d'Oro, het Palazzo
Pisanti en vooral het weidsche dogenpaleis (1309-1340).
Spanje en Portugal. -- Hier ook waren het de Gisterciënsers, die de
Gotiek binnenbrachten (o. a. abdijkerk te Moreruela in Leon en te
Alcobaca ! in Portugal). N ui t Bourgondische invloeden deden zich
weldra ook invloeden uit Zuid-Frankrijk (Oliva in Navarra en Santa
Maria de Huerta in Castilië) en uit 1' Ile-de-France gelden. De drie
hoofdwerken der dertiendeeuwsche Gotiek in Spanje, de kathedralen
van Burgos te Toledo en te Leon zijn Noord-Fransche kathedralen met kooromgang en kapellenkrans. Spaansche eigenaardigheden echter zijn : het verhoogde priesterkoor, de rijk ontwikkelde
H. Sakramentskapel achter het koor en de koepelachtige vieringtoren
(cimborio).
In de XIV e eeuw trad de Zuid-Fransche invloed meer op den voorgrond, in den vorm van de hallenkerk (kathedraal te Barcelona (12981448) en te Saragossa (beg. in 1318), de grootste hallenkerk der wereld.
De laat-Gotiek met haar grillige bogen en weelderige versiering genoot
in Spanje en Portugal een ongemeenen bijval. Er ontstond hier een
« estilo florido », waarbij de schitterendste laat-Gotiek van de Noorderlanden verbleekt (kathedraal te Pamplona, te Oviedo, te Sevilla,
te Salamanca, enz.). In Portugal onderging deze laat-Gotiek den invloed
van de Hindoesche kunst, die door de ontdekkingsreizen was bekend
geworden (Manoeëleske stijl, o. a. de kloosters te Batalha en te Belem).
Mooie paleizen met prachtige binnenhoven (patio's) vindt men in Aragon. Een aparte groep vertegenwoordigen de kerkelijke en burgerlijke
gebouwen van het op de Mooren veroverde Zuiden van Spanje (Andaloesië), waar Moorsche invloeden zich met gotieke tot een zeer
schilderachtiger, uiterst decoratieven stijl, den moedéjarstijl verbinden.
Merkwaardige voorbeelden er van zijn : S. Maria-la-Bianca, 0. L. V. del
Transito te Toledo en sommige deelen van het Alcazar te Sevilla.

B. BEELDHOUWKUNST
1.

DE MONUMENTALE IDEALISTISCHE KUNST DER XlII e EN XIV e EEUW

Inleiding. -- Het is aan de gotieke kathedraal dat de monumentale
plastiek, waarvan wij den groei in het vorig hoofdstuk hebben nagegaan,
tot volledige ontwikkeling komt. Beelden versieren de zuiltjes der recht175

standen en toeloopende verwulfselbogen, die de portalen vormen, terwijl de boogvelden boven de deuropening met horizontale reliëfbanden
zijn versierd. Plastiek en sculptuur tooien verder den ganschen bouw,
de steunbeeren, fialen, galerijen en torens. Heel deze beeldenschat
vormt bij Fransche kathedralen een gesloten geheel, da y -l e kathedraal
maakt tot een « summa », een encyclopedie in steen, belichaming van

Afb. 153. — Timpaan van het Jlariaportaal aan de kathedraal te Parijs.

de christelijke leer. Theologen hebben het iconografisch programma
ervan vastgesteld, steenhouwers in broederschappen vereenigd hebben
het uitgevoerd, Aan het hoofdportaal ontrolt zich in steen de leer over
de zaligmaking door Christus : in het midden Christus, de « janua
vitae », ter weerszijden, aan de rechtstanden, de voorboden (profeten)
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of herauten ervan (de apostelen), de deugden en ondeugden, op het
timpan.n, de voltrekking en apotheose ervan, het Laatste Oordeel,
en aan de concentrische bogen heel de hemelsche hiërarchie. Aan het
rechterportaal, het leven van 0. L. V., insgelijks met zijn voorloo,
pers en uiteindelijke apotheose; aan het linkerportaal, het leven
van den schutsheilige van het bisdom. Dat iconografisch stelsel
ontrolt zich verder aan de transeptportalen, aan steunbeeren en
daklijsten. Heel de schepping wordt erbij betrokken, 's menschen
leven en bedrijf, de fauna en flora; het is als de verwezenlijking
in steen van Franciscus' Zonnelied. Deze plastiek is er echter niet
alleen om een godsdienstige leer te verkondigen; zij hangt — althans in de XIII e eeuw — nauw samen met de architectuur,
waaraan zij een luider sprekende stem verleent, zij is streng monumentaal : ieder stuk beeldhouwwerk moet zich voegen naar de tucht
van de hoogere bouwkunstige ordening. Die kunst is verder gemeenschapskunst. Zooals het beeld gedragen werd door het architectonische, zoo ook voelde kunstenaar zich gedragen door zijn omgeving
hij voelde zich een deel van het geheel en als zoodanig sprak hij uit
wat er leefde en roerde in zijn medemenschen, hun aller geloof,
hoop en liefde. Doch binnen de grenzen, hem door het architecturaal
en gemeenschappelijk karakter van het beeld opgelegd, wist hij op
zijn werk toch zijn persoonlijken stempel te drukken. Nergens krijgt
men den indruk van seriewerk; in het minste stuk lofwerk van een fries
of van een kapiteel, voelt men de eigen hand en den eigen geest van
een mensch. Ten slotte, al beheerscht de godsdienstige idee het geheel,
het goddelijke in deze plastiek -- en in dit opzicht komt zij met de
Grieksche der Ve eeuw overeen — blijft het ideaal-menschelijke : de
Christus van Amiens is een edel waardig Mensch, vol goedheid maar
vastberaden, ernstig zonder droefheid, liefde en verstand één geworden als hart en geest. Omgekeerd, krijgen de beelden, waarin deze
tijd zich herkende, de St. Theodorus en de Modesta van Chartres, de
Eckhart en Uta van Bamberg, een ernst en een wijding, die hen boven
het alledaagsche verheffen. Het bovenaardsche wordt door een frisch
realisme getemperd en het realisme door idealisme aan het aardsche
ontheven.
Frankrijk. — Het is in Frankrijk, het geestelijk centrum der toenmalige christenheid, dat de middeleeuwsche plastiek haar hoogste en
volledigste ontwikkeling gekend heeft. De Fransche beeldhouwers177
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hutten schiepen de meeste en voornaamste
typen, die het buitenland nagebootst of naar
eigen zin verwerkt heeft.
Het uitgangspunt der dertiendeeuwsche beeldhouwkunst zijn de reliëfs van het Mariaportaal van de Notre-Dame te Parijs (Afb. 153),
een dramatisch gedicht in drie strofen :
onderaan, haar voorgangers en voorboden,
in het midden, haar dormitio, bovenaan in
het boogveld, haar kroning door Christus.
Het ouderwetsche is hier haast geheel overwonnen. Hier bereikt de middeleeuwsche
plastiek, zooals de Grieksche, het mooie
oogenblik, dat zij haar uitdrukkingsmiddelen
meester is, maar nog niet toegeeft aan
ijdel vieren van kunstvaardigheid. Aan de
transeptportalen van Chartres, die in denzelfden tijd ontstonden, worden de groote
beelden plastischer, voller, de verhoudingen
juister, de plooienval losser en wordt voor
het eerst beproefd de frontaliteit te verAfb. 154. — Christus (Le beau ' breken. Toch kon de Chartrijnsche beeldDieu) aan het hoofdportaal van
houwershut zich nooit genoeg ontdoen van
de kathedraal te Amiens.
zekere Byzantijnsche conventies, als de fijne
parallelle rimpelplooien der dunne kleederen. Den rijpen middeleeuwschen
stijl, karaktervolle beelden in volledige overeenstemming met de
architecturale tucht vertegenwoordigen de hoofdportalen van de
kathedraal te Amiens. Nergens wellicht spreekt zulk sterk innerlijk
leven uit de grootschheid zelf der monumentale lijn, als in den St.
Firminus aan de linkerdeur en in het Christusbeeld van het middenportaal, ontzagwekkend in zijn rechtlijnigen eenvoud (Afb. 154).
In de tweede helft der X Me
Ie eeuw begint de beeldhouwkunst uit het
monumentale los te groeien, de frontaliteit wordt verbroken en de
ernstige, waardige stemming maakt plaats voor een lieflijkere. Reeds
aan de transeptportalen van de kathedraal te Parijs is dit streven merkbaar. Het komt vooral duidelijk uit aan de kathedraal te Reims : de heiligen komen los van de zuil of den wand, om een praatjen te slaan met
hun gebuur; het streven naar scherpere uitdrukking leidt tot gezochte
tengerheid en tot een beminnelijken glimlach (Afb. 155). Het meester178

ERRATA
(ANTIEKE KUNST)
Op enkele plaatsen ontsiert een drukfout den tekst, de welwillende
lezer zal ze echter zonder moeite dadelijk verbeteren.
Een vergissing is de weergave van Daumet's reconstructie der Ionische
bouworde op afb. 23, bl. 30. De kroonlijst behoort immers niet, zooals het
overige, tot den tempel van Athena Nike op de Atheensche Akropoliss,
maar tot den noordelijken poriicus van het Erechtheion (G. Ph. Stevens
in American Journal of Archaeology, 1908, bl. 404).
(DEEL II

a V)

Bladz. 99, regel 29 : al; lees : als.
»
128, regel 23 : torens werd omgeschapen); lees : torens) werd
omgeschapen.
»
132, A, regel 13 : tegen de onguurheid; lees : tegen de guurheid.
»
133, regel 2 : lees : waarbij het schip in vierkanten verdeeld
wordt, met het vierkant der viering... als maatstaf.
»
134-135 : koor-spectieven; lees : koorperspectieven.
»
191, regel 19 : Zij is verder te vinden; lees : Hij is verder te vinden.
217, kl. tekst, regel 10 : vestigen dringen; lees : vestigen.
»
»
234, regel 2-3 : De kleur en..., ook het gebied; lees : De kleur en...
zijn ook het gebied.
»
253, regel 5 v. o. : Maximiliaan te Hornes...; lees : Maximiliaan
de Hornes.
289, regel 4 v. o. : aan de Veridómeplein; lees : aan het Vendome•
plein.
,)
291, B, regel 4 : de academie's konings invloed; lees : de academie 's konings invloed.
»
303, regel 1 : schilderachtig voluten...; lees : schilderachtig volutenfronton.
303, B, regel 9 : en daar hij; lees : en daar.
»
311, regel 25 : zonder er...; lees : zonder.
»
»
315, regel 9 : die tijd meer en meer; lees : die met den tijd meer
en meer.
321, regel 5 : treffen we... die stemming; lees : treffen we...
»
die stemming aan.
.,
330, regel 3 v. o. : Churiguera; lees : Churriguera, en dan ook op
den volgenden regel : Churriguerisme.
324, regel 12 v. o. : portereliëfs; lees : portretreliëfs.
»
»
400, regel 3 v. o. : (afb. 335); lees : (afb. 334).
»
406, regel 7 v. o. : (afb. 327); lees : (afb. 329).
»
422, regel 8 : (afb. 375); lees : (afb. 357).
»
425, regel 3 : v. o. : las; lees : als.
Het woord « beuk » is tweemaal (bl. 139, r. 15 en bl. 164, r. 26) vrouwelijk gebruikt, — het moet manlijk zijn; het woord « voorkeur » is enkele
malen (bl. 132, r. 2 v. o. ; bl. 211, r. 3 v. o. ; bl. 287, r. 4 v. o. ; bl. 299, r. 22)
manlijk gebruikt, terwijl het vrouwelijk is; de overige fouten zal de welwillende lezer gemakkelijk zelf verbeteren.

werk van dezen eleganten, ietwat gemaniëreerden stijl is de beroemde
Yiere dorte, aan het Zuidelijk transeptportaal te Amiens. Aan de kathedralen van Bourges, Rouen en Lyon zijn de beelden niet langer één
met de architectonische krachten, doch als zuiver decoratieve motieven
in uitgeholde nissen opgesteld.

Alb. 155. — I)e opdracht in den tempel, aan het portaal van de kathedraal te Reims.

Die ontwikkeling gaat voort in de XIVe eeuw. Het beeld komt meer
en meer los van de architectuur en wordt langzamerhand een afzonderlijke schepping, waarbij de eenvoudige zuivere lijn opgeofferd wordt
aan allerlei schilderachtige eigenaardigheden, of gestreefd wordt naar
een zelfstandig opgevatte volronde plastiek, die door tegenstellingen
van licht en schaduw, van massa en vlak, aan zich zelf genoeg heeft.
En met deze ontwikkeling van den vorm, gaat een ontwikkeling van
de stemming gepaard : het krachtige slaat over naar het pathetische,
het zachte naar het zoeterige. Gemeenzame bijzonderheden aan het
dagelijksch leven ontleend willen den indruk geven van persoonlijkheid
en realisme. Tot de meest typische uitingen van de monumentale plastick van dit tijdperk behooren de Apostelenbeelden van Toulouse,
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breedgeschouderde, in zware mantels gehulde gestalten, die niet meer
rijzen met de lijnen van de gotiek, maar op zich zelf behandeld zijn,
en de beelden aan het noorderportaal der kathedraal te Amiens, zooveel
portretten (o. a. van Jean Bureau de la Rivière), met een sterk
persoonlijke houding en uitdrukking. Die kunst had niet veel meer te
leeren om haar volledige vrijheid te veroveren.
Het streven naar meer realisme en meer persoonlijkheid komt het sterkst
uit in de ligbeelden, de zgn. gisants, der graftomben. Terwijl deze in de
XIII e eeuw nog zeer onpersoonlijk zijn en den afgestorvene voorstelden in de heldere rust van den dood, zijn thans de koppen en handen
individueeler gevormd en het lichaam, ofschoon nog gehuld in conventioneele plooien, krachtiger uitgedrukt (graftomben van Karel V te
S. Denis en Filips VI in het Louvre).
Engeland. — Engeland, dat langs de Normandiërs om de Fransche
beeldhouwkunst al vroeg leerde kennen, heeft niets aan te wijzen,
dat met de plastiek der Fransche kathedralen kan vergeleken worden.
Echte monumentale plastiek is zeldzaam; het beeldwerk dient hier
veeleer tot versiering en mist overigens de levensuitdrukking en de
harmonie van het Fransche (kathedraal te Wells 1220-1242). De gekunsteldheid, die de Fransche plastiek der XIV e eeuw kenmerkt, vindt
men in sterker mate terug in de Engelsche (kathedraal te Exeter 13001375). Het beste wat de Engelsche beeldhouwkunst heeft aan te wijzen zijn de grafmonumenten, die hier sedert het einde der XIII e eeuw
talrijk aangetroffen worden. Onder de merkwaardigste behoort dat
van Edward II (+ 1327), in de kathedraal te Gloucester.
De Nederlanden. — Rijke gebeeldhouwde portalen, zooals de Fransche
kathedralen hebben de kerken in de Nederlanden niet. Wat uit de XIII&
en XIVe eeuw aan monumentale plastiek overblijft, de beelden van
St. Servaas te Maastricht (ca. 1250), de apostelen van het westportaal
te Doornik, het timpaan van St. Janshospitaal te Brugge (ca. 1350)
verschilt wezenlijk niet van de gelijktijdige Fransche plastiek; alleen
is de afwerking nuchterder, de uitdrukking minder sprekend. Ook de
vrijstaande beelden, die hier in de XIV e eeuw talrijk voorkomen, getuigen van weinig persoonlijkheid : in het Maasdal zijn zij rechtstreeks
op den monumentaler stijl geïnspireerd (Calvarie van St. Janskerk te
Luik, XIII e eeuw), ofwel staan zij onder den invloed van het Duitsch
maniërisme (0. L. V. van St. Pholien, te Luik); in Vlaanderen, waar
Doornik nog altijd het voornaamste centrum is, staan zij onder den
rechtstreekschen invloed van Frankrijk (Lieve-Vrouwenbeeld van de
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kathedraal); in Brabant heerscht gedurende de XIII e eeuw een lineaire
stijl (0. L. V. van St. Pieters te Leuven en van Alsemberg), die
in de XIVe eeuw plaats maakt voor een meer plastischen stijl, geken-

^^^^^^^.

Afb. 156. — Eckhart en Uta in den dom te Naumburg.

merkt door breede gedrongene vormen en zware drapeeringen (0. L. V.
aan het westportaal en het kroningstafereel aan het zuidportaal te Halle). De grafsculptuur onderscheidt zich in niets van de algemeen heer181

schende (grafmonumenten van de hertogen van Brabant in de St
Pieters- en in de Dominicanenkerk te Leuven).
Duitschland. -- Samen met den stijl uit l' Ile-de-France, drong hier
ook het Fransch iconografisch stelsel en de monumentale plastiek binnen. Het zuiverst vinden wij deze terug aan het munster te Straatsburg, waar figuren als de Kerk en de Synagoge, met dunne, fijn-geplooide
kleeren, duidelijk naar het atelier van Chartres verwijzen, doch tevens
door haar sterker uitgesproken lichamelijkheid en zinnelijk gracieuze
yerschijning een verdere ontwikkeling van het gotiek ideaal vertegenwoordigen. Saksen, dat een eigene, ietwat archaïseerende plastiek
traditie had, vertaalde het Fransche programma op een meer zelfstandige wijze : forschere figuren met vierkant gesneden gezichten en rijkeren en zwaarderen plooienval. Zulks blijkt reeds in de beelden van
de « Goldene Pforte » te Freiburg, doch komt nog sterker uit te
Bamberg. Vergelijkt men b. v. de zgn. Sibylle, eigenlijk een Elisabeth,.
met haar voorbeeld van Reims, dan bemerkt men al dadelijk het
groote verschil tusschen de Fransche en de Duitsche plastiek : scherpere tegenstellingen en effecten in het gewaad, niets meer van de Franschen zin voor harmonie; daarentegen een ongemeene kracht, die het
Fransch voorbeeld mist. Nergens treden de eigenschappen der Duitsche
plastiek duidelijker aan het licht dan te Naumburg, in de « Stichters-figuren », acht mannen en vier vrouwen, geen portretten nog, maar
beelden met een sterk afgeteekende persoonlijkheid. Bezie b. v..
de groep van Eckhart en Uta (Afb. 156) : Eckhart, het type van den
Duitschen feudalen baron, zelfbewust en fier, Uta, zijn vrouw, daarentegen zacht en schuchter. Al wat een paar geslachten in de richting
van het dramatische realisme hadden gepoogd is hier samengevat en
uitgesproken zonder aarzeling en met kracht.
In de XIV e eeuw gaat deze krachtige monumentale stijl te loor om plaats.
te maken voor het Fransche maniërisme. De typische S-vorm der
gestalten, een gevolg van de sterk uitbuigende heup, de overvloed en
het grillig gekronkel der drapeering, de zoeterig aandoende beminnelijkheid der gezichtsuitdrukking worden in Duitschland nog aangedikt. Het belangrijkste centrum van de plastiek, die meer en meer
den steen verlaat voor het hout en voor de markt gaat werken, is van
nu af het Zuiden van Duitschland, bepaaldelijk Neurenberg. Ontelbaar zijn de Lieve-Vrouwen- en heiligenbeelden, die uit zijn ateliers
zijn voortgekomen. In het Noorden, te Bremen, te Luibeck en in _
Westfalen, heerscht een meer uitgesproken naturalistische kunst.
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Spanje. -- In christelijk Spanje gingen de beloften, door het werk van
« meester Mattheus » gewekt, niet in vervulling. Wel verrezen daar in
den loop der XIII e eeuw, in de hoofdsteden van de sedert 1230 veieenigde rijken Castilië en Leon trotsche kathedralen overvloedig met
beelden versierd, het was Fransch werk op Spaanschen bodem en zijn
invloed bleef beperkt; het overige Spanje bleef tot het einde der eeuw
aan de Zuid-Fransche archaïsche overleveringen getrouw (kathedraal
te Segovia). In de XIVe eeuw ging de Spaansche plastiek met één sprong
van den verouderden Romaanschen stijl over naar het heerschend maniërisme, dat meer met den barok-aangelegden volksaard scheen overeen te komen. De kathedralen van dien tijd (Pamplona, Vittoria,
Toledo) overtreffen in rijkdom van monumentale decoratie, alles wat
Europa in dit opzicht te zien geeft. Sedert de XIV e eeuw begon de decoratieve sculptuur zich ook te ontwikkelen aan het kerkmeubilair,
aan de koorafsluitingen (Sevilla, Toledo) en aan de altaarretabels (vooral
in Catalonië). Terzelfdertijd nam de grafsculptuur een groote uitbreiding. Geen land heeft zooveel en zoo weelderige grafmonumenten voortgebracht als Spanje. De kunstwaarde er van is echter niet in verhouding van de ontplooide luxe. Fransche traditie en Spaansche praalzucht hebben evenwel een meesterwerk geschapen in het mausoleum
van aartsbisschop Lope Fernandez de Luna (+ 1382), met zijn indrukwekkenden stoet van rouwende ridders en absolutie-gevende priesters (in de kathedraal te Saragossa).
Italië. — In Italië verliep de ontwikkeling der plastiek volgens eigen
wetten; daarom wordt zij hier achteraan besproken. In dit land, wij
zegden het reeds, waren de klassieke tradities blijven voortleven.
Frederik II (1215-1250), een verlicht bewonderaar van de Oudheid,
liet antieke beelden naar zijn Capuaansch paleis overbrengen en spoorde
de kunstenaars tot navolging aan. Tot het beste, wat deze neo-antieke
sculptuur heeft voortgebracht, behoort de portretbuste van 's keizers
minister Pietro della Vigna, in het museum te Capua. De werkelijke
herleving van de sculptuur vond echter niet in het Zuiden plaats,
maar in het Noorden, met zijn bloeiende steden. Van de XII e eeuw
af, kwamen daar reliëfs voor aan portalen en aan kansels. In de XIIIe
eeuw nu werd Toskane, en wel allereerst Pisa, de zetel van de Italiaansche plastiek. Niccolo Pisano (1200-1278), de grondlegger van de Toskaansche beeldhouwersschool, stamde uit de Capuaansche school van
Frederik II. Zijn werk (o. a. de kansel in de doopkerk te Pisa) draagt dan
ook duidelijk den stempel van de Oudheid (Afb. 157) : de vaste lichame183

lijkheid en de malsche ronding van de vormen, de snit
der figuren en de drapeering
der gewaden, de techniek
en de samenstelling, herinneren aan de reliëfs van Romeinsche sarcophagen; doch
tevens blijkt hoezeer deze
kunst bij de antieke achterstaat : de plooien zijn hoekig,
de constructie der figuren is
onorganisch (let b. v. op den
Afb. 157. — Niccolo Pisano, De geboorte van Christus
(Kansel in het baptisterium te Pisa).
aanzet der handen) en de
proporties zijn onharmonisch
(te groote koppen). Met Giovanni Pisano, Niccolo's zoon (1250-1328),
die in 1301 den kansel van San Andrea te Pistoja vervaardigde
(A/b. 158), staan wij ineens
midden in de gotieke gevoelsen werkelijkheidskunst. Zijn
tafereelen van het leven en
het lijden van Christus zijn
gekenmerkt door hartstochtelijke uitdrukking en dramatische kracht, door streven
naar schilderachtigheid en
individualisme. Na Giovanni's dood geraakte de
plastiek te Pisa in verval.
Van dan af begon Florence
het centrum te worden van
de kunst, en zij is het tot aan
de XVI e eeuw gebleven. Te
Florence onderging de sculptuur den invloed van Giotto :
er komt meer klaarheid en
meer concentratie in het
reliëf. Bij Andrea Pisano
(1270-1345), die op het grondKansel- in San Andrea
gebied van Pisa geboren is, Mb. 158. — GiovannitePisano.
Pistoja.
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doch overigens met de voorgaande Pisano's in geenerlei betrekking
t011d 3 niets sneer van de overvolte en drukte; Yan de drift en het
streven naar schilderachtigheid van Giovanni's reliëfs; zijn sculpturen
van de bronzen deuren van de doopkapel en van de campanile van
den dom te Florence treffen door hun weinige personages, hun kieschkeurigen eenvoud en harmonische ordening. In de tweede helft der
eeuw ging de Italiaansche plastiek eerder achteruit. Orcagna (1308-1369)
offert onder den invloed van de schilders de plastiek op aan picturale
bedoelingen. Zijn retabel in de graanhal Or San Michele moge dan al het
schitterendste decoratiewerk zijn der wereld, wat modeleering en plastiek betreft, beteekent het verval. Na Orcagna nam het verval
nog toe (profetenbeelden aan den campanile te Florence). Eerst in
de XVe eeuw braken betere dagen aan; doch daarover verder.

2. DE REALISTISCHE PLASTIEK DER XV e EEUW
(aan deze zijde der Alpen).
Inleiding. — Terwijl de plastiek in Italië, bij het begin der XV e eeuw,
plots en als met één ruk haar boeien verbreekt om als zelfstandige, vrije
kunst haar eigen object, de schoone en persoonlijke herschepping van
het leven, na te streven, blijft de kunst aan deze zijde der Alpen zich
grootendeels in het middeleeuwsche spoor voort bewegen. Wel is daar
-- vroeger zelfs dan in Italië -- op het keerpunt der eeuw, de revolutionnaire daad van Sluter en de in Bourgondië werkzame Nederlanders,
over het algemeen echter blijft de sculptuur sterk analytisch, zich
voorts vermeiend in pittoreske details, in ingewikkelde plooienval en
gemaniëreerde houdingen. Het realisme, dat wij gotisch zouden willen
noemen, beperkt zich veelal tot bizonderheden; tot een volkomen
organische beheersching der lichamen, laat staan tot karakteristiek en
synthese, enkele werken uitgezonderd, brengt men het niet. Zulks ligt
deels hieraan dat de beeldhouwers meer en meer de groote plastiek
verlaten voor de decoratieve steen- en houtsculptuur van retabels
en koorgestoelten, waarbij zij dan ook geneigd zijn om naar de schilders te kijken. De voornaamste kunstcentra in dit tijdperk waren de
Bourgondische Nederlanden en de handelssteden van Zuid-Duitschland.
Bourgondië en de Nederlanden. — In 1384, bij den dood van Lodewijk van Male, werd Vlaanderen, tengevolge van het huwelijk van
Margaretha van Male met Filips den Stoute, met Bourgondië ver185

eenigd. De zgn. Bourgondische huwelijken haalden de banden tusschen
de verschillende gewesten nauwer toe. Filips de Goede plukte de vruchten van deze huwelijkspolitiek en slaagde erin, deels door diplomatie,
deels door geweld, al de Nederlandsche gewesten onder één scepter te

Afb. 159. — Claus Sluter. De « Mozesput » van het Kartuizerklooster te Dijon
links Isaias, in het midden Mozes, rechts David.

vereenigen. De Bourgondische staat was de machtigste der gansche
christenheid. Zijn hertogen, echte Renaissancevorsten, traden op als
mecenassen van de kunst. Was aanvankelijk Dijon de zetel van dezen
staat, vanaf 1419 na den moord op Jan zonder Vrees, werd het zwaartepunt ervan naar Vlaanderen verlegd. Filips de Stoute ontbood
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Vlaamsche kunstenaars naar Dij on, om te Champmol het door hem
gestichte kartuizerklooster en de kerk, die tevens als begraafplaats
bestemd was, te versieren. Daar in Bourgondië, ontwikkelde zich uit
de wisselwerking van Nederlandsche en Fransche invloeden een beeldhouwkunst, die de aangeboorde bronnen van persoonlijkheid en naturalisme verder uitdiept en een nieuw tijdperk inluidt.
Van de Nederlandsche meesters, die daar onder de leiding van Jean
de Marville aan de versiering van kerk en klooster werkten, is de oudste bekende Jacob de Baerze van Dendermonde. Het museum te Dijon
bewaart van hem twee gesneden retabels (ca. 1392 uitgevoerd), die belangrijk zijn als eerste voorbeeld van dit soort altaren, waarbij de groote
heiligenfiguren door een schilderachtig complex van kleine figuurtjes
verdrongen worden, doch die overigens in niets van de veertiendeeuwsche traditie afwijken : de personages blijven tegen den vergulden
achtergrond vastgedrukt, het realisme is zeer bescheiden, de drapeering
verloopt in grillige kronkellijnen. Dan treedt daar al met eens de krachtige persoonlijkheid van Claus Sluier op den voorgrond. Afkomstig uit
Haarlem in « Orlandes », bracht hij verscheidene jaren te Brussel door,
vanwaar hij in 1385 naar Dijon vertrok, om daar onder de leiding van
Marville aan de plastische versiering van de Chartreuse mee te werken.
In 1389 volgde hij Marville als leider van het atelier op. Hij stierf te
Dijon in 1404. Waar hij ook zijn vorming moge gekregen hebben,
in zijn vaderland (aan het Utrechtsche atelier?) of te Brussel, zijn
kunst is een openbaring en opent een nieuw tijdperk in de plastiek.
Zijn beelden van den hertog en de hertogin aan het portaal der kartuizerkerk zijn volplastische sculpturen en levensware portretten :
de hertog « sage, froid et ymaginatif et qui sur ses besoignes veoit
tout au long », de hertogin, « fort absolue et assez méchante ». Maar het
meesterwerk, dat de nieuwe kunst triomfantelijk bevestigt, is de zgn.
Mozesput (Afb. 159). Midden in een waterbekken, op een hoogen
sokkel voorzien van zes beelden van profeten, die de verlossing
hebben voorspeld, verrijst een groote Calvarieberg, de « fons vitae ». De
profetenbeelden zijn opgevat als massa vol spel van licht en schaduw,
niet meer afhankelijk van de architectonische omgeving. Houdingen,
en gebaren zijn individueel : tegenover den toornigen Mozes de troostelooze Zacharias, naast den waardigen David de eenzame in zich
zelf gekeerde Jeremias, naast den jeugdigen, heftigen Daniël de oude
ontgoochelde Isaias. Een grootsche groep, waarbij geen enkel gelijktijdig werk noch in de Nederlanden, noch elders, kan vergeleken wor187

den. Van Sluter
is nog het door
Claes van de
Werve voltooide
grafmonument
van Filips den
Stoute, met zijn
meesterlij ken
stoet van veertig pleurants, die
den hertog naar
zijn laatste rustplaats begeleiden : veertig
rondplastisch,
zelfstandig opgevatte beelden,
die elk op hun
eigen maniervolgens hun eigen
karakter in individueele trekken
en gebaren hun
smart vertolken
(Afb. 160).
In de Nederlanden zelf is de
Afb. 160. — Pleurants van het praalgraf van Filips den Stoute (museum
Slutersche stijl,
te Dijon).
dit op het echt
menschelijke gerichte realisme, terug te vinden in eenige werken, die
tijdens of onmiddellijk na Sluters verblijf alhier ontstaan zijn, te
weten in de consoles en de profeten die het oud Belfort te Brussel
versierden, zwaar gedrapeerde in zich zelf verzonken figuren met
sprekende karakterkoppen; in de gebeeldhouwde consoles van het
schepenhuis te Mechelen (1384-85), in de twaalf Apostelen van het koor
van St. Martens te Halle (Afb. 161) stoere stugge mannen, met energieke, ietwat maskerachtige karakterkoppen, in tegenstelling echter
met de beelden van Dijon in ouderwetsch gedrapeerde mantels
gehuld. Overigens blijft de Nederlandsche beeldhouwkunst de tradi188

tioneele wegen bewandelen, het veertiendeeuwsch maniërisme door een bescheiden en analytisch realisme ternperend (St. Catharina
te Kortrijk, ca. 1400).
Zulks is vooral het
geval voor de LieveVrouwbeelden, die
hier in grooten getale
vervaardigd werden
(0. L. V. aan het zuidwestelijke portaal te
Halle). Zelfs bij de
waarvoor
gisants,
men uiteraard meer
op de werkelijkheid Afb. 161. — Apostelbeelden (St. Bartholomeus en St. Matthias)
in het koor van St. Martenskerk te Halle.
was aangewezen en
waarvoor men bovendien het meesterlijk voorbeeld had van Dijon, zelfs daar handhaaft
zich de veertiendeeuwsche traditie. Nergens een werkelijke rouwstoet,
zooals in Bourgondië; waar rouwdragers voorkomen, is er niet één
die waarlijk een dramatisch moment doorleeft. En het bronzen
grafmonument van Maria van Bourgondië (in 0. L. V.-kerk te
Brugge) van de hand van Pieter de Beckere, hoe schitterend ook van
afwerking, blijft toch met zijn coquette engeltjes en zijn lieve, doch
weinig gekarakteriseerde doode, gemaniëreerd gotisch.
De aangeboorde bron van het realisme vloeide intusschen voort in
de decoratieve kleinsculptuur : krachtig en met populaire elementen
vermengd, in de sculpturen van zwikken en consoles (0. L. V.-kerk
te Hal, consoles van het nieuw raadhuis te Brussel), in de boertige en
satirische scenes van de zittingconsoles (miséricordes) van koorbanken
(St. Pieters te Leuven, Diest, Aarschot) ; ingetogener, fijner en soms
wel wat gemaniëreerd, in de retabels (Hakendover, Zoutleeuw en zooveel andere). De voornaamste centra van deze decoratieve houtsculptuur waren Brussel en Antwerpen, in mindere mate ook Mechelen.
Van 1450 af onderging deze decoratieve houtsculptuur — en zij niet
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alleen, doch ook de geelgieterij en de monumentale sculptuur — den invloed der gelijktijdige
schilders, wier hulp zij
trouwens inriep. Van der
Weyden leverde de voorbeelden van de Aanbiddingen, de Kruisigingen, Beweeningen en Grafleggingen, die op haast alle retabels voorkomen. Sommige
Brusselsche stukken als
het retabel van Villa ca.
1470 (Jubelparkmuseum)
en het altaar van Zoutleeuw ca. 1480 getuigen
van echten kunstzin; later
echter gingen de beeldsnijders met de schilders
wedijveren in realistisch
gewemel van drukdoende
Afb. 162. — Jan Borreman. Zijdeluik van het St. Jorispersonages, in ingewikrelabel : de marteldood van St. Joris (Brussel, Jubelpark museum).
kelde drapeeringen en perspectivisch verschiet : St.
Jorisretabel (Afb. 162), retabel te Oplinter, enz. De beroemdste Brusselsche houtsnijder dier dagen was Jan Borreman (1470-1520).
In het Noorden bepaalt zich de plastiek ook hoofdzakelijk tot houtsculptuur aan koorbanken, retabels, enz. De meeste retabels hangen
nauw samen met de Duitsche Neder-Rijnsche; andere zijn met de Brabantsche verwant; een kleine groep ten slotte vertegenwoordigt een
eigen Hollandsche kunst. Tegen het einde der eeuw (ca. 1470), trad
te Utrecht een meester naar voren, die op de beeldhouwkunst der volgende jaren, van 1480 tot 1520 een zeer grooten invloed heeft uitgeoefend, Jacob van der Borcht. Zijn werken, o. a. de musiceerende engelen
(in hetRijksmuseum), St. Marten en de Bedelaar (in het Centraal Museum te Utrecht) getuigen van een groote oorspronkelijkheid in de
compositie, van een ongemeene kracht van vormgeving en innige menschelijkheid in gelaatsexpressie en gebaar.
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Frankrijk. -- In Frankrijk
bleef de Slutersche stijl gedurende nagenoeg de gansche
XVe eeuw voortleven, allereerst in de talrijke grafmonumenten, die naar het voorbeeld van dat van Filips den
Stoute te Dijon, met karaktervolle, ietwat gedrongene
in zware mantels gehulde
pleurants opgebouwd zijn,
aldus dat van Philippe de
Morvilliers in het Louvre, Afb. 163. — Praalgraf van Philippe Pot (Parijs, Louvre).
van hertog Jan van Berry
te Bourges (1438-52), van Philippe Pot in het Louvre (1477-83) (Afb.
163); vervolgens in de LieveVrouw- en heiligenbeelden, de Pieta's en
Grafleggingen, die de XV e eeuw in zulken grooten getale voortbracht, o. a. in de fraaie graflegging van het hospitaal te Tonnerre.
Zij is verder te vinden met een sterk populair accent in de tallooze
voortbrengselen van de houtsnijkunst, aan de koorgestoelten van
Rouen eng van Amiens, en in de producten van de bronsgieterij (reliekhouder van Saint-Mayeul te Souvigny).
Een meer zelfstandige Fransche plastiek, zij ook realistisch, doch
met een uitgesproken streven naar meer elegantie, bloeide in de tweede
helft der eeuw in de Loirestreek, bepaaldelijk te Tours. Merkwaardige
voorbeelden van de kunst zijn : het grafmonument van Agnes Sorel
(:1: 1449), het graf van Sire de Chaourne te Malicorne en de beeldhouwwerken in de slotkapel van Cháteaudun. Ook de prachtige Graflegging
in de abdij te Solesmes behoort tot deze richting. Michel Colombe
(1434-1512), de voornaamste kunstenaar van de Loireschool, vertegenwoordigt den overgang naar de XVI e eeuw : hij heeft reeds den invloed
ondergaan van Italië. Zijn grafmonument voor Frans II van Bretagne,
in de kathedraal te Nantes (1502-07) herinnert in zijn opbouw aan de
Bourgondische grafmonumenten, doch de vier levensgroote figuren der
deugden getuigen reeds van een streven naar meer ideale schoonheid.
Duitschland. -- De Duitsche beeldhouwkunst, die zich thans hoofdzakelijk in de zuidelijke provincies concentreert, blijft zich naar veertiendeeuwschen trant vermeien in het decoratief lijnenspel van het
gewaad, dat in hoekige plooien pleegt neer te vallen, meestal zonder
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eenig verband met het daaronder schuilend lichaam. Te Ulm
(Zwaben) werken : Hans Multscher, de beeldhouwer van het
hoogaltaar te Stertzin (vóór
1458) en Yorg Syrlin de Oude
(+ ca. 1491), de meester van
de fraaie koorbanken te Ulm,
met haar karakteristieke, raak
geobserveerde koppen (Afb.
164); te Neurenberg : Veit Stoss
(1436-1533), de typische vertegenwoordiger van de Duitsche
plastiek der XV e eeuw, met
haar realistische trekjes en overdreven plooiengekronkel; Adam
Kra f f t (1445-1500), wiens werk
o.a. het Sacramentstorentje in
St. Lorenz te Neurenberg, bij
alle maniërisme toch heel wat
krachtiger en dramatischer aandoet, en Peter Visdier (14601529), die reeds sterk ItaliaanMb. 164. — Yorg Syrlin. Kop in het koorgestoelte
te Ulm.
sche invloeden onderging en
daarom in het volgend hoofdstuk besproken wordt; in Neder-Frankenland ten slotte, vinden wij TilmanRiemenschneider (1468-1531)
wiens oeuvre, hoofdzakelijk houtsculpturen, o. a. het Laatste Avondmaal in de kerk te Rothenburg, van een ongemeen krachtig realisme
en van een intens leven getuigt, doch overigens de gewone gebreken
van de Duitsche beeldhouwkunst vertoont : onorganische bouw der
figuren en barok lijnengekronkel.
Naast de provincies van het zuiden, was ook Westfalen, speciaal Calcar, het centrum van een bloeiende retabelnijverheid. Wat deze retabels
van de Zuid-Duitsche onderscheidt dat is een rauwer realisme en een
sterkere pathetiek (Passie-retabel in de Pfarrkirche te Calcar).
Spanje. — In Spanje speelde de Vlaamsche invloed aanvankelijk een
overwegende rol. In het begin der eeuw ontbood Karel de Wijze, de
koning van Navarra, een Nederlandschen meester, Janin de Lomme
van Doornik om voor hem en zijn gemalin een grafmonument te maken :
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dat grafmonument (kathedraal van Pamplona) is een repliek van dat
te Dijon. Vlaamsche en Duitsche meesters werkten mee aan de plastische versiering van de kathedralen te Toledo en te Sevilla. In den
loop der eeuw echter ontstond een eigen Spaansche beeldhouwkunst,
die naast onmiskenbaren Vlaamschen invloed, toch eigen karaktertrekken vertoont, te weten : een grootere fantasie en weelderigheid in
de details, een voorliefde voor bewogen composities en voor een heftige
expressie, die zelfs niet terugschrikt voor het wansmakelijke en het
afstootelijke. Ook hier vormen de grafmonumenten, de koorgestoelten
en de gesneden en beschilderde altaarstukken het belangrijkste deel
der productie. Het merkwaardigste grafmonument is dat van koning
Jan II en zijn gemalin, in de karthuizerkerk te Miraflores, een werk
van een weergaloos rijke versiering.

C.

SCHILDERKUNS'I'

1. DE DECORATIEVE IDEALISTISCHE SCHILDERKUNST DER
XIII e EN XIV e EEUW

Inleiding, — Evenmin als de beeldhouwkunst is de schilderkunst
in de middeleeuwen een vrije, zelfstandige kunst : muur- en paneelschildering, miniatuur en glas-in-lood, zij dienen en zijn decoratief
opgevat. Eerst in den loop van de XIVe eeuw begint de schilderkunst meer zelfstandig op te treden, en haar doel in zichzelf te
zoeken : in de muur- en paneelschildering komt meer diepte en
meer realisme, de glasramen verliezen haar afsluitende waarde en
beginnen een schilderachtig effect na te streven en in de miniaturen
wint het de voorstelling op het decoratieve doel. Tegelijk treedt de
persoonlijkheid van den schilder meer op den voorgrond en worden
de realistische elementen talrijker en getrouwer.
A/ In Italië. -- In Italië verkreeg de Gotiek nooit volledig burgerrecht;
waar zij binnen drong, boette zij veel van haar wezen in : de gotieke
kerk werd in Italië verwijd tot zalen en de muren behielden in dit zonneland haar afsluitende waarde. Zoo bleef daar genoeg vlakte over tot
versiering « al fresco » en was Italië aangewezen om in de monumentale
schilderkunst dezelfde rol te spelen als Frankrijk in de plastiek.
Om het midden der XIII e eeuw zat de schilderkunst in Italië nog verstrikt in het Byzantinisme. In het noorden praalde Venetië in den gou193
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den droom van het Morgenland; in het zuiden, van
oudsher een kunstleen van
Byzantium, verspreidden de
Grieksch-geschoolde monniken van Monte-Cassino den
Byzantijnschen invloed. Doch
Franciscus was door Italië
gegaan en had overal de
nieuwe boodschap gebracht
van spontaan geloof, van
innerlijk leven, van liefde tot
de natuur als weerspiegeling
van den Schepper. De vernieuwing der monumentale
schilderkunst botte op het
einde der XIII e eeuw uit op
drie punten tegelijk. Te Siëna
verjongde Duccio di Buoninsegna het byzantinisme door
gevoelige gratie ; te Florence streefde Cimabue naar
een natuurlijker uitdrukking
(Afb. 165; te Rome ontwikkelde Pietro Cavallini verder
den verhalenden trant, die
zich reeds vroeger in de fresco's van San Clemente geAfb. 165.
Cimabue. Madonna omringd van Engelen
(Florence, Uffizi).
openbaard had. Deze verschillende stroomingen troffen samen te Assisi, in de stad van St. Franciscus.Daar werd de nieuwe
kunst geboren. De man die haar schiep was de Florentijn Giotto di
Bondone (1266-1337) en het werk waarin zij voor het eerst aan het
licht treedt zijn fresco's in de St. Franciscuskerk. Giotto keert zich
beslist af van de Byzantijnsche meesters en brengt de kunst in onmiddellijk contact met het leven. Hij schuift den gouden achtergrond der
Byzantijnen weg en plaatst de heilige gebeurtenissen, die hij in haar
bijzonderheden beschrijft, in de natuur, in het veld en het bosch te
midden van planten en dieren (Afb. 166). Zijn figuren leven, handelen,
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hun uitdrukking en gebaren
spreken, de samenstelling is
klaar en stijlvol en tevens
van een hooge dramatische
kracht. Behalve te Assisi,
werkte Giotto ook te Padua
(Arena-kapel), te Rome (St.
Pieters) en te Florence (Sa.
Croce), steeds zijn kunst
vernieuwend en verbeterend.
Naarmate hij in jaren vordert, wordt de voorstelling
meer geconcentreerd, de menschelijke figuur grootschei
van vorm, de plastiek voller, Afb. 166. — Giotto, De opwekking van Lazarus (Padua,
Arenakapel).
het psychologisch element
dieper, en zulks zonder dat
het schilderij hierbij iets van zijn decoratieve kwaliteiten inboet. Zijn
werk verschijnt als de laatste groote uitdrukking in monumentale gebondenheid van de christelijke gemeenschap der middeleeuwen.
Giotto's invloed op de Italiaansche schilderkunst van de XIVe eeuw
is overgroot geweest. Te Florence teren een gansche plejade schilders,
de zgn. Giottesken, op 's meesters kunst. Taddeo Gaddi bewaart Giotto's
concentratie in de voorstelling, doch staat, wat psychologische diepte
en schoonheid van vormen betreft, ver bij hem achter. Orcagna, dien
wij reeds als beeldsnijder ontmoetten, is al heel wat minder monumentaal en geeft meer en meer aan realistische neigingen toe (fresco's in
S. Maria Novella). Dezelfde zin voor realisme spreekt ook uit het
werk van Spinello Aretino (fresco's in de sacristie van San Damiano).
Een synthese van de pittoreske waarneming der Giottesken en van
's meesters beginsel van evenwichtige compositie en plastische hechtheid verwezenlijken de te Padua werkzame Veroneezen, Altricluero en
Avanzo. Doch geen enkel werk echter haalt het in monumentaler stijl
en dramatische kracht bij den anoniemen Triomf des doods in het
Campo Santo te Pisa, een cyclisch gedicht in vier tafereelen, dood,
oordeel, hel en kluizenaarsleven, voorstellingen van een Danteske
visie en tevens van een huiveringwekkende werkelijkheid.
In vergelijking met de monumentale, dramatische en in het eind realistische kunst der Florentijnen en Giottesken, doet die der Siëneezen
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(veelal paneelschildering) elegant, lyrisch, ja zelfs ietwat sentimenteel aan.
Leerrijk in dit opzicht is de vergelijking van een fresco van Giotto met het
altaarstuk van Duccio in het museum van de kathedraal te Siëna. Het
droevige waas dat aan Duccio's madonna's een zekere bekoring geeft,
drong diep door in de Siëneesche kunst en is nog lang nadien te vinden
op het gezicht der madonna, die het geliefde thema der Siëneezen is. On-

Afh. 167. — Simone Martini. De Boodschap (Florence, Uffizi).

der de meesters uit de Siëneesche school treden vooral naar voren : Simone
Martini, wiens werken in een eminenten graad de Siëneesche eigenschappen, decoratief effect en poëtische uitdrukking, vertoonen (Afb. 167) en de
gebroeders Lorenzetti, die, door scherper karakteristiek en krachtiger
gevoelsuitdrukking, den weekera Siëneeschen trant meer kracht en leven
bijbrachten. Zoo zien wij dan ook hier de schilderkunst evolueeren naar
meer werkelijkheidszin. Alleen te Venetië, zooals uit het werk van Lorenzo
Venetiano blijkt, hield de Byzantijnsche traditie onverzwakt stand.
B/ Benoorden de Alpen — Hier is de ontwikkeling der schilderkunst
het best na te gaan in de miniaturen. Het voornaamste centrum van de
boekschildering in de XIII e eeuw was de universiteitsstad Parijs. Ter196

wijl de Duitsche miniaturen,
over het algemeen te onrustig, te overladen en nog tamelijk Byzantijnsch uitzien,
de Engelsche, (meestal apocalypses), aangrijpen door
stoute fantasie en dramatische
kracht, ligt de bekoring van
de Parijsche miniatureuschool
onder den H. Lodewijk in
den kieschen eenvoud van
teekening en kleuren (warm
rood en blauw), in de soepele
zwierige lijn van houding,
gebaar en beweging, in den
fraaien decoratieven stijl, die
aan de gelijktijdige kerkramen herinnert (Afb. 168).
Van realisme is hier vooralsnog geen spoor. De eerste
kiemen daarvan zijn te vinden Afb. 168. — Miniatuur : Abraham en Melchisedech
(Psautier de S. Louis, Parijs, Bibliothèque nationale).
in de Engelsche miniaturen
van het midden der XIIIe
eeuw, en wel namelijk in de zgn. dróleries, zotternijen van menschen
en dieren, die zich afspelen in het rank- en lofwerk van de initialen
en bladomlijsting. In dien vorm dringt dan het realisme tegen het begin
der XIVe eeuw ook in de vastelandsche miniatuur binnen (Miracles de
S. Denis, Bibl. nat. te Parijs). Bij Jean Pucelle den voornaamsten
miniaturist van de eerste helft der XIV e eeuw wordt het verder ontwikkeld en door een bijzonder Franschen, kieschen smaak veredeld
en verfijnd. Vanaf het midden der XIV e eeuw ondergaat de miniatuurkunst, langs Avignon om, meer en meer den invloed van de
Giottesken en Siëneezen. Uit de verbinding van inheemsche overleveringen met Italiaansche bestanddeelen ontstaat dan een tweeslachtige stijl, die, bij alle realisme en streven naar perspectivische
weergave, toch nog sterk decoratief blijft. Het is deze stijl, dien men
met enkele varianten aantreft aan de voornaamste hoven van
Europa : te Parijs, bij den koning van Frankrijk Jan II (13501364) en zijn zoon Karel IV (1364-1380), aan de hoven van diens
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broers, de hertogen van Berry(Orléans), van Anjou (Angers), en van Bourgondië
(Dijon), ten slotte nog aan
het hof van den met de Valois
vermaagschapten en in Frankrijk opgevoeden Boheemk
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te Praag. Onder de miniaturisten dezer vorsten treffen
wij hoe langer hoe meer
Zuid-Nederlanders aan, André Beauneveu van Valenciennes, Jacquemart van
Hesdin, Jan Bandol van
Brugge, Melchior Broederlam
van Ieper, Jean Malouel uit
het Geldersche, enz. Typische

Afb. 169. — Miniatuur : Het feestmaal ter eere van
Karel IV (Grandes Chroniques de France, Parijs, Bibl.
nat.
•

voorbeelden van dezen trant
leveren de miniaturen uit
« Les grandes Chroniques de
France »

(Afb.

169), het al-

taarstuk van Melchior Broederlam te Dijon en de meer rechtstreeks onder Siëneeschen invioed
staande paneelen van « meester » Wilhelm te Keulen en « meester
Dietrich » te Praag.
In het Noorden, waar de echte Gotiek, met haar oplossing van de
muren in constructieve elementen, voor een monumentale schilderkunst
geen plaats liet, maakte deze zich als glas-in-loodkunst meester van de
vensters. De glas-in-loodkunst is vooral tot hoogen bloei gekomen in
het vaderiand der Gotiek, in Frankrijk,
In de )(M e eeuw bestaan de glasramen meestal nog uit kleine medaillonvoorstellingen, soms ook uit grootere figuren, die in een lijst van
bladwerk gevat zijn (A/ 1).170). Van plastische vormenronding, perspectief
of atmosfeeraanduiding is geen spraak; de vormen zijn absoluut vlak,
zuiver lineair, wat des te sterker uitkomt doordat de strakke lijnen
van het ioodlint overal de teekening volgen. Zoo vertoonen dan deze
glasramen een volstrekt e decoratief karakter. De hoofdtonen zijn blauw,
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rood en groen. De mozaieken
van Ravenna daargelaten,
heeft de schilderkunst niets
aan te wijzen dat in koloristisch-decoratief opzicht met
de venstercyclussen van
Chartres, Auxerre, Le Mans
of Bourges kan vergeleken
worden. Ook buiten Frankrijk zijn uit dien tijd prachtige ensembles bewaard, o.
a. te Canterbury en te Lincoln, te Marburg en te Keulen
(vensters van de koorkapellen
in den dom).
In de XIV e eeuw kondigt zich
voor deze tak van de schilderkunst het verval aan. Het
zuiver decoratief karakter
gaat van lieverlede te loor
niet alleen openbaart zich in
het grillig lijnenspel der
gewaden de gemaniëreerdheid
van de gelijktijdige plastiek,
maar de architectuur maakt
zich van de glasraamkunst
meester, de kleuren worden
ijler en lichter (geel, zilvergrijs), de gansche compositie
wordt losser en ten slotte gaan
de loodverbindingen geen
Afb. 170. — Glasraam uit de kathedraal te Sens.
rekening meer houden met
de omtrekken van de gestalten. Het is in de kathedralen van Parijs,
Reims, Rouen, te Wells, te York, te Oxford en in den dom te Keulen
dat de schoonste glasramen uit dezen tijd te zien zijn.
2. DE REALISTISCHE SCHILDERKUNST DER XV e EEUW.
Inleiding — In de XV e eeuw krijgt het hooger beschreven ontwikkelingsproces definitief zijn beslag. De schilderkunst maakt zich los uit het
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verband (boek, altaarstuk,
gebouw) waarmee zij vroeger samenhing en wordt doel
op zich zelf. Miniatuur, paneel
en glasraam worden echte
schilderijen, die zich volgens
de drie afmetingen ontwikkelen, de figuren bewegen
zich vrij in de ruimte, het
algemeen typische wijkt voor
het bizondere, met een woord,
het zuiver decoratieve maakt
plaats voor de realistische
weergave der werkelijkheid.
Bourgondië en de Nederlanden. -- Het centrum der
kunst is niet langer Parijs, —
de herbegonnen oorlog met
Engeland heeft het Parijsch
kunstenaarsgild verstrooid —
maar Berry, Bourgondië en
eerlang Vlaanderen, dat, sedert 1381 met Bourgondië
vereenigd, tengevolge van den
moord op Jan Zonder Vrees
(1419), de zetel wordt van
Mb. 171. — Miniatuur : de maand October (Très riches
heures.du duc de Berry, Chantilly, musée Condé).
het Bourgondisch hof en de
kern van het rijk dat de
hertogen in de Nederlanden aan het opbouwen zijn. Te Brugge, te Gent,
te Brussel en te Leuven, in de schaduw van het prachtlievende Bourgondisch hof en onder de bescherming van den burgerlijken geldadel,
ontlook de moderne realistische kunst, die in de volgende jaren over
heel de Germaansche en Romaansche wereld uitstraalde.
Het is in de miniaturen van de in Berry en Bourgondië werkzame Nederlanders, dat voorshands de ontwikkeling het best te vervolgen is.
De elementen aan de werkelijkheid ontleend worden talrijker, de achtergrond begint een grooter rol te spelen, er wordt gestreefd naar een juister verhouding tusschen de figuren en het architecturaal of natuurlijk
kader. Het belangrijkste document uit die dagen zijn de kalenderbeel200

den van het wereldberoemde getijdenboek, dat de gebroeders van Limburg voor den hertog van Berry verluchtten (« Les très riches heures du
duc de Berry », museum te Chantilly). Bezie b. v. het Octoberbeeld
(Afb. 171), het bezaaien van een veld aan de oevers der Seine onder
de muren van het Louvre, en let op al de karakteristieke bizonderheden : op den zaaienden boer, het eggende paard opgetuigd met hetzelfde
gareel als op onze dagen, de graanoppikkende eksters, den vogelverschrikker... niets ontbreekt er aan de aandachtige waarneming van
de werkelijkheid op die plaats, in dat seizoen; alleen geschiedt de aanduiding der verschillende diepten nog ietwat kunstmatig door het achter elkaar stellen van verdeelende schermen : paard, knotwilgen, slot.
In 1432 treedt dan plots de nieuwe kunst, die tot dusver in de handschriften besloten was en uitsluitend het genot had uitgemaakt van den
adel, zegevierend aan den dag ten aanschouwe van het volk, in het meesterstuk van de St. Janskerk (thans St. Baafs) te Gent, de Aanbidding
van het Lam, toegeschreven aan de gebroeders van Eyck. Zooals het
daar hangt in de kapel van den schenker Judocus Vydt, verbeeldt het
in een grootsch opgevatte, scholastieke synthese, de hoofdfiguren en
de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis der menschheid : aan de
buitenzijde, de voorboden (Sybillen en profeten), den Voorlooper en den
Getuige, en het voorspel, de boodschap; aan de binnenzijde, de voltrekking, of juister gezegd de hemelsche apotheose, van de Verlossing
door het vrijwillig offer van het Lam, Wiens bloed de eeuwige levensbron is voor de menschheid, die in statige stoeten uit de vier hoeken
der wereld komt aangetreden. De symmetrische en antithetische verdeeling der groepen, de plechtstatige ernst en waardigheid der figuren,
de pracht van de gewaden, de weergalooze kleurenweelde, alles werkt
samen tot een machtigen indruk. Merkwaardig vooral is het angstvallig naturalisme, zooals dit zich openbaart in de behandeling van
de stoffen, in de afwerking van de menschelijke figuur, de boomen,
kruiden en bloemen van het landschap. Toch heeft deze kunst haar
grenzen : zij is nog sterk analytisch, het menschelijk lichaam is nog niet
organisch gebouwd, het landschap is nog schermgewijs ineengezet,
de figuren en de ruimte nog niet samen gezien. Minder grootsch van
opvatting doch technisch gayer zijn de kleinere altaarstukken van
Jan van Eyck, de Madonna van der Paden (Afb. 172), een prachtige,
geëquilibreerde compositie, rijk aan tegenstellingen en van een onge
ëvenaarde stoffen- en kleurenweergave, en de Madonna van den kanselier Rolin (Parijs, Louvre), rustiger en harmonischer, met in den
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achtergrond, een heerlijk doorzond-rivierlandschap. Een van zijn meest
bekende portretten is dat van den koopman Arnolfini en zijn vrouw
(Londen, Nat. Galery) een loflied aan de echtelijke trouw en... aan de
kleine dingen van het dagelijksch leven.
Van Eyck's invloed op de kunst is enorm geweest; feitelijk hebben alle
Nederlandsche meesters uit zijn volheid ontvangen. Onder zijn recht-

Afb. 172. — Jan van Eyck. De Lieve-Vrouw van Kannunik van der Paelen
(Brugge, gemeentemuseum).

streekschen invloed staat Petrus Christus (ca. 1400-1472), althans in
zijn eerste werken; later onderging hij meer den invloed van van der
Weyden, zonder evenwel er in te slagen deze invloeden tot een zelfstandigen stijl te verwerken (Kruisafname te Brussel).
Was de kunst van van Eyck een kalme, een grootsch-aandoende aristocratische, die zich in de eerste plaats richtte tot het oog, die van
Rogier van der IV eyden (Doornik 1399 — Brussel 1464) en van den
Meester van Flémalle (die, volgens de jongste opsporingen van Renders,
niemand anders zou zijn dan de jonge van der Weyden zelf), is de voortzetting der middeleeuwsche, populaire gevoelskunst. Van der Weyden
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is de uitbeelder van de ontroering in haar dramatische verscheidenheid
(Afb. 173). Hij schiep het type van Kruisafdoening, dat honderd jaar
lang geldend zou blijven. Terwijl do van Eyekon werken met k1ur,
werkt hij vooral met lijnen; zijn kunst is dramatischer, religieuzer en
dan ook meer populair. Geen schilder liet zulk diep spoor na in de kunst
hij is de voorman der Brabantsche school en vond navolgers in
Duitschland, Frankrijk en Spanje.

Afb. 173. — Rogier van der Weydene Kruisafneming (Escorial).

Een van zijn leerlingen is Dirk Bouts (Haarlem 1391 — Leuven 1475).
In tegenstelling echter met zijn meester is Bouts tamelijk stijf en koel.
Zijn lang opgeschoten gestalten met knokige koppen en houterige
gebaren bewegen haast niet, kijken onverstoorbaar uit hun bedachtzame oogen, zelfs bij het meest dramatische voorval. Bouts' groote verdienste ligt in zijn teekening, zijn koloriet en zijn verzorgde achtergronden, die hij doorbreekt en verruimt door verscheiden uitzichten.
Hierdoor bereidde hij den weg voor een zelfstandige opvatting van het
landschap. Van 1468 af was hij de officieele schilder van de stad
Leuven, die dan ook zijn voornaamste werken bezit. (Afb. 171).
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In de tweede helft van de
eeuw treedt Gent op den
voorgrond met twee schilders
van eersten rang : Justus van
W assenhove (1435-?), een teekenaar van zeldzaam talent
en een kolorist met een eigen
kleurenscala (Kruisiging in
St. Baafs), die in Italië, waar
hij sedert 1472 verbleef, onder den invloed van de Florentijnen en de Umbriërs,
tot een grootscher monumentaler stijl kwam (Communie der apostelen) en
Hugo van der Goes (14401482), die, Augustijnerleekebroeder geworden, zijn
Mb. 174. — Dirk Bouts. Het Laatste Avondmaal
leven eindigde, lijdend aan
(Leuven, St. Pieterskerk).
godsdienstwaanzin, in het
Rood Klooster bij Brussel. Van der Goes laat al zijn tijdgenooten ver
achter zich door zijn perspectivische samenstelling, zijn grooter concentratie, scherpere karakteristiek en gemeenzamer natuurlijkheid in
houding, gebaar en gelaat.
Zijn twee merkwaardigste
schilderijen zijn de Aanbidding der Herders (Afb. 175)
en de Dood van 0. L. Vrouw
(in het museum te Brugge).
Van der Goes' tijdgenoot te
Brugge was Hans Memling
(Mainz ca. 1433 -- Brugge
1494), die uit zijn vaderland
die bijzondere lieflijkheid
meebracht, welke het kenmerk was der oude Keulsche
School en hem in ons land
in het voetspoor zou drijven
van der Goes. De a an bidding der
van van der Weyden. Hij Afb. 175. — Hugo
Herders (Florence, Uffizi).
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vertegenwoordigt in de
Vlaamsche schilderkunst het
lyrisme. De strengheid en
statigheid der van Eycken
en van Bouts heeft bij hem
plaats gemaakt voor lieflijke
sierlijkheid, voor mededeelzame intimiteit, voor een
losser en bevalliger elegantie.
Zijn portretten echter (Afb.
176) vertegenwoordigen alles
wat door de Vlaamsche schilders, in zake realisme bereikt
werd. Memlings werk berust
grootendeels in het St. Danshospitaal en in het stedelijk
museum te Brugge.
De laatste groote meester der
Brugsche School is Gerard
David (1460-1523). Hij is geen
baanbreker maar een erfgenaam en heksluiter, die de
statigheid en het koloriet der
van Eycken, den sculpturalen
Hans Memling Portret van Maria Moreel
stijl van Bouts en de gratie Afb. 176. — (Brugge,
St. Janshospitaal).
en de sierlijke groepeering
van Memling tot een harmonische eenheid heeft weten te verwerken.
In de laatste jaren van zijn leven onderging hij bovendien duidelijk den
invloed van Matsijs en de Italianen. David's kunst is harmonisch en
rustig; heftige gevoelens vermag hij niet uit te drukken (zie b. v. zijn
tafereelen uit het leven van Kambuses, in het museum te Brugge).
Daarentegen overtreft hij zijn voorgangers in het uitbeelden der ruimte
en toont hij zooals zij dezelfde zorg voor het detail (Doop van Christus
te Brugge).
Na Gerard David vervalt de schilderkunst te Brugge tot slaafsche
navolging van de vorige meesters (b. v. bij Yserbrant). Trouwens,
Brugge ziet zich op het gebied der schilderkunst, zooals op alle andere,
voorbijstreven door het opkomende Antwerpen, dat in de volgende jaren
beslist de leiding verkrijgt.
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Wat de Hollandsche schilders, bij
alle afhankelijkheid, van de
Vlaamsche onderscheidt, dat is
het ruimtegevoel en het atmosferisch element. Die vinden wij
reeds bij Albert van Ouwater, (ca.
1430-ca. 1460) die de Opwekking
van Lazarus laat gebeuren in een
schemerige kerk, maar sterker nog
bij Geertgen-tot-St. Jans (ca. 14651495), wiens werk de kiemen bevat
— en soms meer dan de kiemen
— van haast alle genres, waarin
de Hollandsche schilderschool later
zou uitmunten, het landschap (Afb.
177), het zedenstuk, het groepportret. Een zeer oorspronkelijke figuur is verder Hiëronymus Bosch
(1460-1516), als schilder nog een
vijftiendeeuwer : analytische, overwegend vlak-lineaire composities
zonder
veel ruimtegevoel, maar
Afb. 177. — Geertgen-tot-St. Jans. St. Jan de
Dooper (Berlijn, Kaiser-rriedrichmuseum).
door de keuze zijner onderwerpen
reeds behoorend tot die onrustige,
beroerde zestiende eeuw. De devote stemming der middeleeuwen heeft
bij hem afgedaan. Wat dezen zonderling boeit het is : het anecdotische
en het fantastische (Verzoeking van St. Antonius), het janhagel en het
gespuis (Kruisdraging te Gent, Afb. 178), de verschrikkingen en de
hallucinaties van het bijgeloof (Paradijs der lusten). Door dit alles is
Bosch de voorlooper van de zestiendeeuwsche realistische genreschilders.
Naast de paneelschildering werd in dit tijdperk voorts de miniatuurkunst druk
beoefend (Fleurs des Histoires de Jean Mansel, Brussel). Van af 1450 ondergingen
tte kunstenaars den invloed van het precieuze gemaniëreerde Bourgondische hof,
waarvoor zij werkten (houdingen en kleeding). Terzelfdertijd kwam meer en meer
de grisaille-techniek in zwang (Tavernier, Jean Dreux en de Wavrinmeester).
Na 1480, met de Gentsch-Brugsche school van de Benings, ging de miniatuur
teren op de gelijktijdige paneelschildering (Grimiani-breviarium te Venetië en
Hennesy-horarium te Brussel).

Frankrijk. — De Fransche schilders schrikken terug voor al te heftig
realisme, hun vormen zijn minder individueel, hun koloriet minder
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rijk. Een belangrijk centrum was de Loire-streek.
Nederlandsche invloeden
liggen ten grondslag aan
het werk van Jean Fouquet (ca. 1415-1480), dien
men op zijn best leert kennen in zijn miniaturen
(Heures de la reine Anne)
en in zijn portretten
(Karel VII en Jouvenel
des Ursins, in het Louvre).
Meer onder Italiaanschen
invloed staan de werken
van den schilder, die naar
Afb. 178. — Hieronymus Bosch. Fragment van de Kruishet voornaamste daarvan,
draging (Gent, museum).
de triptiek in de kathedraal te Moulins, de « meester van Moulins » genoemd wordt : de vormen
zijn weeker en bevalliger, het koloriet teerder. Bij Jean Bourdichon
van Tours glijdt deze bevalligheid af naar dorheid en oppervlakkigheid. Een ander belangrijk kunstcentrum was Provence, het gebied
van den kunstlievenden René d'Anjou. Hier was de invloed van het
naburige Italië overwegend. Het merkwaardigste werk van de
Provencaalsche school is de Piëta van Villeneuve-bij-Avignon, een
schilderij van een ongemeen diep gevoel en van een edele voornaamheid
(Afb. 179).
Spanje. — In het Spaansche schiereiland betwistten de Italiaansche en
de Nederlandsche schilderkunst elkaar het terrein. In de steden langs de
Middellandsche Zee, te Barcelona en te Valencia, overheerschte de
Italiaansche invloed, niet echter zonder dat ook daar de Vlaamsche
kunst doordrong, ten bewijze : Luis Dalmau; in het overige Spanje, dat
geografisch en ook economisch meer naar het Noorden georiënteerd
was, was de Vlaamsche invloed overwegend. Vooral van Eyck vond
hier talrijke navolgers. Zijn trouwste epigonen zijn : Luis Dalmau
van Barcelona en Nuno Goncaivès van Lissabon. Terwijl de eerste slechts
een vulgair plagiaris was, legde de tweede, bij alle afhankelijkheid van
den meester, toch een zekere zelfstandigheid aan den dag. Onder hun
invloed ontstond daar een echte Spaansch-Vlaamsche school, waarvan
het centrum Salamanca was en de voornaamste vertegenwoordiger
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Fernando Gallego. Het Vlaamsche realisme krijgt bij deze meesters een

wilder karakter : bloedige tooneelen zijn niet zeldzaam.
Duitschland. — Geen land, Vlaanderen en Italië uitgezonderd, kan in
dit tijdperk op zooveel schilders wijzen als Duitschland : Keulen, Zwaben en Frankenland bezitten bloeiende schilderscholen. Karakteristiek
voor de Duitsche schilderkunst zijn : een zekere archaïsme, een sterk

Afb. 179. — Da Pieta van Villeneuve (Parijs, Louvre).

analytische visie en voorstelling, een neiging tot overlading en het overwicht van het lineair element (graveurs!). Wat het koloriet en in het
algemeen de picturale eigenschappen betreft, staat zij bij de Nederlandsche ver achter.
Te Keulen zet Stephan Lochner de richting van Meester Wilhelm voort,
diens idealisme door een bescheiden dosis natuurwaarheid temperend
(Aanbidding der Koningen, in den dom). Krachtiger, grootendeels
onder Nederlandschen invloed, treedt het realisme aan den dag bij den
« meester van het Maria-leven » (München), om ten slotte in de Lyverbergsche Passietafereelen (Keulen), in Maria's Maagschap en in het
St. Bartholomeuspaneel, in ietwat gemaniëreerden vorm, te zegevieren.
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De Zwaabsche school stond
van meet af verder in de
richting van het realisme,
vooral wat betreft de weergave der ruimte : op Lucas
Moser's altaarstuk te Tiefenbronn is al vroeg een rivierlandschap te zien ; bij Zeitblom
treft in de figuren een krachtig
nationaal element ; Konrad
Witz (1390-1446), die ongetwijfeld het werk der Nederlandsche meesters gezien
heeft, behandelt de natuur
al iets synthetischer en hecht
meer belang aan de uitbeelding der figuren in de ruimte;
dit is ten slotte in nog
grootere mate het geval bij
Martin Schongauer (14451491), wiens werk veel trekken van overeenkomst vertoont met dat van van der
Weyden en van der Goes Mb. 180. — Martin Schongauer. De dood van 0. L.
Vrouw (kopergravure)
(Afb. 180).
Te Neurenberg doet zich aanvankelijk de invloed gevoelen van het naburige Siëneesche Praag
(Imhofretabel in St. Lorenz, ca. 1420). De schilder van het Tucherretabel staat al vrijer en spreekt een krachtiger taal. Bij Hans
Pleydenwur f f en Michaël Wohlgemut (1434-1519), den meester van
Durer, maakt het archaïsme plaats voor het Nederlandsch realisme
van van der Weyden. Durer (1471-1528) zal de inheemsche tradities
met de Nederlandsche en Italiaansche invloeden tot een zelfstandigen
Duitschen stijl verbinden.
Een zeer krachtige persoonlijkheid, misschien wel de grootste Duitsche
schilder in deze periode, is Michaël Packer (+ 1498) van Bruneck in
Tyrol. Geen schilder, Mantegna uitgezonderd, bracht het in dien tijd
zoover in de weergave der ruimte en in de volplastische uitbeelding
der gestalten daarin (Wolfgangretabel).
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D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
Het gotiek tijdperk was de gouden tijd der ambachtskunst. De gilden
zetten de ambachtstradities over en waakten streng op de degelijkheid
der afwerking. Eigenlijk was alles ambachtskunst. Nadat wij die kunstvakken, welke voor de geschiedenis der plastiek van belang zijn in cbt
verband besproken hebben, doen wij hier zeer in 't kort de overige
kennen.
De vroegere glas-in-loodkunst (Zie b1. 198-99), waarbij de vormen door
verschillend gekleurde, in lood gevatte glazen werden aangegeven,
heeft bepaald uitgediend. Het glasraam wordt een schilderij, in een
kader van architectuur en sculptuur. De kleuren worden zachter en
Ter en het perspectief begint een rol te spelen. Op het einde der Xve
eeuw maken de afzonderlijke figuren plaats voor tafereelen, die de
gansche vensterruimte in beslag nemen; van dienzelfden tijd af wordt
de goudtint overheerschend. Prachtige gebrandschilderde ramen uit
dit tijdperk bezitten de kathedralen - te Angers, te Bourges, S.
Sévérin te Parijs en de kerken te Neurenberg. In ons land zijn
slechts weinig kerkramen aan de woede der beeldenstormers ontsnapt;
daarvan zijn de transeptramen van de kathedraal te Doornik en
de ramen van Zichem en van St. Gommarus te Lier de voornaamste.
Een groote gelijkenis met de geschiedenis der glasramenkunst vertoont
de ontwikkeling der tapijtkunst. Terwijl de oudste tapijten nog weinig
doch zeer krachtige kleuren, rood, blauw en groen verwerken en er
nog zeer vlak uitzien, worden weldra de kleuren meer verscheiden
en komt er hoe langer hoe meer ruimte in het doek, al blijft dit in
deze periode zeer decoratief en tot in de kleinste hoeken gevuld. Het
belangrijkste centrum van deze kunst, tegen het einde der XIV e eeuw,
is Parijs (Apocalypse van de kathedraal te Angers).
In het begin der XV e eeuw treedt Arras meer op den voorgrond. Uit
deze ateliers komen de prachtige tapijten met het leven van St. Piatus
en St. Eleutherius in de kathedraal te Doornik. De meesters van Arras,
het eerst, brachten in het tapijt ruimte en realisme. Vanaf 1450 geraakte de tapijtkunst te Arras in verval; zij stierf er totaal uit na de
verovering der stad door Lodewijk XI (1477). Arras' erfgename was
Doornik, waar de tapijtkunst onder den invloed kwam van de Nederlandsche schilders, vooral van van der Weyden (zie b. v. het tapijt
met den slag van Roncevaux, Jubelp. Brussel). Langzamerhand kwam
ook in andere Nederlandsche steden de tapijtweverij op, nl. te Edin210

gen, te Oudenaarde en te Brussel (1451). Vooral in deze laatste stad
was de tapijtkunst een schitterende toekomst weggelegd.
Naast het kerkelijk meubilair, retabels (mus. Brussel), sacramentstorentjes (St.
Pieters te Leuven), koorhekken in hout, steen (Amiens) of koper (Haarlem),
koorbanken (St. Geertrui te Leuven) doxalen (Leuven, Lier, Diksmuide), enz..
kreeg in de laat-gotieke periode ook het burgerlijk meubilair een zeker belang,
Het voornaamste en meest typisch profaan meubel is de koffer : in de XIII e eeuw,
nog slechts een grof afgewerkte kist, met dierenhuiden bekleed en van een

Afb. 181. — Laat-gotiek interieur (Tentoonstelling van oud-Vlaamsche
Kunst te Antwerpen, 1930).

ijzeren beslag voorzien ; in de XIV e eeuw bij middel van paneelen al meer
organisch gebouwd ; in de XV e eeuw rijk met vierpassen, maaswerk, damastmotief of perkamentbladen versierd (Afb. 181). Tegen het einde van de XV e eeuw
ontwikkelde zich uit de koffer, het dressoor of credens, dat eigenlijk niets anders is dan een koffer op verlengde pooten. Duitschland en bizonder de
Nederlanden bleven in dit tijdperk de zetel van de ,geelgieterij. Naast Dinant en
Hoei traden daar andere belangrijke centra op den voorgrond, Maastricht,
Brussel en Doornik. Tot de merkwaardigste producten dezer kunst behooren
de doopvont van Hal en van Zutphen, de lessenaars van Tienen en van Andenne,
de zevenarmige kandelabers van Zoutleeuw en van Gaurain, de grafplaten van
St. Salvator te Brugge. De ijzersmeedkunst vervaardigde de prachtige hengsels
van kerkdeuren= f (Parijs, St. Paulus te Luik) en het fijn ijzerbeslag, van koffers
en kisten (Ieper, Brugge). De edelsmeedkunst, verzaakte hoe langer hoe meer
aan het kleurig smeltwerk en gaf vanaf het einde der XIIIe eeuw den voorkeur aan architectuurmotieven en beeldwerk. Zoo verbeeldt het schrijn van
St. Gertrudis te Nijvel (1298), een der merkwaardigste werken uit dezen tijd,
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een gotieke kathedraal met al wat daarbij
behoort, als steunbeeren, spitsboogvensters
met wimbe rgen, roosv ensters en voiplastisch
beeldwerk. Typische voorbeelden van dit
overwicht der architectuur in de kleinkunst
zijn verder de reliekhouders en monstransen,,
die den vorm krijgen van een opengewerkten
toren met steunbeeren en luchtbogen (Af b.
182). Vanaf de XIVe eeuw maakt het groevenof doorschijnend email meer en meer plaats
voor het schilderemail. Naast de tapijtkunst,
bleven ook de veel oudere naaldkunstert
(borduur- en stikwerk) druk beoefend; een
van de prachtigste werken is het misgewaad
van het Gulden Vlies, dat thans te veeenen
berust. Het gebruik van leder voor boekbanden, foedralen van reliekhouders en
bekleeding van kistjes gaf het ontstaan aan
de lederbewerking bij middel van stempels.
Op het einde der XIV e eeuw, dank zij de
uitvinding van het papier, kwam in de meeste
landen van Europa, vooral in de Nederlanden
en in Uuitschland, naast de aristocratische
miniatuur de meer populaire houtsnede tot
ontwikkeling. De losse afzonderlijke platen
maakten weldra plaats voor samenhangende
reeksen, waarbij de verklarende tekst een
steeds belangrijker rol speelde. Zoo ontstonden die als blokboeken bekende prentwerken
«Speculum salvationis humanae, Ars moriendi,
Biblia pauperum », enz. ten gerieve van de
schaarsch geletterde volkspriesters. Ook de
eerste eigenlijke drukwerken (incunabelen),
werden met zulke houtsneden versierd. De
oudste houtsneden zijn zeer synthetisch opgevat en sterk lineair uitgevoerd. Eerst na
1480 werd meer naar weergave van volume
en perspectief gestreefd. Intusschen had zich
omstreeks het midden der eeuw uit het ciseleerwerk der goudsmeden een andere grafische
techniek ontwikkeld, die eerlang de houtAfb. 182. — Gotieke monstrans.
snede zou overvleugelen, de burl jngravure.
Onder de « primitieven » va n de graveerkunst vermelden wij den « Meester
van de Passie van Barlijn », den monogrammist F. V. B. (van Brugge?),
wiens werk een opvallende verwantschap vertoont met dat der gelijktijdige
Vlaamsche schilders.
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De maatschappij. — De veranderingen in de maatschappij en in het geheele
geestelijk leven, die zich reeds van af de XIV e eeuw aankondigden, werden in
den loop der de XV e en XVI e eeuw voltrokken. De middeleeuwsche wereldorde
stortte ineen. Het Pausdom en het Keizerschap, de twee machten die tot dan
toe de Europeesche maatschappij beheerscht hadden, verloren hun invloed.
Op het puin van feudalisme en gemeenteautonomie verrezen nationale gecentraliseerde staten en staatjes. De oude sociale kaders sprongen stuk : de standen
brokkelden af en de gilden hadden uitgediend. Het individu, dat tot dan toe
opging in zijn stand, trad thans vrij en zelfstandig naar voren. De mensch voelde
:zich niet langer een onderdeel van een groot geheel, maar een vrij, eigenmachtig wezen, met een eigen persoonlijkheid. Dit verlevendigd zelfbewustzijn
deed als van zelf de blikken wenden naar de Oudheid waar de persoonlijkheid
zich zoo krachtig had uitgesproken en zich zoo onbevangen had uitgeleefd
(Humanisme). Heidensche levenslust verdrong het christelijk ascetisme, Grieksch
rationalisme het principe van gezag. De geest wendde zich meer en meer af
van het bovenzinnelijke en het hiernamaals, naar het concrete en het aardsche.
De mensch, zich van zijn krachten bewust, ging op verkenning uit. Hij ontdekte de wereld, hare geografische grootte door reizen (ontdekkingen), haar
natuurlijke schatten en krachten (uitvindingen), haar schoonheid (het landschap);
hij ontdekte zich zelf, zijn bouw, de roerselen en raadselen van zijn zieleleven
(psychologische kunst). De godsdienst en de Kerk ontsnapten niet aan zijn
onderzoek, en uit naam der historische critiek werd een deel der geopenbaarde
*) Wij gebruiken dit woord als verzamelnaam voor de verschillende kunstrichtingen van de Moderne Tijden en van de XIX e eeuw, die, op het gebied van
de bouwkunst haar vormentaal grootendeels ontleenen aan de klassieke
Oudheid, en, wat de plastiek betreft, uitgaan van het natuurbeeld en streven
naar de naturalistische weergave daarvan.
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geloofswaarheden over boord geworpen en het kleed zonder naad in stukken
gescheurd (Hervorming). Waar het maatschappelijk en geestelijk leven zulke
gewichtige veranderingen onderging is het niet te verwonderen dat ook de
kunst anders werd.
De Renaissance. — De Renaissance is niet, zooals de naam doet

veronderstellen, een wedergeboorte der kunst, alsof deze voorheen
dood was geweest -- de voorgaande hoofdstukken bewijzen het tegendeel; noch een wedergeboorte der Oudheid, al kunnen sommige menschen, zelfs kunstenaars, dit gemeend hebben — slaafsche navolging
schept nooit een levende kunst ; wat men Renaissance noemt is veeleer het resultaat van een geslachtenlang proces, een nieuwe kunstvorm gegroeid uit nieuwe levensvoorwaarden en nieuwe levensopvatting : een verwereldlijkte, naturalistische, individueele kunst na de
godsdienstige, symbolische gemeenschapskunst der middeleeuwen. Dat
de Oudheid in de wording dezer nieuwe kunst, vooral der bouwkunst,
een gewichtige rol speelde, zal
niemand betwisten ; van navolging echter is daarbij geen
spraak. « Le role de 1'Antiquité, zegt S. Reinach zeer
juist, fut celui d'une éducatrice, non d'une mêre, elle ne
créa pas la Renaissance, mais
la régla. »
Algemeene kenmerken. —

A.Bouwkunst. De Renaissance
vervangt de starre dynamiek
van de Gotiek door een evenwichtige statiek en zoekt, hierin het voorbeeldvolgend van de
Oudheid, de schoonheid in de
harmonie van de tegen elkaar
opwegende bouwmassa's (vandaar hij den kerkbouw haar
voorkeur voor het centraal
plan), in het evenwicht van
steun en last en in de verhouding van de verschillende
bouwdeelen onderling en tot
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Afb. 183. — S. Maria della Consolazione te Todi.

het geheel (modulaire schaal en niet de menschelijke). Het hoofdgewicht
van den bouw komt weer te liggen bij de muren, de steunen en de
overkluizing, bij welker vormgeving de Renaissance-bouwmeester
zich inspireert op de Oudheid. Ontstaan uit den drang naar een
mooier levenskader, hecht de Renaissance een groot belang aan de versiering ; aanvankelijk is zij zelfs niets meer dan een decoratiestijl. De
versiering is niet zooals in de Gotiek organisch met den bouw verbonden,
noch veel minder er uit afgeleid ; maar is alleen op den esthetischen
indruk berekend en legt een groote verscheidenheid aan den dag,
haar motieven ontleenend aan de natuur, het leven, de verbeelding.
B. Beeldhouwkunst. De zoogenaamde Renaissance inde beeldhouwkunst is
niets anders dan
de logische uitslag van de ontwikkeling der
Gotieke beeldhouwkunst. Het
beeld verbreekt
zijn nauw verband met de architectuur, dient
niet langer meer,
doch wordt doel.
Het lichaam
wordt niet meer
beschouwd als
een symbool, als
een voorstelling
van een abstract
begrip, maar als
een stuk werkelijkheid dat
op zichzelf aandacht waard is :
wondere
zijn
bouw, het meAfb. 181. — Donatello. St. Joris (Florence, Museo nazionale).
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chanisme van spieren en pezen in stilstand en beweging, ziedaar wat den
kunstenaar voortaan boeit. Daarbij legt hij meer om meer nadruk op het
persoonlijk individueel karakter van iedere figuur en tevens wordt hij
meer de «schepper» vervangend de algemeene opvatting van het onderwerp door zijn eigene. Om den afgelegden weg te meten en den voorsprong van de Italiaansche beeldhouwkunst der XV e eeuw op die van het
Noorden te vatten, vergelijke men den St Theodorus van Chartres, den Mozes van Sluter en den St. Joris van Donatello. Terwijl de eerste rustig stil
glimlachend, alleen maar door zijn schild en speer de gedachte wekt aan
strijd, bij den Mozes de expressie en het leven zich hoofd zakelijk concentreeren in den kop, is er aan den St. Joris geen lid, geenvezel, die niet trillen
van ingehouden hartstocht en kwalijk bedwongen strijdvaardigheid.
C. Schilderkunst. Hier dient onder Renaissance allereerst verstaan : het
afbreken met alle Byzantinisme en met alle conventioneele vormen,
die plaats maken voor een persoonlijken en juisten kijk op de natuur
en den mensch, met een woord
het naturalisme en de persoonlijkheid. Daar komt dan
nog bij dat de schilderkunst,
die tot dusver in den dienst
had gestaan van de godsdienstige idee, daar boven
uitgroeit om haar eigen doel
na te streven. Mensch en
natuur worden het voorwerp
zelf der kunst. De schilderkunst gaat zich toeleggen op
wat haareigendomeinen voorwerp uitmaakt : de weergave
der ruimte en van de figuren
in de ruimte, de studie van
de anatomie van mensch en
dier in rust of in beweging,
de problemen van kleur, licht
en atmosfeer.
Iedereen ziet in dat de beeldhouw- en vooral de schilderkunst der XVe eeuw in de
Madonna Sixtina ( Dresden,
Noorderlanden, die in het Afb. 185. — Raffael.
Gemáldegalerie).
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voorgaande hoofdstuk beschreven werd, reeds zekere eigenschappen
vertoonde die haar tot de Renaissance moeten doen rekenen; doch
dewijl daar het gansche leven nog van middeleeuwschen geest doortrokken was, bepaaldelijk de bouwkunst nog de gotieke vormentaal sprak,
werden zij dan ook in het verband der middeleeuwen besproken. Overigens bleef daar, in de beeldhouwkunst en zelfs in de schilderkunst,
het realisme nog vaak tot het detail beperkt, het perspectief nog gebrekkig en de gansche compositie (men denke aan Van Eyck of aan
Mending) nog zeer analytisch en statisch. In Italië het eerst komt het
op het einde der XV e eeuw tot die uitgesproken naturalistische, psychologische, dramatische en synthetische kunst, die men door het
woord « Renaissance » bedoelt. Van Italië uit verbreidde zich deze
nieuwe kunst in al de landen van Europa.

ARTIKEL 1
DE RENAISSANCE IN ITALIE
Historisch milieu. — De herleving van den handel na de Kruistochten was
in de eerste plaats aan de Italiaansche steden ten goede gekomen : Florence en
Siëna, om slechts van de voornaamste steden te spreken, hadden zich tot drukke
nijverheidscentra ontwikkeld, terwijl Genua en Venetië den handel met het Oosten monopoliseerden. De strijd tusschen Paus en Keizer (1138-1250) en de ondergang der Hohenstaufen (1268) bevrijdde Italië van de voogdij van het Rijk.
Rijksstadhouders, rijksvorsten maakten hun heerschappij erfelijk, terwijl in
de door partijtwist verdeelde democratische steden krachtige persoonlijkheden
naar voren traden, die door list of geweld (condottiere) hun gezag wisten te
vestigen dringen. Zoo ontstonden daar, naast de eeuwenoude republieken Genua
en Venetië : het hertogdom Milaan onder het gezag der Visconti (na 1447, onder de
Sforza), het hertogdom Mantua onder de Gonzaga's, het hertogdom Ferrara onder
de Este, Florence en omliggende onder de heerschappij van het bankiersgeslacht
der Medici (Cosimo, 1434-1464, Lorenzo il Magnifico 1469-1492). Verder waren
daar in Midden- en Zuid-Italië de van ouds bestaande Kerkelijke Staat, door
de Babylonische Gevangenschap tijdelijk van zijn luister beroofd, doch sedert
1377 weer het centrum der christenheid geworden en het koninkrijk Napels
sedert den ondergang der Hohenstaufen in het bezit van het Fransche geslacht
der Anjou's. Al deze machthebbers hadden het voorzien op pracht en praal,
stelden er een eer in zich met geleerden en kunstenaars te omringen. In zulk
milieu kon de kunst gedijen.
De « Renaissance ». — Het zelfbewustzijn, dat enkelingen en volk bezielde en
dat in den strijd om de vrijheid en om de macht zoo treffend tot uiting gekomen
was, de zin voor het reëele, kenmerk van een rijkgeworden burgerij, de liefde voor
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den schoonen vorm, den Italianen als aangeboren, dit alles deed de blikken wenden naar de Oudheid, waarin men het eigen nationaal verleden herkende. Het
begon met de letterkunde (Humanisme : Petrarca 1302-1374 en Bocaccio 13131375). Bouwkunst en beeldende kunsten volgden eerlang. Zoo ontstond daar
uit de verbinding dan van het krachtig oplevend Italiaansche volksbewustzijn
en elementen aan de antieke cultuur ontleend, op het aardsche, het menschelijke
en het schoone gerichte kunst, die men Renaissance noemt.

A. BOUWKUNST
De Vroeg-Renaissance (1400-1500). — De Gotiek, de bouwkunst der
Noorderlanden, had in Italië den antieken stijl nooit gansch verdrongen :
het was daar gebleven bij een enten van gotieke vormen op den antieken
stam. In de eerste jaren der XV e eeuw begon men zich, onder den
invloed van het humanisme, met vernieuwden ijver op de studie der
antieke monumenten toe te leggen en de antieke kunst vrij na te volgen.
Aanvankelijk bepaalde deze « Renaissance » zich tot de decoratie, tot
het aanwenden van antieke ornamentmotieven, doch na verloop van
tijd onderging de gansche bouw een verandering en ontstond een gansch
nieuwe bouwstijl met een eigen constructiesysteem, vormgeving en
versiering. Bij den kerkbouw heeft het centraal plan met koepel de
voorkeur, doch daarnaast komen ook vlakoverzolderde en met kruisgewelven overkluisde basilieken voor ; het ideaal ook bij deze laatste
is nog de koepelbouw. Wat de constructie betreft, keert men terug tot
het zuilen- en bogensysteem der oudheid, dat dan meestal in pilasterordonnantie langs de muren herhaald wordt. De gevel, die veelal slechts
onorganisch bij het gebouw aansluit, bestaat nu eens uit een Romeinsche
eerepoort (San Andrea te Mantua), andere malen uit een door pilasters
in verdiepingen ingedeeld muurvlak, dat door nissen of marmerincrustatie verlevendigd en met een klassiek fronton afgesloten is (S. Maria
Novella te Florence). Schitterender echter dan aan den kerkbouw
ontplooit zich de nieuwe stijl aan den paleisbouw. De gewone vorm
van het paleis, patriciërswoning of openbare gebouw, is die van het
antieke huis : een vierkant of rechthoekig gebouwencomplex om een
open binnenhof (cortile). De uitwendige architectuur er van is doorgaans eenvoudig, doch grootsch. Het muurvlak behoudt zijn rechten.
Opvallend is de horizontale geleding : forsch geprofileerde kordonlijsten, later ook wel balustrades, markeeren de verdiepingen
en zorgen samen met de zware, sterk uitspringende kroonlijst voor de
contrasten. Tegen het einde der eeuw krijgt de gevel, door pilasters en
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zuilen, een rijkere geleding.
Bovenal weelderig is de binnenarchitectuur dezer paleizen. Een bijzondere beteekenis
krijgen de ingang met de
monumentale trap, en op de
eerste verdieping, de staatsievertrekken met haar kostbare wandbekleeding in hout 1
of in marmer, haar monumentale schoorsteenen en rijk
uitgevoerde zolderingen. De
versiering getuigt van een
buitengewone fantasie. Veel
voorkomende motieven zijn :
het eier- en parelsnoer, hartstrepen, akantranken waarin
dartele kinderfiguurtjes (putti)
stoeien, bloemen en vruchtenkransen, schelpen, vazen, kan
delabers, schilden en horens
van overvloed. Een bijzonder
geliefd ornament is de araKoepel van den dom te
besk : fijn gestileerde, sym- Afb. 186. — Brunelleschi.
Florence.
metrisch uit vazen en bloemkelken oprijzende akantranken, waarin vogels en dieren, putti en
geniën, zijn vervlochten.
De voornaamste centra van de bouwkunst in het Quattrocento zijn
Florence, in de tweede helft der eeuw ook Venetië. Florence's grootste
bouwmeester is Filippo Brunelleschi (1379-1446). Hij bouwde van 1420
tot 1447 den koepel van Sa. Maria del Fiore, een werk van grooten
durf (40 M. diara., 90 M. hoog) en van groote technische volmaaktheid
(Afb. 186). Rijziger en lichter dan de koepel van het Pantheon,
waarop hij geïnspireerd is, sluit hij met acht krachtige ribben,
die als het ware zijn geraamte vormen, op een harmonische wijze
bij den achtzijdigen trommel aan, terwijl inwendig de indruk even
machtig en schoon is als bij zijn voorbeeld. Bepaalt zich aan deze n
koepel het antiek decor tot details, aan Brunelleschi's andere werken,
San Lorenzo en San Spirito (beide zuilenbasilieken, de eerste met
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koepel) en de Pazzikapel (in
den vorm van een Grieksch
kruis met rotonde) neemt het
al een belangrijker plaats in.
Het door hem gebouwde
Pittipaleis, met zijn krachtig
bossagewerk, werd voor langen tijd het voorbeeld bij den
paleisbouw. Een leerling van
Brunelleschi was Michelozzo
(1391-1472), zooals hij, bouwmeester en tevens beeldhouwer. Michelozzo's talent
zit hem minder in de constructie, die hij meestal van Brunelleschi afkijkt (de Portinarikapel te Milaan repliek van
de Pazzikapel, het Riccardi
paleis te Florence vrije navolAfb. 187. — Michelozzo. Palazzo Medici-Riccardi
te Florence.
ging van het Pittipaleis)
(Afb. 187), dan wel in de
decoratie, die aan zijn werken een groote plaats inneemt en waarin
hij zijn beeldhouwerstalent ten toon spreidt (voorgevel van S. Agostino
te Montepulciano, de H. Kruiskapel van S. Miniato te Florence). Leon
Battista Alberti (1404-1472), bereidde door zijn geschriften en zijn
bouwwerken den weg voor de Hoog-Renaissance. Aan het Rucellaipaleis verving hij het rusticawerk door de klassieke pilasterordonnantie, ontwierp voor S. Maria Novella het gevelschema met pilasters
en voluten, dat weldra de regel ging worden en leverde aan S. Andrea
te Mantua een typisch voorbeeld vvan een éénbeukige kerk met
zijkapellen en met een voorgevel in den vorm van een romeinschen
triomfboog.
De Florentijnsche stijl verbreidde zich in de andere steden van Italië :
te Siëna bouwde Lorenzo di Marino de Libreria, een van de schitterendste decoratieve werken van het Quattrocento; te Rome, begon
Alberti aan het Vaticaan en richtte een tot nog toe ongekende meester
het prachtig kanselarijpaleis op. In Lombardije, waar men al van ouds
meer belang hechtte aan de versiering en het decoratief effect dan aan
een klare bouwkunstige compositie (men denke aan den dom te
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Milaan), ontwikkelde
zich een decoratiestijl, die alles wat
Florence op dat stuk
te zien geeft ver
achter zich laat. Michelozzo met zijn terracottaversiering was
hier de gevierde meester. Terwijl aan het
kloostercomplex van
S. Maria delle Grazie
(Afb. 188), een werk
van den jongen Bramante, bij alien rijkdom van versiering,
de harmonische groepeering der bouwmassa's voorop staat
en de bouwkunstige
lijnen gaaf blijven,
gaan deze bij de autochtone Lombardische bouwmeesters
meestal te loor. Het
schitterendste voorbeeld van dezen LomAfb. 188. — Bramante. Kloosterhof en koepel van S. Maria
delle Grazie te Milaan.
bardischen decoratiestijl is de voorgevel
van de Certosa (karthuizerklooster) te Pavia, waaraan beelden, reliëfs, medaillons en plastisch ornament van alien aard (Afb. 189)
een ongemeen rijk uitzicht geven, ten koste echter van de bouwkundige lijnen. Te Venetië, waar de Renaissance pas tegen het einde
der eeuw doordrong, kwam het tot een hoogst eigenaardige en
decoratieve verbinding van de nieuwe vormen met de half-Oostersche, half-Westersche overleveringen, waarbij een zeer kwistig gebruik gemaakt wordt van marmerincrustaties. Vermelden wij het
schoone Vendraminipaleis (Afb. 190) en de kerk S. Maria dei
Miracoli. Tot deze Venetiaansche stijlgroep behooren ook het bevallige
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Palazzo del Consiglio te
Verona, de Loggia del
Consiglio met haar sierlijke zuilengalerij te Padua het raadhuis en de
S. Maria-kerk te Brescia.
De Hoog-Renaissance
(1500-1550). — Omstreeks 1500 veranderde
het tooneel en ook de
geest der Renaissance.
Florence heeft niet langer de leiding ; deze gaat
over op het Rome der
Pausen (Julius II, 15031513 ; Leo X, 1513-1521).
Na de ontleding en de
experimenten der vorige
eeuw, trachten de kunstenaars thans met de
veroverde resultaten
Afb. 189. — Venster in den voorgevel van de Certosa
naar eenheid en synthete Pavia.
sis en streven er naar
om van het gebouw een klaar geordende, organische compositie te
maken. De Oudheid, waarvan te Rome nog indrukwekkende overblijfsels voorhanden waren, wordt grondiger bestudeerd en getrouwer
nagevolgd. Bij den kerkbouw blijft het centraal plan het ideaal der
bouwmeesters, het tongewelf en de koepel worden algemeen, de zuil
als steun wordt meer en meer vervangen door den met pilasters bekleeden pijler, aan den voorgevel wordt de zuilenordonnantie en de
zuilenomlijsting van deuren en vensters de regel. Het beste presteerde
de Renaissance ook nu in de burgerlijke bouwkunst, met name aan de
paleizen, die door de grootschheid der verhoudingen, de klassieke vormen van lijsten en vensters, portalen en gevelordonnanties een hoogst
voornaam karakter krijgen. De versiering, zoo wel van de profane als
van de kerkelijke gebouwen is soberder dan in het Quattrocento,
doch zwaarder en forscher van profileering. Geliefde versieringsmotieven zijn : lofwerk, hoornen van overvloed, putti, geniën, rolwerk
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of cartouches en een nieuw
motief, de groteske, d. i.
een vernuftige combinatie
van festoenen, kandelabers,
tropeeën en figuur medaillons,
nagevolgd op de stucversiering der Romeinsche grafkamers (grotte), die in deze
dagen ontdekt werden (Afb.
191),
Een overgangsfiguur is Bramante (ca. 1444-1514). Vóór
hij in 1503 naar Rome kwam,
had hij 22 jaar te Milaan
gewerkt en daar o. a. de
sacristie van S. Satiro, de kerk
en (het klooster van S. Maria

7,0

Afb. 190.

Afb. 191. — Raffaël. Gr otesken van de Loggia's in
het Vaticaan.

Pietro Lombardi. Palazzo VendramniCalerghi te Venetië.

dolle Grazie gebouwd, heelemaal in den Florentijnschen
decoratieven trant van Michelozzo. Te Rome maakt
die speelsche decoratie plaats
voor een klare, overzichtelijke
constructie met zuilen, pilasters, hoofdgestellen en koepel, geïnspireerd op de antieke
kunst (S. Maria della Pace,
Tempietto di San Pietro).
Door den paus met den bouw
van de nieuwe St. Pieter
gelast ontwierp hij een plan
in den vorm van een Grieksch
kruis met koepel, plan dat
aan vele kerken werd nagevolgd (S. Maria te Todi,
Afb. 183). Bij Raffaël Santi
(1483-1520), die vooraf schilder was en zulks ook als
bouwmeester bleef, niets van
223

de gestrengheid, die in het algemeen het Cinquecento kenmerkt
bont marmer, reliëfs en een rijke decoratie brengen leven in het vlak,
dat aan zijn bouwwerken een groote rol speelt. Zijn oorspronkelijkste en
tevens meest karakteristiek werk is de Villa Madama, die met haar
fraai bogenstelsel en schilderachtige geveldecoratie, het voorbeeld werd

Afb. 192. — Sangallo. Voorgevel van het palazzo Far nese te Rome.

voor den villabouw. Antonio da Sangallo (1485-1546) is de bouwmeester van het Farnesepaleis met zijn indrukwekkende façade (Afb.
192) en heerlijk binnenhof. Het stoer, weerbaar uitzicht der Florentijnsche paleizen heeft hier plaats gemaakt voor imposante grootschheid : het bossagewerk blijft achterwege, alleen de hoeken zijn nog
door kettingwerk versterkt, de deur is een monumentale poort geworden, talrijke met zuilen omlijste en met een fronton bekroonde
vensters vormen met de forsch geprofileerde kordonlijst der verdiepingen
de eenige afwisseling in den overigens vlak gehouden gevel.
Meer dan eenig ander bouwmeester drukte Michelangelo (1475-1564)
zijn eigen stempel op de bouwkunst. Hem is het vooral te doen om
een grootschen totaalindruk : aan den gevel (Senatorenpaleis), een
grootsche zuilencompositie, die zich als een bouwgeraamte afteekent
tegen den kleurloozen muurwand, en in de binnenarchitecturen (S.
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Maria degli Angeli), sterke
tegenstellingen van verticale
en horizontale krachten van
spanning en last, van vlak en
reliëf, al zoovele elementen
van de latere Barok.
Het monument, waaraan al
deze bouwmeesters beurtelings het beste van hun kunnen hebben besteed en dat
als de samenvatting is van de
bouwkunst der eeuw, is de
St. Pieterskerk te Rome. Bramante ontwierp het plan er
van in den vorm van een
Grieksch kruis met een reusachtigen koepel in het midden en kleinere koepels in de
hoeken der kruisarmen. Nog
weinig echter was uitgevoerd,
toen Bramante in 1514 stierf.
Onder Raffaël, die hem opvolgde, vorderde het werk
weinig of niets. San Gallo,
Afb. 193. — Michelangelo. Koepel van St. Pieterskerk
te Rome.
die vervolgens met de leiding
der werken gelast werd, veranderde het oorspronkelijk plan in een latijnsch kruis. Na zijn dood
(1546), kwam de leiding in handen van den 72-jarigen Michelangelo.
Deze keerde terug tot het plan van Bramante, vereenvoudigde het en
versterkte de steunen van den koepel. Van hem is ook de schoone elliptische koepel, dien hij echter maar tot aan den trommel kon opbouwen. (Afb. 193). Giacome della Porta en Fontana brachten zijn werk
tot een goed einde, terwijl Vignola voortbouwde aan het schip, dat ten
slotte in het begin der XVII e eeuw door della Porta voltooid is geworden. Later moest Maderna op last van Paulus V het schip met twee
traveeën verlengen, zoodat de kerk thans den vorm heeft van een
latijnsch kruis tot groot nadeel van den koepel die daardoor niet meer
tot zijn volle recht komt. De inwendige decoratie is van Bernini en
Borromini en is in den Baroktrant uitgevoerd.
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De Laat-Renaissance. — Omstreeks
1550 teekende zich een reactie af tegen
het geniale subjectivisme van Michelangelo,
die de klassieke motieven geheel ondergeschikt maakte en vervormde ten behoeve
van het nagestreefd totaaleffect. « Terug
naar de bron en in de leer bij de meesters! »
was het parool. Met nieuwen ijver zette
men zich aan de studie van de Romeinsche
origineelen en van den Romeinschen
architect-theoreticus, Vitruvius. De uitslag
dezer studie werd vastgelegd in dikke
boeken over de «Vijf Bouworden » en de
« Regelen der Architectuur »; terzelfdertijd
werd getracht de opgedane ervaringen in
de practijk toe te passen. Dit leidde tot
een koele, onpersoonlijke, , classicistische
architectuur, waarbij wetenschap het vrij
scheppend kunstgevoel verving. De voornaamste van deze architecten-theoretici
zijn : Giacome Barozzi, beter gekend als
Vignola (1507-1580), de schrijver van de
« Regelen der Vijf Bouworden », ontwerper
tevens van de Gesu-kerk te Rome, een
combinatie van basilicaal- en centraal
plan, het prototype der latere Barokke
Jezuietenkerken ; Palladio (1508-1580), de
voornaamste propagandist van de groote
zuilenordonnantie aan den gevel (Basilica
te Vicenza, Afb. 194), en Vasari (15111574), de bouwmeester van het grootsche
Mb. 194. — Palladio. Zuilenordonnantie doch koude Uf f izipaleis te Florence. In
van de Basilica (raadhuis) te Vicenza.
weerwil van alle schoolsche geleerdheid,
blijkt bij meer dan een van deze bouwmeesters in het streven naar grootsche compositie, naar synthetische
vormbehandeling .en forsche profileering, de geest van Michelangelo
na te werken en is deze laat-Renaissance slechts -een overgang naar
de Barok.
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B. BEELDHOUWKUNST
Het Quattrocento. — Reeds
in het werk van den Nederlander Sluter ontwaarden we
de teekenen van den komenden tijd : zelfwording der
beeldhouwkunst, naturalisme
ten persoonlijkheid. Sluters
daad echter bleef een alleenstaande, zijn voorbeeld ging
verloren in den vloed van
decoratieve beeldhouwkunst
die in de XV e eeuw de
Noorderlanden overstroomde.
Het is in Italië dat om den.zelfden tijd de beslissende Mb. 195. — Ghiberti. De geschiedenis van Jacob
van een der bronzen deuren van het
strijd wordt uitgestreden en en Ezau. Paneelbaptisterium
te Florence.
de bevrijdende daden gesteld
-worden.
Het centrum van de nieuwe kunstbeweging was niet Rome, de oude
ruïnenstad, maar de zelfbewuste republiek van Toskanen : Florence.
Op den drempel van den nieuwen tijd, schakel tusschen oud en nieuw,
Maat Lorenzo Ghiberti (1378-1455). Zijn beroemdste werk zijn de gebeeldhouwde deuren van de doopkapel te Florence, die Michelangelo waardig achtte te dienen tot poorten van het Paradijs (Afb. 195). Het schilderachtig-decoratieve herinnert nog aan Orcagna, doch de adel der
figuren, de weergave der ruimte, de kunstige samenstelling en perspectief zijn zoovele teekenen van de nieuwe kunst. Oorspronkelijker dan
Ghiberti is zijn oudere tijdgenoot, de Siënees Jacopo della Quercia
{1374-1438). Hij ook komt uit de Gotiek voort, doch schiep zich
onder den invloed der Oudheid een eigen persoonlijken stijl, die in
tegenstelling met dien van Ghiberti, zich onderscheidt door volle
plastische vormen en dramatische kracht. (graftombe van Maria del
Caretto te Lucca).
De kunstenaar echter, die de beeldhouwkunst van de laatste conventies
-van het Goticisme bevrijdde, is de Florentijn Donatello (1386-1466).
Met hem verschijnt de Vroeg-Renaissance als volgroeid. Veelzijdig
kunstenaar als hij was, beoefende hij de meest verscheiden technieken,
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het marmer en het brons, en
pakte alle problemen aan :
het lichaam in rust, beweging
en dans. Sommige zijner
beelden treffen door rauw
naturalisme (Profeten), andere
door zachte gelouterde gratie
(Boodschap in S. Croce),
andere nog weer door ernstige
zwaarmoedigheid (Madonna's) of harmonisch evenwicht en eenvoud (Gattamelata). Doch wat hij ook
aanpakt en welke ook de
indruk zij, steeds munten
zijn werken uit door hun
volplastische vormen en hun
Afb. [196. — Donatello. Ruiterstandbeeld van den
sterk persoonlijk accent. Van
Condottiere Gattamelata te Padua.
huis uit naturalist, kwam hij
langs de studie der natuur
om, in zijn St. Joris (Afb. 184) en zijn ruiterstandbeeld van Gattamelata (Afb. 196), tot een synthetischen stijl die klassiek mag genoemd
worden.
De jongere tijdgenooten van Donatello houden minder van het heldhaftige of
groot-ernstige, dan van het liefelijke en het gevoelige. Dit hangt ten deele samen
met de verschijning van een
nieuwe techniek : het geglazuurd
en beschilderd terra-cotta reliëf.
De meester in dit vak is Lucca
della Robbia (1400-1481). Hij is

de beeldhouwer van de marmeren
zangerstribune te Florence, maar
verwierf meest beroemdheid door
zijn terra-cotta's, waaronder
vooral Madonna's van een weergalooze gratie en innigheid (Afb.
197). De liefelijkste van al die
beeldhouwers blijft de jonggestorven Desiderio da Settignano
(1428-1464), een leerling van
Donatello. Al wat uit zijn handen
komt heeft een innemende frisch228

Afb.197. — Lucca della Robbia. Madonna met Engelen
(gekleurd terracotta).

held, een delicate bevalligheid,
figuren zoowel als bloemige versiering (borstbeelden, o. a. van
Marietta Strozzi). Bij Andrea
della Robbia (1435-1525,) een neef
van Lucca, helt dit liefelijke
naar het behagelijk-beminnelijke
en zelfs naar het sentimenteele
over (kinderfiguren op den gevel
van het Vondelingenhuis te Florence). Van de marmerbewerkers
uit de tweede helft der eeuw is
Benedetto da Majano (1442-1497),
de meest begaafde. Sommige
zijner mansbustes zijn meesterwerken van vaste en volronde,
in de ruimte ontwikkelde, zorgvuldig realistische en daarbij
breede uitbeelding.

Terwijl de beeldhouwers en
terra-cottaplastiekers meer en
meer toegeven aan decoraMb. 198. — Verrocchio. Ruiterstandbeeld van den
Condottiere Colleoni te Venetië.
tieve doeleinden, krijgen thans
de bronsgieters de leiding. Zij
willen de problemen der plastiek uitdiepen en na den bouw van het
lichaam ook de beweging meester worden. De beroemdste onder die
bronsgieters is Andrea del Verrocchio (1432-1488), van huis uit een goudsmid, die ook aan schilderkunst deed. Reeds in zijn David, een jeugdwerk, zit de beweging in de gewrichten, in het draaien van het lichaam,
in de houding van armen en beenen; in zijn standbeeld van den Condottiere Colleoni (Afb. 198), een pakkende belichaming van het geweld der
onoverwinbare albedwingende wilskracht, doortrilt en spant zij al de
zenuwen en spieren van den ruiter op het rhythnle van den telgang van
het paard. Antonio Pollajuolo (1429-1498), een ander uitstekend goudsmid-bronsgieter uit dien tijd, heeft het streven van zijn voorgangers
samengevat en verder ontwikkeld. Verschillende kleine beeldjes getuigen van zijn studie van de houdingen en werkingen van het lichaam
in beweging en rust. In het grafmonument van Sixtus IV, en vooral
in dit van Innocentius VIII, dat zoo dikwijls zal nagevolgd worden,
legt hij een volmaaktheid van techniek en een monumentalen stijl aan
den dag, die zijn voorgangers in de schaduw stellen en de Hoog-Renaissance aankondigen.
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Ook buiten Florence, vooral in

Noord-Italië, wordt de beeldhouw-

Mb. 199. — Michelangelo. Mozes ( Rome, S. Pietro
in Vincol).

kunst druk beoefend, doch zij draagt
er een min of meer provinciaal
karakter. Te Modena en te Bologna
tiert een zeer realistische kunst, die
bij voorkeur Piëta's en Beweeningen
Christi behandelt, waarvan de wilde
dramatiek, het populair pathos en
de tooneelachtige schikking aan
Fransche en Duitsche voorbeelden
doet denken. Lombardife heeft ook
zijn beeldhouwers, vooral decorateurs. Hun schitterendste werk is te
vinden in den Dom te Milaan en
aan den gevel van de Certosa te
Pavia. — Te Venetië heerscht een
kunst die het vooral op schilderachtig effect en realistische uitwerking
heeft aangelegd (graf van den doge
Andrea Vendramin). Doch geen dezer
kunstscholen kan het bij de Florentijnsche halen.

Het Cinquecento. — Het Quattrocento was zoo goed als uitsluitend
gericht op de werkelijkheid; het Cinquecento wendt zich van de werkelijkheid niet af, doch kiest en keurt, laat het toevallige en bijkomstige weg, peilt naar het diepere wezen van de natuur en herschept de
werkelijkheid naar een innerlijk beeld, voert ze op tot een heerlijker
algemeener waarheid. Vandaar de adel en de grootheid dezer klassieke kunst, vandaar ook de toenemende beteekenis van het naakt.
Kenschetsend voor deze eeuw is nog de volplastische ronde modeleering en het dynamische, dat het statische van de vorige eeuw vervangt.
Deze kenteekenen van de klassieke kunst, die we reeds sporadisch
bij de kunstenaars uit de vorige eeuw aantroffen, vinden we volkomen
verwezenlijkt bij Andrea Sansovino (1460-1529) die deze eeuw inleidt.
Zijn Doop van Christus in de doopkapel te Florence is door en door
klassiek werk. Doch de sterkste persoonlijkheid der eeuw, de man die
zijn stempel drukte op de kunst van dit en van het volgend tijdperk,
is de te Florence geboren, doch meestal te Rome werkzame Michelangelo Buonarotti (1475-1564). Zijn eerste werk en, o.a. de Piëta te
Rome, vertoonen nog sporen van het voorgaande tijdperk : zorg
voor het detail en een zekere magerheid van de vormen; zijn Madonna
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met het Kind te Brugge (1503) echter
is reeds volop zelfstandige en klassieke
kunst, een brok werkelijkheid ontdaan
van het toevallige en bezield door een
sterk innerlijk leven. Nu volgen, met
kortere of langere tusschenpoozen door
schilder- of bouwbedrijvigheid gevuld,
de meesterstukken elkaar op : de Mozes
(Afb. 199), de Slaven, de beelden van
het graf der Medici, waaronder de bekende Pensieroso, de Madonna der
Medici (A/b 200), de Graflegging, enz.,
zoovele getuigenissen van 's meesters
gefolterde ziel. De karaktertrekken
reeds aan zijn eerste werken eigen : de
onstuimige levensenergie, de dramatische dynamische beweging, het volplastische modelé, de geweldige vormen,
worden, naarmate de meester ouder
wordt, door hem tot de uiterste grenzen
gedreven. Zoo zal deze stijl bij de
epigonen, die den vorm niet meer door
het innerlijke leven weten te bezielen,
200. — Michelangelo. Madonna der
overslaan tot pathos en holle rhetoriek. Afb.Medici
(Florence, San Lorenzo).
Bij Jacopo Sansovino (1486-1570) is daar
nog weinig van te bemerken. Hij streefde volgens den geest van
Venetië, waar hij werkzaam was, meer naar aangename bevalligheid
en schilderachtige behandeling van den vorm dan naar kracht en effect.
Ook Benvenuto Cellini (1500-1571) leverde nog persoonlijk werk in zijn
Perseus te Florence. De overige beeldhouwers uit de tweede helft der
eeuw stonden heelemaal in den ban van Michelangelo en worden in
het volgende hoofdstuk over de Barok besproken.
C. SCHILDERKUNST
Het Quattrocento. -- Terwijl de Vlamingen van de waarneming uitgingen en alleen geleid door hun instinct, al tastend en beproevend,
den weg en de techniek van de nieuwe kunst vonden, is deze in Italië
de vrucht meer van studie dan van waarneming. De Italiaan laat zich
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meer voorlichten door
zijn verstand dan door
zijn instinct of door zijn
zintuigen. En waar de
Vlamingen hij de natuur
blijven staan om deze
getrouw te conterfeiten,
tracht de Italiaan van
meet af g aan de werkelijkheid te herscheppen,
Afb. 201. — Massaccio. De cijnspenning (Florence,
S. Maria delle Carmine).
te verwerken tot een synthese. Ook spreekt de
esthetische bedoeling bij hem luider mee dan bij den Vlaming. Daaraan heeft zijn kunst haar algemeener karakter en haar universeelen invloed te danken. Florence was nogmaals de bakermat der nieuwe kunst,
Masaccio (1401-1428), de man die de beloften van den nieuwen tijd
vervulde. Zijn zes muurschilderingen in S. Maria del Carmine zijn er
het programma van. Hij breekt af met de middeleeuwsche aanduiding der dingen om er een door-en-door-zinnelijke voorstelling van
te geven (Afb. 201). Hij brengt tevens de vaste lichamelijkheid der
gestalte, haar juiste verhouding tot de ruimte, de monumentale klaarheid der samenstelling. Zie b. v. Adam en Eva uit het Paradijs verdreven, geen statische studie waarin elke bijzonderheid angstvallig wordt
nagegaan, maar een dramatisch beeld van schaamte en wanhoop.
De oude traditie leeft voort in den Dominicaner monnik Fra Angelico (13871454), dien men den laatste der Giottesken heeft genoemd, en bij Filippo Lippi.
Angelico's kunst is er eene van een zacht ootmoedig kluizenaar, niet van een
mensch, die diep het menschelijke voelt. Hem is het meer te doen om de gave
weergave van een vrome stemming dan om het uitwerken van den artistieken
vorm. De wanden van de cellen in het San Marco-klooster te Florence bewaren
de hemelsche visioenen, harmonisch opgebloeid uit dit ascetisch gemoed. Bij
den overigens minder ascetischen Fra Filippo Lippi (1406-1469) wordt de stemming al minder zuiver, meer wereldsch, meer beïnvloed door de tijd- en kunststrooming. Nog ongerept is de godsdienstige stemming in dat eenig tafereel
van Maria en het Kind in het bosch. Weldra echter verliest het religieus gevoel
zijn verheven ernst en maakt plaats voor een wereldscher stemming, voor lieftalligheid en bekoorlijkheid (De Kroning der H. Maagd, de Madonna in het
Pittipaleis). De bekommernis om picturale waarden en bekoorlijkheid die we
bij Fra Angelico en Fra Filippo aantreffen, vinden we verder weer bij Francesco
Pesellino (1422-1457) en Benozzo Gozzoli (1420-1498), doch van Angelico's innig
gevoel blijft hier niet veel meer over : deze kunst gaat geheel in het uiterlijke op.
De boodschap door Masaccio gebracht, plastiek van de gestalte en van
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de 'ruimte, zou
echter niet zonder gevolgen
blijven; wat bij
Masaccio vrucht
van waarneming
en ervaring was,
wordt thans het
voorwerp van
wetenschappelijk onderzoek
Brunelleschi
stelt de regelen
vast van de lijnenperspectief ,
Alberti schrijft
een dik boek
over de beginselen van de
schilderkunst.
De kunstenaars
gaan zich meer
om meer toeleggen op de
studie van hun
vak. Het type
van den kunstenaar geleerde is
Afb. 202. -- Andrea del Castagno. De H. Drievuldigheid
Paolo UcceIlo
( Florence, Annunziata).
(1396-1475). Zijn
fresco's in het Chiostro Verde bij S. Maria Novella en zijn veldslagtafereelen in de Uffizi werden de school van perspectief voor de
jonge kunstenaars. Om de kleur bekommert hij zich niet. Alleen
plastische vastheid en perspectief tellen bij hem. Perspectief en vastheid ook, maar tevens meer karakter en kracht, zoekt Andrea del
Castagno (1390-1447), wiens rauw naturalisme en dramatische gloed aan
Donatello doen denken (Afb. 202). Domenico Veneziano (+ 1461),
zonder den vorm te verwaarloozen, hecht meer belang aan de kleur
en maakte de Italianen bekend met de lijmverftechniek, zooals die
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door de Vlamingen was taan-.
gewend. De kleur en met de
kleur het landschap, ook het
gebied van Alesso Baldovinetti
(1425-1499); bij alle verscheidenheid mist zijn koloriet de
malschheid en den rijkdom die
we bij de Vlamingen aantroffen, terwijl zijn bekommernis
om het detail de samenstelling
uit het oog doet verliezen. Met
hem en vooral met Pollajuolo
(1429-1498) en Verrocchio
(1432-1488), die we reeds als
bronsgieters leerden kennen,
ondergaat de schilderkunst
meer om meer den invloed der
bronsplastiek.
Dit komt allereerst de plastiek van het lichaam en zijn
Afb."'203. — Botticelli. Fragment van de Allegorie
weergave in rust en beweging
van de Lente ( Florence, Uffizi).
ten goede, doch leidt soms ook
tot de vergedreven ontleding en verbrokkeling van de compositie.
Men bestudeere in dit opzicht Pollajuolo's David en St. Sebastiaan,
en Verrocchio's Doop van Christus.
Op het einde der eeuw verflauwt de veroveringslust. De kunst wendt
zich af van het machtige om zich te vermeien in het sierlijke, in het
verfijnde bevallige en in heidensche schoonheidsdroomen, waartegen
Savonarola in verzet zal komen. De typische vertegenwoordiger van
het Florence dier dagen is Sandro Botticelli (1447-1510). Leerling van
Lippi en Verrocchio, wist hij de voornaamste artistieke richtingen van
zijn tijd te verbinden door zijn bijzonder temperament. In zijn werk
vinden we weer de heidensche vereering der schoonheid van het Florence van Lorenzo il Magnifico (1478-92) en de mystieke zielsverzuchtingen van het Florence van Savonarola, den weemoed van de zinnelijkheid en den weemoed van het bovenaardsche. Zijn figuren hebben
iets hartstochtelijks, iets ziekelijk-moderns. Zijn voornaamste uitdrukkingsmiddel is de lijn die met haar curven en slingeringen de onstoffelijke draagster wordt van de ontroering en het innerlijk leven (Afb. 203).
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Ghirlandajo (1449-1494) is het tegendeel van Botticelli, de schilder van de burgerlijke nuchterheid. Hij laat ,de heilige gebeurtenissen afspelen in de straten
en op de pleinen van Florence en maakt zijn tijdgenooten tot toeschouwende
maar koude getuigen. Zijn figuren zijn vaak houterig en stram en missen uitdrukking. Doch echt frescoschilder uit de school van Giotto en Masaccio, bracht
hij in de kunst, die in ontleding dreigde ten onder te gaan, de organische samenstelling en den rhythmus die alle onderdeelen verbindt en baande aldus den
weg voor de meesters van het Cinquecento, da Vinci en Raffaël. Een ander typische vertegenwoordiger van dit overgangstijdvak van vrijheid en fantasie
naar klassieke gebondenheid en stijl is Filippino Lippi, de zoon van Fra Filippo
(1458-1504). Zijn eerste werk (St. Bernardus en de H. Maagd) heeft nog iets bewaard van de natuurlijke lieftalligheid en de innigheid van Fra Angelico. In
zijn later werk (Aanbidding der Wijzen en fresco's in S. Maria Novella) ging
hij meer naar grootheid en beweging zoeken; doch hij wist geen maat te houden :
het wordt een onrustig gewemel van ledepoppen waarin men te vergeefs naar
harmonische eenheid zoekt.
De kunstenaar die voor de schilderkunst in Noord-Italië deed wat
Masaccio en Donatello te Florence hadden gedaan, is de Paduaan
Andrea Mantegna (1431-1506). Gevormd in de school van Donatello,.
die toen te Padua werkte, ging hij later naar de bron zelve terug : naar
de Oudheid. Van Donatello heeft hij de plastische weergave der gestalte,
het scherpe naturalisme ; van de Oudheid, den zin voor het monumentale ; eigen verovering is zijn ongeëvenaarde perspectief, de meesterlijke
architectonische compositie die de illusie geeft van de werkelijkheid
(Afb. 204). Het koloriet van zijn schilderijen op paneel (Polyptiek van
St. Zeno te Verone), kan de vergelijking doorstaan met dat van de Vlamingen.
Mantegna's invloed op de Noord-Italiaansche schilderkunst was overgroot.
Te Ferrara en te Venetië vermengde zich de nieuwe kunst met de oude traditie
van ornamenteelen rijkdom en Byzantijnsche pracht. De aantrekkelijkste vrucht
van die kruising is, te Venetië, Carlo Crivelli (1435-95).
Venetië, dat zich lang vermeid had in de speelsche liefelijkheid der
Gotiek en Oostersche pracht van goud (da Fabriano, Gentile Bellini),
ontdekte ten slotte zijn eigen gebied : de kleur. Antonello da Messina,
een Siciliaan (1444-1493), maakte tijdens een kortstondig verblijf in de
lagunenstad de Venetianen bekend met de olieverftechniek der Vlamingen. Het middel was gegeven : van nu af wordt de kleur het hoofdelement
der voorstelling. Giovanni Bellini (1428-1516) verdoezelt de strenge plastiek van Mantegna, laat de vormen harmonisch in elkaar vloeien,
ze doordrenkend met kleur en licht (Madonna met Heiligen, Venetië).
V ittore Carpaccio (1450-1527) vervolmaakte de techniek : heiligenlegenden en gewijde gebeurtenissen zijn hem maar een voorwendsel,
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om het licht- en kleurenspel
op het doek te brengen van
schitterende optochten en
wemelende menigten in de
schilderachtige lagunenstad
(legende van St. Ursula, in
de Academie te Venetië).
In Umbrië stond de schilderkunst aanvankelijk gansch
onder den invloed der groote
Florentijnen, De krachtigste
persoonlijkheid uit de eerste
helft der eeuw is Piero della
Francesca (+ 1416-1492).
Met een open oog voor de
vaste lichamelijkheid van
Andrea del Castagna, tevens
zeer aangetrokken door de
lijnenperspectief van Paolo
Afb. 204. — Andrea Mantegna. St. Jacobus op weg naar
Uccello, ontwikkelde hij voorden marteldood (Padua, bremitani).
al de luchtperspectief van
Domenico Veneziano, huwde de kleuren aan het klare zingende licht, en
verheerlijkte dat alles door een bizonderen zin voor kalme schoonheid
die hem eigen is (Fresco's in de kerk te Orezzo). Zijn invloed strekte
zich uit van Rome tot Ferrara. Zijn voornaamste leerling was Melozzo
da Forli (1438-1494), wiens indrukwekkend werk te vinden is in de
Vaticaansche bibliotheek en in de sacristij van St. Pieters. Da Forli's
plastische modeleering is krachtiger dan die van zijn meester, zijn
vormen zijn forscher, zijn kleur vaster, het geheel synthetischer. Onder
den rechtstreekschen invloed van Pollajuolo staat Lucca Signorelli
(1441-1523), een zwaarmoedig en wild dramatisch kunstenaar, wiens
Laatste Oordeel in de kathedraal te Orviëto, een orkestratie van hartstochten, een ongekend gewoel van naakte reuzen in alle mogelijke
houdingen, het voorspel is van Michelangelo's « terribilità ». Pietro
Perugino (1446-1524) vatte deze verschilende stroomingen samen en
bereidt door zijn klare evenwichtige samenstelling, zijn vereenvoudiging
en idealisatie der vormen, de organische eenheid van zijn tafereelen, het
klassieke tijdperk voor (Afb. 205).
Naast deze grooten is Pinturiechio (1454-1513) maar een handige decorateur,
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een leuke gemoedelijke verteller in den trant van GhirIandajo, maar met
minder diepte en voorzeker met minder monumentalen aanleg (decoratie van
de Borgia-vertrekken in het Vaticaan).
Het Cinquecento. — Al het anecdotische valt weg, de mensch d. w. z.
ziel en lichaam harmonisch verbonden, staat in het centrum van de
belangstelling, de omgeving is er alleen nog om de figuur te steunen.

^

Afb. 205. — Pietro Perugino. De H. Maagd en St. Bernardus
(Munchen, Alte Pinacothek).

Evenwichtige tot eenheid herleide tegenstellingen doen haar gelden.
De figuur zelf wordt grooter en monumentaler gedacht : de volwassen
mensch verdringt de onrijpe jeugd, houding en gebaar zijn edeler,
waardiger, de beweging is aristocratisch voornaam, de kleeding algemeener, minder bepaald. Alles is er op berekend om de kern, de ziel
en het innerlijk leven van het werk, naar buiten te openbaren.
Drie kunstenaars beheerschen dit tijdperk : da Vinci, Raffaël en Michelangelo. Op den drempel van de eeuw staat Leonardo da Vinci (14521519). Hij vat het Quattrocento samen en leidt de klassieke kunst in.
De eerste volledige openbaring van den klassieken geest, is zijn Laatste
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Avondmaal in S. Maria della
Grazie te Milaan : « één orkestratie van vormen en één
orkestratie van gevoelens,
intens van uitdrukking, de
felste tegenstellingen telkens
in de hechtste eenheid ». De
lijn meer dan de kleur is zijn
natuurlijke taal, maar een
lijn die verdoezeld opgelost
in de lucht (sfumato) een
middel wordt tot malscher
modelé en geestelijker uitdrukking (Afb. 206) Leonardo
maakte geen school te Florence, wel te Milaan, waar
hij, in den dienst van den
hertog Ludovico Sforza en
van Lodewijk XII, overigens
het grootste deel van zijn
leven
had doorgebracht.
Afb. 206. — Leonardo da Vinci. St. Anna, 0. L. Vrouw
Tijdgenooten
van da Vinci en
en het Kind Jezus (Parijs, Louvre).
mede voorname vertegenwoordigers van den klassieken stijl te Florence zijn : Fra Bartolommeo en Andrea
del Sarto. Fra Bartolommeo (1475-1517), een bekeerling van Savonarola, wist
de vormenschoonheid der Renaissance te vereenigen met een diep godsdienstig
gevoel. Van Michelangelo en Raffaël leerde hij den bouw, het bezielen van de
gestalte en de samenstelling, van Leonardo het donzig sfumato der vormen,
(Piëta te Florence). Andrea del Sarto (1486-1531) was in het toenmalige Florence
de eenige kolorist. Zijn kunst is meer decoratief dan diep. Zijn beste werk zijn de
wandschilderingen in het voorhof van S. Annunziata te Florence, waaronder de
Geboorte van Maria, een gedicht, waarin machtige jeugd de volheid van haar
kalm geluk uitzingt in bloeiende kleuren.
Onder da Vinci's leerlingen te Milaan dienen vermeld Luini en Sodoma. Luini
(1475-1532), een diep christelijke kunstenaar, is de vulgarisator van het ideaal
van den meester dat hij overzette in bevalliger en weeker vormen (Madonna
in de Rozenhaag te Milaan) Sodoma (1477-1549) verspreidde Leonardo's kunst
te Siërra en te Rome. Hij heeft 's meesters heldonkere en smijdige lijn, doch
verlaagde zijn subtielen geest tot zinnelijke sierlijkheid en behaagzucht. (Fresco's
te Monte-Oliveta en te Siëna.)
Het belangrijkste kunstcentrum, zoowel van de schilderkunst als van
de bouwkunst was Rome. De eerste groote meester dien we daar aan238

treffen is Ra f f aël
(1483-1520) uit
Urbino. Leerling
van Perugino en
van de Florentijnen, wist hij
zich het verworvene eigen te
maken en tot
een persoon ijken stijl te verwerken. Onder al
de scheppers der
klassieke kunst
stond hij het
dichtst bij den
eeuwigen geest
der Oudheid.
Diepte van gevoel moet men
bij hem niet zoeken. Zijn werk
is louter geestelijke schoonheid.
Het geheim er
van ligt in de
harmonische sa- Mb. 207. -- Michelangelo. Fragment van het Laatste Oordeel
(Rome, Vaticaan).
menstelling, gebaseerd op evenwichtige tegenstellingen, in de volmaakte verhouding van de figuren
tot de ruimte, in het gratievol rhythme van de lijnen, in de kalme edele
houding en uitdrukking (Afb. 185). Zijn beroemdste werken zijn de
fresco's in de Stanze (zalen) van het Vaticaan, o. a. de School van
Athene en haar tegenhanger de zgn. Disputà, de Uitdrijving van
Heliodorus uit den Tempel, verder de Transfiguratie, vele Madonna's
en tal van portretten.
De andere groote Romeinsche kunstenaar is de reeds als bouwkundige
en beeldhouwer besproken Michelangelo (1475-1554). Door Paus Julius
II de Medici belast met de versiering van de zoldering van de Six239,

tijnsche kapel, schilderde hij
daar in een architecturaal
kader, in drie triologische tafereelen, het epos van de menschheid : schepping, val en verbond, met Jaarrond een wereld
van historische en allegorische
beelden, te zamen ongeveer
driehonderd figuren waaronder
vele van kolossale afmetingen,
een ontzettende verbijsterende
wereld, doordaverd van een
demonisch geweld als een onweershemel bij 't eerste dondergerommel (Afb. 207). Hier
ook, zoowel als in zijn beeldhouwwerk, is Michelangelo de
hartstochtelijke visionnair, de
man van de geweldige vormen
met de beweging vereenzelvigd.
Naarmate het werk vorderde,
groeiden de verhoudingen,
Afb. 208. — Correggio. De geboorte van Christus
werd de beweging hartstochte(Dresden, Gemáldegalerie).
lijker, de schilderwijze breeder.
De laatstgeschilderde figuren (Schepping en Jeremias) zijn echte
Barokkunst.
Een aparte plaats in de ontwikkeling der zestiendeeuwsche schilderkunst
bekleedt de te Parma werkzame Correggio (1494-1534). Van Leonardo
en zijn discipelen heeft hij het Lombardisch sfumato, van Michelangelo
leerde hij de gewaagde bewegingsmotieven ; doch zijn grootste beteekenis
ligt hierin, dat hij hoofdzakelijk lichtschilder is, van het licht de ziel zelve
van een schilderij maakt en sterker nadruk legt op het gevoel, de stemming. Kenschetsend voor Correggio is verder de voorkeur voor de diagonale samenstelling, die door de Barokschilders overgenomen en algemeen doorgevoerd zal worden (Afb. 208). Deze sentimenteele, zinnelijke
lichtschilderkunst werd door Correggio's stadsgenoot Mazzuola, beter
bekend als It Parmeggiano (1503-1540), gevulgariseerd en vooral in
Frankrijk verspreid.
Venetië had zijn eigen traditie : de kunst van de kleur. Giorgione
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(1478-1511) maakte haar tot
den grondslag van zijn schilderkunst. Kleur en vorm zijn
één bij hem, de kleur geeft
het licht en dient om het
verschil van afstanden te
wekken : de samenstelling
zelve wordt aldus een coloristische (Sacra Conversatione
te Venetië). Titiaan (14771576) breidde Giorgione's
kleurtechniek uit en verrijkte
haar met de veroveringen
van de klassieke kunst. In de
eerste plaats zanger van den
heidensch zinnelijken lust
(het Venusfeest, de Bacchanale, beide te Madrid), kent
hij ook de diepten van het
godsdienstig gevoel (Afb. 209).
Zijn portretten van Paulus
III en van Keizer Karel behooren tot de schoonste die
ooit geschilderd werden. Al Afb. 209. —Titiaan. De doornenkroning van Christus
(Mt nchen, Alte Pinacothek).
wat Titiaan aanraakte verkreeg een epische grootheid
van onvergankelijke schoonheid. Zijn invloed op de schilderkunst kan
vergeleken worden bij dien van Raffaël en Michelangelo.
Tintoretto (1518-1594) bracht in de Venetiaansche kunst, die tot nog
toe hoofdzakelijk het stille genot bezong van het zalige bestaan, het
drama. Hij stelt zich echter wel eens tevreden met oppervlakkige tooneeleffecten en wordt wel eens grootsprakerig. Zijn leus : de teekening
van Michelangelo verbinden met het koloriet van Titiaan, is geen ijdel
woord gebleken. Geen schilder ook is zoo vruchtbaar geweest als hij.
Onder de mooiste werken vermelden we : de geweldige cyclussen van
de Scuola di S. Rocco en van het Dogenpaleis te Venetië. Onder Tintoretto's invloed staat Jacopo Bassano (1510-1592), die er behagen
in vond de kleur- en bewegingseffecten van zijn meester nog te overdrijven (St. Jan de Dooper).
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Afb. 210.

Veronese. De apotheose van Venetië
(Venetie, Dogenpaleis).

Was Tintoretto de schilder
van het drama in somberen
gloed, Veronese (1528-1588)
is de verheerlijker van het
levensfeest, van den zorgeloozen levenslust in effenen
zonneglans. Zijn werken, o.a.
de reusachtige decoratieschilderingen in de Academie en
in het Dogenpaleis te Venetië
(Afb. 210), zijn een grootsch
gedicht van blijheid, een
feërie en festijn voor het oog.
Hij is de zuivere « schilder »,
die raakt en ontroert door
zijn kleurenweelde, welke
vervloeit in een zilveren licht.
Hierdoor en mede door den
magistralen durf zijner scheppingen is hij een der directe
voorloopers van de Barok.

Mb. 211. — Pisanello. Medaille van Joannes VII Paleologus (voorzijde en keerzijde).
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D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
« Wel-levenskunst », werkte de Renaissance de ontwikkeling en de rijkere stofleering van het meubilair in de hand. De verscheidenheid van het Italiaansche
renaissance-meubilair is dan ook zeer groot : cassone of kist in den vorm van
een sarcophaag op klauwpooten, bank-kist, krukstoel met opgezette leuning, de
wangtafel, enz. In de tweede helft der XVI e eeuw verschijnen de eerste tweeledige kasten. Kisten en kasten zijn meestal met snijwerk, soms ook met inlegwerk
(intarsia) versierd. De goudsmeedkunst, gedurende de Gotiek van weinig beteekenis, nam bij den aanvang der XV e eeuw een hooge vlucht : filigraan- en smeltwerk maakten plaats voor ciseleer-, drijf-, ja, zelfs gietwerk. Beroemde goudsmeden
waren Pollajuolo, Michelozzo, Verrocchio (zilveren altaar in de doopkapel te
Florence) en Benvenuto Cellini. Ook de medaillekunst kwam terug in eere : de
Italiaansche vorsten, daarin het voorbeeld volgend van de heerschers der Oudheid, lieten tot gedachtenis van merkwaardige gebeurtenissen vaak medailles
slaan. Beroemde medailleurs waren Pisanello (Afb. 211) en Christofor di Geremia
(t 1496). In de XVIe eeuw geraakte de medaillekunst in verval. In tegenstelling
met de Noorderlanden, kwam de miniatuurkunst in Italië eerst laat tot ontwikkeling en stond er heelemaal onder den invloed van de schilderkunst, wier
werken zij reproduceerde (getijdenboek van de kathedraal te Siëna). De ontwikkeling der boekdrukkunst riep de ets en houtsnede in het leven. Een etser van
beteekenis was Mantegna. Een hoogen roem verwierven de Italianen zich verder
in de ceramiek, vooral toen de pottenbakkers van Umbrië (Faënza) er in geslaagd
waren, naar het voorbeeld der Mooren (Majorca-majolica), verglaasd en gekleurd
aardewerk, de zgn. faïence, te vervaardigen. Italiaansche specialiteiten waren
nog de stuc-techniek en de glasslijperij (Venetië).

ARTIKEL 2

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK
Historisch milieu. — Op hun veldtochten in Italië leerden de Fransche koningen Karel VIII (1483-1498), Lodewijk XII (1498-1515) en Frans I (1515-1547),

kle Italiaansche Renaissance in haar lentebloei kennen. Italiaansche bouwmeesters en schilders werden naar Frankrijk ontboden om de vorstelijke residenties
in den nieuwen stijl op te trekken en te versieren. Amboise en Fontainebleau
werden aldus brandpunten van de Renaissance. Toen kwamen godsdienst- en
burgeroorlogen (1560-1598) den kunstbloei stuiten. Eerst tegen het einde der
eeuw, onder Hendrik IV, na de afzwering van dezen koning keerde de rust weer
en kon de kunst zich opnieuw ontplooien. De langdurige oorlog echter had het
land groote verliezen berokkend; voorloopig was spaarzaamheid geboden. Van
Hendrik IV af wordt Parijs meer en meer het centrum van het rijk en van de
kunst.
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A. BOUWKUNST
De burgerlijke bouwkunst. -- Vroeg-Renaissance (1510-1540). Reeds bij

den aanvang der eeuw, aan
den onder Lodewijk XII gebouwden vleugel van het
kasteel te Blois, valt de
invloed der Italiaansche
Renaissance te bespeuren;,
doch deze bepaalt zich tot
enkele versieringsmotieven.
Eerst tegen 1510 aan het
portaal van het kasteel te
Gaillon treedt de nieuwe
stijl beslister aan den dag,
om dan onder de regeering
van den kunstlievenden
Frans I voorgoed door te
breken. Het plan en de
Afb. 212. — Vleugel en wenteltrap uit den tijd van
opbouw van de kasteelen
Frans I aan het kasteel te Blois.
blijven middeleeuwsch, doch
de architectonische vormgeving en de versiering zijn volgens den
nieuwen trant. Het verticalisme der venstertraveeën, dakvensters en
hoog gotisch dak wordt in evenwicht gehouden door de horizontalen
van kordonlijsten, friezen, dak- of kroonlijst, terwijl een fantastische
versiering van arabesken, kransen en medáilions, in den trant van die
der Certosa te Pavia, den indruk van gezelligheid verhoogt, zonder aan
de architecturale lijnen te schaden. De merkwaardigste voorbeelden van
deze Vroeg-Renaissance, die de Loire-streek tot centrum had, zijn
Blois (1515-'19) (Afb. 212), Lude (1520), Chenonceaux (1520), Azay-,
le-Rideau (1524-'27), en bovenal het grootsche Chambord (1526-'44)
met zijn fantastische dakarchitectuur. Meer rechtstreeks onder Italiaanschen invloed (terras) staat Saint-Germain-en-Laye.
Tegen 1540 is de eerste jeugd voorbij en begint de Hoog-Renaissance
(1540-1590). De bouwkunst krijgt een klassieker allure : het gebouw
wordt regelmatiger en klaarder, de decoratie soberder en meer architectonisch. De Romeinsche architectuur dient daarbij als voorbeeld.
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De vroegere hoektorens worden vierkante
paviljoenen, de sierlijke uitwendige wenteltrap wordt vervangen door een monumentale trap in de
vestibule, pilaster- en
zuilenorden, kariatiden en hermen, tabernakelvensters, nissen
en beelden geven den
gevel een klassieker
uitzicht. Vroege voorbeelden van deze
Hoog-Renaissance
zijn : het kasteel te
Ecouen (1532-'67),
een rechthoekig gebouwencomplex met
vierkante hoekpaviljoenen, en het kasteel te Ancy-le-Franc
(Yonne) (1546-'90)
met rhythmische traveeën volgens Bramante. De leidende Afb. 213. — Binnenhof van het Louvre (rechts, vleugel van Pierre
Lescot; links, vleugel van Levau, XVII e eeuw).
figuren van dit tijdperk waren : Pierre
Lescot (1510-1578), de bouwmeester van den Zuid- en Westvleugel
van het Louvre, met hun twee prachtige verdiepingen van Korinthische zuilen en pilasters, hun mooi attiek van dakvensters en hun
sierlijk gebroken dak (Afb. 213), en Philibert de l'Orme (1515-1570),
de bouwmeester van de Tuilerieën (waarvan slechts één vleugel overblijft) en van het kasteel te Anet. De l'Orme bracht de zgn. Fransche
zuil in zwang, een trommelzuil met ringen over de voegen.1
De Laat-Renaissance (1590-1620) biedt een zeer verscheiden beeld :
naast eenvoudige baksteengebouwen, zooals de huizenreeks aan de
Place des Vosges, het kasteel te Beaumesnil, die geen andere schoonheid
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hebben dan de schilderachtige afwisseling van bak- en zandsteen, andere, zooals de Seine-gevel van het Louvre, die van een verfijnde monumentaliteit getuigen, andere nog zooals de Porte-Dauphine te Fontainebleau, het Palais du Luxembourg (thans Senaatspaleis) te Parijs,
die door felle contrastwerkingen de Barok aankondigen.
De kerkelijke bouwkunst stond in deze periode ver bij de burgerlijke achter.
Terwijl zij in de eerste helft der eeuw over het algemeen de Gotiek getrouw
bleef, kwamen de godsdiensttroebelen in de tweede helft der eeuw haar ontwikkeling belemmeren. Aan de weinige kerken, die in dit tijdperk opgericht of
afgebouwd werden (koor van S. Etienne te Caen, 1521, S. Eustache 1562 en S.
Etienne-du-Mont te Paris) bepaalt zich de Renaissance tot de vormgeving
van onderdeelen, deuren, vensters, pilasters) en tot de versiering, waarbij de
invloed van de Certosa te Pavia duidelijk aan den dag treedt; het plan en de algemeene ordonnantie van het gebouw blijven gotiek.
B. BEELDHOUWKUNST
De Fransche beeldhouwkunst, die in den loop der XV e eeuw onder den
invloed stond van de Bourgondische en Vlaamsche meesters, en naar
hun voorbeeld den weg opgegaan was van het onbevangen realisme,
oriënteert zich thans meer en meer naar Italië en legt zich toe op meer
algemeener schoonheid, edeler en fraaier vormen en harmonischer compositie.
Een typische vertegenwoordiger van den overgang van het oude
naar het nieuwe is Michel Colombe (1434-1512). Zijn grafmonument
voor Frans II van Bretagne en diens gemalin (kathedraal te Rouen)
is in den geheelen opbouw zeer verwant aan de graven der Bourgondische meesters, doch de vier levensgroote beelden der Deugden met
haar vrije, onwerkelijke kleeding en haar minder scherpe karakteristiek,
getuigen van een monumentaler opvatting en van een streven naar
meer ideale schoonheid. Merkwaardig in dit opzicht is nog zijn op
Donatello geïnspireerd reliëf van St. Joris met den Draak, dat echter
in decoratieve werking en in kracht van expressie bij dat van den
Italiaan ver achter staat.
Van groote beteekenis voor de ontwikkeling der Fransche beeldhouwkunst in de Italiaansche richting was de invloed der in
Frankrijk (Amboise en Fontainebleau) werkzame Italianen. Zij;
brachten nieuwe opvattingen en formules in Frankrijk binnen.
Het grafmonument van Lodewijk XII te S. Denis, het werk van
de gebroeders Giusti (les Juste) is een zuiver Italiaansche schepping :
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een soort loggia tusschen
welks bogen allegorische figuren gezeten zijn en die tot
sokkel dient aan de geknielde
beelden van den koning en
de koningin. Nog meer uitgesproken Hoog-Renaissance
is het grafmonument van
Frans I te S. Denis, dat den
vorm heeft van een antieken
triomfboog. Aan de beelden,
het werk van Pierre Bontemps, heeft de krachtige karakteristiek van weleer plaats
gemaakt voor abstracte
schoonheid. Het traditioneel
Fransche realisme leefde intusschen voort in het werk
van Ligier Rieteier (15001567), in zijn grafiegging van
Saint-Mihiel en in het bekend Afb. 214. — Jean Goujon. Diana (Parijs, Louvre).
skelet van Bar-le-Duc.
In de tweede helft der eeuw had Frankrijk twee beeldhouwers van eersten rang : Jean Goujon en Germain. Pilon. Jean Goujon's (1510-1562)
voornaamste volplastisch werk is de Rustende Diana met het hert
(Afb. 214) een beeld van een ongemeen fijne modelleering. Overigens
is hij meer bekend als de meester van het bas-reliëf. Tot het merkwaardigste wat hij in dit vak voortbracht behooren de lieflijke nimffiguren van de Fontaine des Innocents te Parijs. Het werk van Germain

Pi lon (1535-1590) vertoont meer verscheidenheid : naast bas-reliëffiguren, in denzelfden weeken, gracieuzen trant als die N-an Goujon
(schoorsteen in het Louvre) vervaardigde hij grafbeelden, als die van
Hendrik II te S. Denis en van den kanselier van Birague in het Louvre,
die getuigen van een ongemeen krachtig talent.
C. SCHILDERKUNSfi
In de XVIe eeuw heeft Frankrijk geen schilders van Europeesche beteekenis.
De Clouet's, vader en zoon, schilderen in de eerste helft der eeuw voortreffelijke
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portretten, die echter niet boven het gewone uit steken. In de tweede helft der
eeuw doet zich meer en meer de invloed gelden van de Italiaansche kolonie,
die voor rekening van de Fransche koningen te Fontainebleau werkte. Verder
dan tot zwakke en platte navolging van den gemaniëreerden stijl dezer tweederangschilders kwam het evenwel niet.

D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De Fransche meubelkunst der XVI e eeuw stond onder overwegenden Italiaanschen invloed. Arabesken en grotesken, afwisselend met maskers en reliëfinedaillons bedekken de stijlen en paneelen van het meubel, dat meestal uit eik
of notelaar vervaardigd is. In de tweede helft der eeuw maakt deze woekerende
versiering plaats voor architectuurmotieven, zuilen, pilasters en frontons, die
den bouw van het meubel beter doen uitkomen.
Terwijl de eenmaal bloeiende tapijtnijverheid in verval geraakte, bloeide
de glasraamkunst, die hoe langer hoe meer glas-schilderkunst geworden was,
onverminderd voort en schiep nog heerlijke ensembles als die van Evreux, Rouen,
Beauvais en St. Sévérin te Parijs. Limoges was nog altijd het centrum van de
emailni jverheid; het vroegere groevensmeltwerk maakte echter plaats voor een
nieuwe techniek, het zgn. geschilderd email. De Fransche faience-kunst, aanvankelijk imitatie der Italiaansche majolica, kwam in deze eeuw tot grooten
bloei, dank zij Bernard Palissy (ca. 1510-1590), die met een nieuwe reliëftechniek
ook nieuwe vormen en versieringsmotieven (kruipdieren) vond. Een zestiendeeuwsche Fransche specialiteit waren de zgn. Henri-deux-faiences uit S. Porchaire
in Poitou (52 gecatalogeerde werken voor de gansche wereld).

ARTIKEL 3
DE RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN
Historisch milieu. — De nieuwe geestes- en kunststrooming uit Italië vond
in de Nederlanden een goed bereiden bodem. Erasmus (1466-1536), een der
herauten van den nieuwen tijd, was van hier uitgegaan, en de XVII provinciën
die de toenmalige Nederlanden uitmaakten, beleefden onder Karel V (15001555) door den opbloei van handel en bedrijf een tijdperk van grooten voorspoed.
Het zwaartepunt van het rijk waren de Zuidelijke Nederlanden, bepaaldelijk
Mechelen, sedert 1507 de residentie van de landvoogdes, Margaretha van Oostenrijk, en Antwerpen, de handelsmetropool en financestad. De godsdienstige
en staatkundige beroerten echter, waarvan de Nederlanden in de tweede helft
der XVI e eeuw het tooneel werden, kwamen den economischen en cultureelen
bloei stuiten. In den loop der oorlogen, die zij meebrachten, scheurden de Noordelijke gewesten zich van het Nederlandsch gemeenebest af (Unie van Utrecht,
1579), en gingen een groote toekomst tegemoet, terwijl de Zuidelijke, door Spanje
heroverd en door de sluiting der Schelde van de wereld afgesloten, eerlang aan
het kwijnen gingen.
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A. BOUWKUNST
Burgerlijke bouwkunst. — Van
een eigenlijk nieuwen bouwstijl is

t ■

geen spraak. Het blijft hier, op
enkele uitzonderingen na, bij het
toepassen van de nieuwe vormentaal,
die drukkers en schilders verbreidden, op een gotiek bouwlichaam.
Het was over Frankrijk, dat de
nieuwe stiji. tot ons kwam. In 1517
bouwde de Franschman Guyot de

•

Beauregard voor Margaretha van
Oostenrijk aan het door Rombout
Keldermans in 1507 begonnen paleis
te Mechelen een nieuwen vleugel in
den trant der Fransche VroegRenaissance, met overigens n.og
talrijke gotieke reminiscenties. An-

Afb. 215. — Cornelis Floris. Middenrisaliet
van het stadhuis te Antwerpen.

dere fraaie voorbeelden van dezen
Renaissancistischen Franschen arabeskenstijl zijn het huis De Zalm
(1530) in dezelfde stad en de kanselarij te Brugge (1539, Jean Mone),
het laatste met krachtige nawerking van de nationale traditie in den
topgevel. Rechtstreeks onder Italiaanschen invioed daarentegen ontstonden het kasteel van Hendrik van Nassau te Breda (Thomas Vincidor
van, Boiogna 1536), een Florentijnsch palazzo met enkele Fransche
elementen en de toren te IJsselstein (1530-'37, Alexander Pasquilini)
een ordenbouw naar het schema van Alberti's triomfbogenarchitectuur.
Een synthese van de verschiilende stroomingen, die zich in de eerste
helft der XVII e eeuw in de Nederianden doen gelden, biedt het
door Cornelis Floris (1516-1570) met medewerking van den Italiaan
Nicolo Scarini en den Franschman. Lois du Foys -van 1561 tot 1567
gebouwde stadhuis te Antwerpen (Alb. 215), waarvan het plan en de
opbouw : arcaden, pilasterordonnantie en dakgalerij, die zijn van een
Italiaansch palazzo ; doch welks centraal topgevelrisaliet en hoog
gotisch dak bij de nationale gotieke traditie aansluiten.
Terwiji de classiciseerende richting voorts aanhangers bleef vinden
(stadhuis te Gent, Bisschoppenhof te Oudenaarde), ontstond daar een
meer nationale, decoratieve richting, ook Floris-stij1 genaamd, die uit249

gaande van Floris'
middenrisaliet aan
het Antwerpsch stadhuis, vasthoudt aan
het verticaliseerend
gevelschema en dit
met een weelderig decor van kandelaberzuilen, hermen, arabeskenfriezen, vruchtenslingers, r erolwerk
van uitgeknipte lederpatronen, enz. overtrekt. Merkwaardige
voorbeelden ervan
zijn het Schippers- en
het Kruisboogschuttershuis op de Groote
Markt te Antwerpen
en het stadhuis te
Den Haag. Vredeman
de Vries (1527-na
Mb. 216. — Lieven de Key. De vleeschhalte Haarlem.
1604), Anthonie van
Obberghen en Laureys van Steenwinckel voegden aan den reeds rijken decoratieven
vormenschat nog allerlei motieven toe en verbreidden den aldus
verrijkten Floris-stijl door gansch het Germaansch gebied. In tegenstelling echter met de geheel in natuursteen uitgevoerde Antwerpsche
voorbeelden, zijn verreweg de meeste Noord-Nederlandsche en NoordDuitsche Renaissancegevels, gelijk vele hunner laat-gotische voorgangers, in baksteen opgetrokken en wordt de bergsteen alleen gebruikt ter profileering van lijsten, banden en versieringsmotieven.
Overigens had elke streek, ja haast elke stad in mindere of meerdere
mate haar eigen vormen voor de geledende gevellijsten, de bogen of
strekken boven de vensters, de vleugelstukken in de bekroning der
geveltoppen. Op het einde van deze periode, die tot omstreeks 1630
gaat, traden in het Noorden twee figuren van beteekenis naar voren :
de uitgeweken Gentenaar Lieven de Key (1560-1627), de bouwmeester
van de stad Haarlem, en Hendrik de Keyser (1565-1622), de stads250

bouwmeester van Amsterdam.
Terwijl de Key's Vleeschhal te
Haarlem (Afb. 216), en stadhuis
te Leiden wegens de weelderige,
forsch geprofileerde versiering
Vlaamsch-Barok aandoen, beteekent De Keyser's werk
daarentegen, voor zoo ver zijn
veelomvattende bedrijvigheid
met één woord te karakteriseeren
is, een zwenking in barok- classicistische richting. Na de Keyser's dood bleven de NoordNederlandsche trapgevels voorts
in zwang; doch de decoratie
verschraalde en de vormen werden strakker aangetrokken
Afb. 217. — Hendrik de Keyser. De Noorderkerk
te Amsterdam.
(raadhuis van De Rijp, 1630,
gerechtshof te Hoorn, 1632).
De kerkelijke bouwkunst bleef gedurende de gansche XVI e eeuw
aan de Gotiek getrouw : koor en toren van 0. L. Vrouwenkerk te Antwerpen, St. Jacobs te Antwerpen, St. Jacobs te Luik, de basiliek van
Saint-Hubert, enz. Zelfs de Jezuieten, die in Italië en Frankrijk als
baanbrekers van den nieuwen stijl optraden, bedienden zich in onze
streken voorts van de Gotiek, aldus Broeder Hendrik Hoeimaker (1559-1626) aan de Jezuïetenkerk te Bergen, te Gent en te Rijsel en Broeder
Jean du Blocq (1583-1656) aan de kloosterkerken te Luxemburg, te
Arras, te Maubeuge, te St. Omer en te Doornik. Wel komen hier en daar
in de vormbehandeling Renaissance-elementen voor en zijn zelfs gansche
onderdeelen, portalen, sacristieën, kapellen in den nieuwen stijl uitgevoerd, de constructie zelf echter (gewelf, zuilen, steunbeeren) blijft
gotiek. Feitelijk zal de Gotiek in onze streken nooit heelemaal verdwijnen (kerk van Zichem, XVIII e eeuw).
In het Calvinistisch Noorden was aan kerkelijke architectuur weinig,
behoefte : een gewone zaal immers volstaat voor de uitoefening van
den godsdienst, die God en zijn Heiligen uit de kerk verbannen heeft.
Katholieke kerken werden ingepalmd en zoo goed of kwaad als het ging
voor den nieuwen eeredienst ingericht. Na 1600 echter begon het Calvinisme zijn eigen kerktype te verlangen, dat beter aan de behoeften
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van den predikdienst zou aangepast zijn. In het eerste kwart van de
XVII e eeuw bouwde Hendrik de Keyser te Amsterdam drie kerken :
de Zuiderkerk nog heelemaal volgens het basilicaal plan ; de Westerkerk, al meer centraliseerend, de basiliek met dubbel transept; ten
slotte de Noorderkerk, een centraal opgevatte kruiskerk (Afb. 217), type,
dat bij den Protestantschen kerkbouw een groot succes heeft gekend.
Topgevels in den trant van die der woningarchitectuur geven aan
deze kerk een meer profaan uitzicht. Het merkwaardigst aan deze
kerken zijn de baksteenen torens, die in het Amsterdamsche stadsbeeld
zulke pittoreske noot brengen.
B. BEELDHOUWKUNST
In de beeldhouwkunst zoomin als in de bouwkunst bracht de nieuwe
kunstopvatting een breuk met de traditie teweeg. Tot diep in de XVIe
eeuw werden hier retabels vervaardigd in den trant der Laat-Gotiek
en zelfs die werken, welke in den nieuwen stijl zijn uitgevoerd, vertoonen bij alle streven naar vrijere, idealer en harmonischer vormen,
toch nog duidelijk de sporen van de laat-middeleeuwsche traditie :
een neiging tot het maniërisme en een voorliefde voor het decoratieve,
tot overledenheid toe. Werk van het gehalte van dit der Italianen
heeft de Renaissance in de Nederlanden niet voortgebracht. Zooals
vroeger behandelen de Nederlandsche beeldhouwers slechts bij uitzondering het volplastisch beeld ; het grootste deel van hun oeuvre bestaat uit decoratief beeldhouwwerk.
Het is van Mechelen, van den kunstenaarskring rond de landvoogdes
Margaretha van Oostenrijk, dat de nieuwe geest in de beeldhouwkunst
uitging. De vroegste vertegenwoordiger er van is Konrad Meit (14851544?) van Worms, die officieele beeldhouwer van de landvoogdes geworden, voor haar de ligbeelden uitvoerde van het door Louis van Boghem ontworpen grafmonument in de kerk te Brou. Zoo gracieus en
middeleeuwsch maniëristisch als van Boghem's beeldwerk is, zoo krachtig, sober en pathetisch zijn Meit's beelden van de landvoogdes en haar
gemaal Philibert van Savoye. In nauw verband tot de landvoogdes
en den Mechelschen kring staat dat andere monument van de vroege
Nederlandsche Renaissance, de Schouw van het Brugsche Vrije (15281531), bij gelegenheid van den zgn. Vrouwkesvrede, ter verheerlijking
van het keizerlijk Huis opgericht. De meester ervan is Lancelot Blondeel
(1495-1561). Heel de frissche pas ontloken Nederlandsche Renaissance
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bloeit in dit gewrocht, dat echter samenhang en eenheid mist. Een
beeldhouwer in groot gin stijl is de uit Metz afkomstige Jean Mone
(+ 1550?). Van hem zijn : de albasten altaarretabels in St. Martenskerk
te Halle (Afb. 218) en in St. Goedele te Brussel, de grafmonumenten
van Antoine de Lalaing te Hoogstraten en van Karel de Lalaing te

•
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MI). 218. — Jean Atone. Relief (De Biecht) van het altaarretabel in St.:ltartenskerk
te Halle.

Douai (beide ca. 1530), van Willem de Croy te Enghien en van Maximiliaan te Homes te Braine-le-Chateau. Mone behoort tot de weinige
Noordersche beeldhouwers, die den geest der Italiaansche Renaissance
begrepen hebben. Zijn werk vertoont al de eigenschappen van deze :
.del, eenvoud, kracht van expressie en gebaar, evenwicht en harmonie. Jacques Dubroeucq (1505-1584) van Bergen nam ook de Ita253

lianen tot voorbeeld, doch bezat minder persoonlijkheid en talent :
zijn techniek is slap, zijn figuren missen ruggegraat en stabiliteit en,
tuk op effect als hij is, vervalt hij niet zelden in gemaaktheid. Overigens
is hij een der weinigen, die naar het voorbeeld der Italianen een beeldhouwkunst in grootera stijl aangedurfd hebben. De beteekenis van
Cornelis Floris (1514-1575) ligt hoofdzakelijk op het gebied van reliëf
(doxaal te Doornik) en kleinsculptuur (tabernakel te Zoutleeuw); het
volplastisch beeld komt bij hem uitzonderlijk voor. Voortreffelijk
ambachtelijk werk leverde Jacob Jonghelinck van Antwerpen in het
grafmonument van Karel den Stoute in de 0. L. Vrouwenkerk te
Brugge. Alexander Colijn (1527 of 1529-1612) van Mechelen en Jean de
Bologne (1529-1608), van Douai die beiden nagenoeg hun gansche leven
in het buitenland werkzaam waren, blijven hier buiten beschouwing
en worden in het verband van hun aangenomen vaderland, resp.
Duitschland en Italië, besproken.
Alles samengenomen, is de oogst aan eigenlijke beeldhouwkunst in de
XVI e eeuw tamelijk schraal. Des te rijker was de productie aan decoratieve sculptuur, vooral aan houtsnijwerk. Tot de merkwaarigste
voortbrengselen er van behooren : het koorgestoelte te Dordrecht (Jan
van Terwen), te Vianen, te Enkhuizen, te 's Hertogenbosch, te Nieuwpoort en te Ieper (Urbaan Taillebert, 1598), de predikstoelen te 's Hertogenbosch en in de Oude Kerk te Delft, de windportalen van het stadhuis te Oudenaarde (Van der Schelden) en van St. Pieterskerk te Leuven
(verbrand), verder de marmeren schoorsteenen in het raadhuis te Kampen (Colijn de Nole) en in het stadhuis te Antwerpen (Pieter Coecke).
De versieringsmotieven zijn nagenoeg dezelfde als die van de bouwkunst : arabesken, hermen, maskers, geniën, dierenkoppen, rolwerk van
uitgeknipte lederpatronen, enz.

C. SCHILDERKUNST
In den loop der XV e eeuw waren de Italianen de Vlamingen voorbij-gestreef d. Door de daden van Leonardo, Michelangelo, Raf f aël, Giorgione en Titiaan stond die kunst nu beslist hooger dan die van gelijk
welk land. Met name hadden zij het zwaartepunt verlegd van de uiterlijke werkelijkheid naar het innerlijk beeld, en uit de veelheid van de
waarnemingen een klare, harmonisch geordende synthese opgebouwd.
Op hun beurt gingen de Nederlandsche schilders nu bij de Italianen in
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de leer. Naar hun voorbeeld
braken zij af met het angstvallige naturalisme der Gotiek, om te streven naar een
algemeen menschelijker, idealer . en synthetischer kunst.
Hun Renaissancekunst bleef
echter veelal bij uiterlijkheden, den geest van de Renaissance wisten zij zich niet
eigen te maken : « zij spraken
Italiaansch met een Antwerpsch accent ».
Op den drempel van den
nieuwen tijd staat Quinien
Matsys uit Antwerpen (1466Afb. 219. — De familie der H. Maagd
1530). De algemeene stem(Brussel, mus. v. Schoone Kunsten).
ming van zijn werk, het
krachtig koloriet, de ontwikkeling van tafereelen in de breedte, het
realisme van de figuren, de zin voor het anecdotische zijn nog
« primitief- » Vlaamsch ; de geslotener compositie echter, de vrijere
groepeering van de figuren, hun vastere bouw, het wazige landschap
hier en daar, het gebruik van de architectuur als omraming, wijzen
op Italiaansche invloeden (Afb. 219). Matsijs was een veelzijdig kunstenaar. Hij schilderde niet alleen godsdienstige stukken, maar ook
raak geobserveerde portretten o. a. van Erasmus, en oefende door sommige van zijn portretten een invloed uit op het genre, terwijl de
natuurgezichten in zijn godsdienstige stukken bijgedragen hebben tot de
wording van het landschap als zelfstandige schilderij.
Als onze eerste landschapschilders mogen beschouwd worden de te Antwerpen
verblijvende Dinanteezen : Joachim Patinir (ca. 1484-1524) en Hendrik met
de Bles (ca. 1480-1521). Voor hen is het gewijd onderwerp, Doop van Christus
of Rust in Egypte, slechts een voorwendsel, het landschap is hoofdzaak. Dit
landschap is nog overladen, broksgewijze gebouwd, maar elk detail is ernstig
bekeken, elk element is goed gekarakteriseerd.
Jenin Gossaert (ca. 1470-1540), naar zijne geboorteplaats Maubeuge ook
als Mabuse bekend opent de reeks der z. g. Romanisten, d. w. z. der schilders, die de nationale tradities van kleur en realisme verloochenen
om de harmonische Italiaansche vormen en compositie na te streven.
Gossaert zoekt het plastische, het naakt, de beweging en de constructie
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in de drie afmetingen. Zijn werk mist echter alle ontroering, doet wetenschappelijk en abstract aan, en zijn zucht naar beweging en verkortingen ontaardt meer dan eens in echte Barokkunst.
Barend van Orley (1493-1542) uit Brussel, trachtte door zijn ingewikkelde
perspectief, drukke gebaren en verbijsterende verkortingen Michelangelo
te evenaren en zelfs te overtroeven. Zelfstandiger was de Hollander
Lucas van Leyden (1474-1533). Hij bezit wat de vorige schilders
missen, fantasie en eigen kijk op de dingen. Hij is vooral een « schilder » :
de kleur en het licht zijn hem liever dan de lijn. Zijn genrestukken
(Kaartspelers, te Berlijn) en zelfs sommige van zijn godsdienstige
tafereelen, baanden den weg voor de latere Hollandsche genreschilders. Zijn landgenoot Jan van Scorel (1495-1562) is en als mensch en
als schilder, de typische vertegenwoordiger van de Renaissance in het
Noorden. Grooter beteekenis dan zijn godsdienstige (Maria Magdalena,
Bethsebee) of mythologische stukken, hebben zijn portretten en
familiegroepen.
Onder de overige Romanisten wezen nog vermeld : Lancelot Blondeel (11951561), Michiel van Coxie (1499-1592), bijgenaamd de Vlaamsche Raffaël, Pieter
Coecke (1502-1550) uit Aalst, Frans Floris de Vriendt (ca. 1516-1570), Maarten de Vos (1532-1603) en Otto Venius (1558-1629). Al deze schilders vervaardigden groote decoratieve stukken op zijn Italiaansch, met mooie gelikte figuren
die geweldige gebaren maken, doch het echt leven missen. Waar ze niet sentimenteel worden, vervallen ze in oratorischen bombast.

De nationale traditie, picturale zin en gezond realisme, was echter
niet dood. Zij leeft voort, door de experimenten van het Romanisme,
verrijkt in de portret-, landschap- en genreschildering. Het portret
beleeft, in dezen tijd van groeiend zelfbewustzijn, een buitengewonen
bloei. Meer dan een van de hooger vermelde Romanisten waren voortreffelijke portraitisten, aldus Jan van Scorel in zijn portret van Agatha
van Schoonhoven (Palazzo Doria te Rome). De voornaamste meesters
in dit vak gedurende deze eeuw, zijn de beide Pourbus in het Zuiden
en Anthoni Mor in het Noorden. Vooral Mor (1512-1577) leverde prachtig werk : de portretten van den Goudsmid te 's Gravenhage (Afb.
206) en van Mary Tudor te Madrid, zijn door hun rijk koloriet, hun
scherpteekenende lijnen, hun rake karakteristiek van Europeesche beteekenis en stempelen dezen kunstenaar tot den grootsten Hollandschen
portretschilder vóór Rembrandt.
Naast het portret komt ook het

groepportret in den vorm van familieportret

en corporatiestuk in de mode. De moeilijkheid is hier : een verzameling van bijna
gelijkvormig gekleede personen tot een levende, organische en esthetische groep
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te componeeren. Groepportretten
schilderden behalve de reeds vermelde Jan van Scorel (Pelgrims,
te Haarlem) de Hollanders Dirk
Jacobsz (1494-1567, Schuttersstuk, Afb. 221) en Dirk Barentse
(1534-1592, Poseters, Rijksm.)
en ten onzent de onbekende
Mechelsche schilder van het
corporatiestuk uit het Antwerpsch
Museum. Vooralsnog echter slagen de schilders er niet in het
probleem op bevredigende wijze
op te lossen : hun typen zijn
raak geobserveerd, doch het
geheel mist leven en eenheid.

In dezen tijd treedt ook het
genre, of schildering van het

volksleven, dat tot dan toe
slechts als onderdeel in
groote godsdienstige stukken
behandeld was geworden, als
afzonderlijke tak van de
schilderkunst naar voren. Het Afb. 220. — Anthoni Mor. Portret van een goudsmid
(Den Haag, Mauritshuis).
zijn de genreschilders, die in
deze eeuw van romanisme, de nationale kunst hebben gered. De voornaamste meesters op dit gebied zijn : de Hollander Pieter Aertsen en,
de Vlaming Pieter Brueghel.
Bij Aertsen (1507-1575) vallen
nog hier en daar Italiaansche
^^.
invloeden aan te wijzen, doch
in zijn beste werken, als de
Boerin, (te Rijsel) en de Eierdans, (in het Rij°:smuseum),
blijven die meer op den
achtergrond. Zijne tafereelen
leven, zijn figuren zijn goed
geobserveerd en raak getypeerd. Oorspronkelijker dan
Aertsen is Pieter Brueghel
de Oude, alias de BoerenAfb. 221. — Dirk Jacobsz. Schuttersstuk
Brueghel
(1525-1569). Hij is
(Amsterdam, Rijksmuseum).
^•^^,^,^,^^,.

257

17

de grootste schilder van dit
tijdperk, onze nationale schilder bij uitnemendheid. Spontar&eïteit, natuurlijkheid, psychologische observatie, kleur,
fantasie en satire, alle die
nationale eigenschappen, zij
zijn in Brueghels werk te
vinden. Ook hij bezocht Italië,
doch hij schoot er zijn eigen
aard niet bij in; en de lessen
Afb. 222. — Pieter Brueghel. Boerenbruiloft
van den romanist Pieter
(Weenen, Hofmuseum).
Coecke beletten hem niet uit
zijn eigen oogen te kijken. De natuur was zijn groote leermeesteres.
Zijn landschappen zijn gezien, zijn genrestukken leven. Wat in Brueghels werk vooral treft, dat is de scherpe waarnemingsgave, zijn zin
voor beweging, dat intenseleven en dynamisme van lijnen en vormen,
het rijke koloriet en de subtiele lichtnuanceering, de oneindige verscheidenheid en afwisseling en de synthetische monumentale bouw
van het geheel. Men vergelijke zijn landschappen met die van Patinir
en onmiddellijk treft de steviger constructie, de sterke synthese en de
waarachtiger stemming. — Van zijn zedenstukken en symbolische of
fantastische tafereelen wezen hier vermeld : de Strijd van de Vasten
en Carnaval, de Boerenbruiloft (Afb. 222), de Parabel der Blinden, de
Triomf van de Dood, de Kruisdraging.
De landschap- en zedenschilders van de volgende generatie Coninxloo (15441607), de gebr. ltlatthi js (1550-1584) en Paulus Bril (1554-1626), Jan Brueghel
(1568-1625), bijgenaamd de Fluweelen Brueghel, leven op de motieven en den
stijl van den Ouden Brueghel. Kan geen van hen, in oorspronkelijkheid,
veelzijdigheid en kracht van uitdrukking, met hem vergeleken worden, allen
leverden zij toch voortreffelijk werk. Zij hielden de nationale kunst hoog en maakten het landschap en het genrestuk voor goed los van het bijbelsch, mythologisch of historisch onderwerp. Hier en daar, als bij Coninxloo, treft ons zelfs
in de landschappen een teere romantische stemming, die het bizonder charme
zal uitmaken van het werk der Hollandsche meesters in de volgende eeuw.

D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
Terwijl de houtsnede langzamerhand in verval geraakte, werd de graveerkunst
vanaf de XVI e eeuw een zeer druk beoefend vak. De meeste prenten zijn grafische overzettingen van andere kunstwerken, gebouwen en schilderijen. Sommige
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graveurs als een Hiëronymus Cock vulgariseerden het werk onzer Vlaamsche
schilders, anderen als Bos, Coecke, Frans Floris en zijn volgelingen, de Galle's,
de Jode's en de Wierix, stelden hun kunst in den dienst van de Italianiseerende
strooming. In het Noorden was Haarlem het centrum van een bloeiende graveursschool (Goltzius). Bij alle streven naar picturale effecten, bleef de Nederlandsche
graveerkunst toch nog overwegend plastisch. In de tweede helft der eeuw kwam

Afb. 223. — Brusselsch tapijt uit de XVI P eeuw. God de Vader en Noe (17adrid).

een nieuw grafisch procédé aan den drang naar grooter schilderachtigheid tegemoet, t. w. de ets. Onder de etsers van de eerste ure verdienen vooral Dirck
Vellert, Hans Bol (landschappen) en Marcus Geeraerts (dierenfabels) apart te
worden vermeld. Tot grooten bloei kwam zoowel in het Noorden (Gouda) als
in het Zuiden (Brussel) de glasramenkunst, waarvoor de schilders de cartons
leverden en die dan ook echte schilderkunst geworden is. Merkwaardige ensem259

bles bezitten St. Goedele (Coxie), St. Catharina te Hoogstraten, de kerk te Gouda
(Crabeth) en de Oude Kerk te Amsterdam. Ook de tapijtkunst, waarvan Brussel
in dit tijdperk het belangrijkste centrum was, ondergaat meer en meer den
invloed der gelijktijdige schilderkunst : de kleurenscala wordt rijker, mythologie en landschap verdringen het godsdienstig onderwerp, Italiaansche grotesken met satyrs en amors leder-rolwerken arabesken in Floris' trant dienen
tot vulling van de boorden, die voortaan een groote rol spelen (A/b. 223).
Een van de voornaamste werken van deze XVI e -eeuwsche Brusselsche tapijtweverij zijn de Handelingen der Apostelen, door Peter van Aalst met medewerking van Michel Coxcie naar schilderijen van Raffaël uitgevoerd. Het
Vlaamsch meubel maakte zich moeilijk uit de gotieke traditie los : koffer, credens en aanrecht blijven gotiek van bouw; nieuw zijn de arabesken en gesneden
koppen van gekroonde vorsten en edele dames ter versiering van het paneel.
In verband met de meubelkunst kwam te Antwerpen de lederbewerking op :
kleine kistjes worden met fijn gedreven leder overtrokken. Christoffel Plantijn
schijnt deze nijverheid hier binnengebracht te hebben. Een andere tak der
ledernijverheid ontwikkelde zich te Mechelen, het goud-leder in navolging van
de Spaansch-Moorsche gedreven Ieders van Cordoba: de oudste producten ervan
vertoonen dan ook den geometrischen stijl der Mooren. Van de kantnijverheid,
die, te oordeelen naar de portretten van den tijd, een grooten bloei moet
beleefd hebben, is weinig bewaard. Beter zijn wij bedeeld, waar het de borduurkunst betreft. Van deze kunst, die toen nog in den dienst der Kerk stond, zijn
enkele merkwaardige stukken bewaard : een kazuifel en koorkap te Londerzeel
en een gewadenstel te Averbode. Een grooten bloei, dank zij de toenemende
welvaart der burgerij en den voorspoed der gilden, kende de edelsmeedkunst,
waarvan Antwerpen de zetel was : terwijl het liturgisch vaatwerk over het algemeen de gotieke vormen getrouw blijft, gaat het profane met den nieuwen
stijl mee. Italianen uit Faënza en Urbino voerden te Antwerpen de majolicaindustrie in. Zoo ontstond daar eerlang een gilde van « geleyspottenbakkers »,
welker eerste producten sterk door de Italiaansche voorbeelden beïnvloed waren.
Voor al deze takken van kunstnijverheid bezoeke men het museum Claes te
Antwerpen.

ARTIKEL 4
DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND
Historisch milieu. — Het Duitschland der XVI e eeuw was niet zooals Frankrijk
een gecentraliseerde eenheidsstaat, doch een mozaïek van kleine staten en vrije
steden onder het oppergezag der Habsburgers van Oostenrijk. Rijksvorsten en
rijkssteden, jaloersch van hun onafhankelijkheid, lieten geen gelegenheid voorbijgaan om de centralisatiepogingen van den keizer te dwarsboomen. In vredestijd wedijverden zij met hem in prachtlievendheid en traden op als beschermers
van de kunst. De nieuwe kunst uit Italië vond in hen verlichte voorstanders
en milde mecenassen. De voornaamste kunstcentra waren hier : Neurenberg,
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de stapelplaats van den handel over land tusschen de Middellandsche zee en het
Noorden, Augsburg, de stad van den geldhandel, de Palts en de Rijnstreek
waar machtige wereldlijke en geestelijke vorsten het bewind voerden. De Hervorming echter met haar nasleep van burgeroorlog en twisten kwam dezen
opbloei weldra stuiten. Veel werd vernield, weinig nieuws voortgebracht. Eerst
met den godsdienstvrede van Augsburg in 1555 keerde eenigzins de rust weer
en van dien datum af tot op het einde der eeuw beleefden de Duitsche landen
een tijdperk van groote stoffelijke welvaart en van betrekkelijken vrede.

A. BOUWKUNST
Algemeene kenmerken. — De Duitsche bouwkunst der Renaissance is hoofdzakelijk van burgerlijken aard ; de kerkelijke bouwkunst,
in zoover die er is, blijft de Gotiek (hallenkerk) getrouw. Alles is minder grootsch en monumentaal dan bij de Italiaansche gebouwen. In
de Duitsche Renaissance valt een voortdurende tweespalt te bespeuren
tusschen de kunstopvattingen van Italië en die van het Noorden,
tusschen zuidersch horizontalisme en noordsch verticalisme. Het gemis
van ware monumentaliteit wordt in zekere mate vergoed door de schilderachtige groepeering der bouwmassa's en de pittoreske versiering,
door de vrije behandeling van de klassieke elementen (kandelaberzuilen,
hermen en grillige boogsegmenten), door de rijke ornamentatie van
erkers, friezen, topgevels en dakramen. De verschillende handels- en
kunstbetrekkingen, het verschillend volkskarakter en het voorhanden
zijnde materiaal, leidden tot een sterke tegenstelling tusschen de
bouwkunst van Zuid- en Midden-Duitschland en die van NoordDuitschland.
In Zuid-Duitschland verschijnt de Renaissance reeds van af het begin der XVI e eeuw. Hier ook waren het de schilders (Burgkmair, de Holbeins en Peter Vischer), die den nieuwen stijl uit Italië binnenbrachten
en hem door hun schilderstukken en ornamentprenten verbreiddenDe oudste centra ervan waren Augsburg (het Fugger-huis), Neurenberg (landhuis Hirschvogel) en Saksen (slot Hertenfels, bij Torgau).
Deze vroeg-Renaissance staat sterk onder den Lombardischen invloed
van de meesters der Certosa te Pavia en bepaalt zich vooralsnog tot
de versiering. Vanaf 1556 echter wint de strengere klassieke richting,
met haar zuilenordonnanties en tabernakelvensters, meer en meer
veld (residentie te Landshut, landhuis te Graz, Kuipershuis te Bazel)
en doen zich ook krachtige invloeden uit de Nederlanden gelden (Pellerhuis te Neurenberg, Otto-Heinrich-vleugel te Heidelberg). Het voor261.

naamste monument van de
Zuid-Duitsche Renaissance, ja
van de gansche Duitsche Renaissance is het slot te Heidelberg, een machtig gebouwencomplex, waaraan twee eeuwen
architectuurgeschiedenis te vervolgen zijn. De torens en enkele
gevelgedeelten behooren nog tot
de XVe eeuw; het gebouw met
de zgn. ({ glazen zaal » dateert
uit het begin van de XVIe
eeuw; de Otto-Heinrich-vleugel
met zijn driedubbelen pilasterbouw is een typisch voorbeeld
van die schilderachtige, halfItaliaansche, half-Nederlandsche
Renaissance; de Friedrichbouw
met zijn weelderig rol- en lofwerk en overvloedige figurale
versiering is het volrijpe werk
van de laat-Renaissance, die
reeds de kiemen van de Barok
Afb. 224. — De Friedrichvleugel van het slot
te Heidelberg.
in zich draagt (Afb. 224)
In Noord-Duitschland deed
de Renaissance zich eerst omstreeks het midden der XVI e eeuw gelden.
Zij kwam hier niet uit Italië, doch uit de naburige Nederlanden, met
de welke de Noord-Duitsche steden drukke handelsbetrekkingen onderhielden. Over het algemeen legt de Noord-Duitsche bouwkunst een
grooteren rijkdom en fantasie aan den dag dan de Zuid-Duitsche en
vertoont van meet af een neiging voor de Barokvormen. De versiering staat sterk onder den invloed van de Nederlandsche orna
mentteekenaars, inzonderheid van Frans Floris en Vredeman de Vries
(rol- en beslagwwerk, obelisken op bollen, enz.). Ook maakt de Noord
Duitsche bouwkunst een veelvuldiger gebruik van den baksteen, waarin
de Nederlandsche zich zoo krachtig en persoonlijk had uitgesproken..
Tot de merkwaardigste gebouwen behooren : het raadhuis en het
Azijnhuis te Bremen (Afb. 225), het raadhuis te Emden, te Lubeck,.
het tuighuis te Danzig, het kramerskantoor te Munster en het raad262

huis te Miinden. Een eigenaardigheid van de Duitsche Renaissance
zoowel in het Noorden als in het
Zuiden zijn de gebeeldhouwde
houten gevels.
B. BEELDHOUWKUNST
Oud en nieuw! Naast het ongenadig realisme, de schilderachtige
fantasie en de barokke overdrijvingen van de late Gotiek, een
streven naar meer ideëele schoonheid, naar meer synthese in
houding, drapeering en gebaar.
Een typische figuur in dit opzicht
is Peter V ischer uit Neurenberg
(1460-1529). Opvatting en structuur van . St. Sebaldusschrijn
(Sebalduskerk te Neurenberg) het
beroemdste werk uit Vischer's
atelier, zijn nog middeleeuwsch
laat-gotisch; in de versiering
echter en het bijwerk (kandelaberzuilen, centauren en tritons, enz.)
komt de nieuwe stijl tot uiting. De
Afb. 225. — Het Azijnhuis te Bremen.
Apostelenfiguren, die de stijltjes
van het schrijn sieren, getuigen van een streven naar ideale schoonheid
en harmonische lijn, doch missen nog die kracht van uitdrukking en
die vastheid van vorm, die de Italiaansche plastiek kenmerken. Deze
eigenschappen bezitten de beelden van het grafmonument van keizer
Maximiliaan te Innsbruck. Het beeld van koning Arthur (Afb. 226)
ademt vrij onder het zware harnas en kan in uitdrukkingskracht de
vergelijking doorstaan met den Colleone van Verrochio. Uit het werkhuis der Vischers komt waarschijnlijk ook een der meest populaire
beelden van de Duitsche plastiek, het Lieve-Vrouwtje van Neurenberg.
Een van de medewerkers van de Vischers aan het grafmonument
van keizer Maximiliaan in de Franciscanerkerk te Innsbruck was
de Nederlander Alexander Colijn uit Mechelen (1527 of 1529-1612).
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Afb. 226. -- Peter \Tischer.
Koning Arthur (Innsbruck, Hofkirche).

Hij voerde de fijne reliëfs
uit, die den sarcophaag
versieren en vervaardigde
het levensgroot geknielde
beeld van den keizer, zoo
welsprekend in zijn eenvoud. Behalve het werk
van voornoemde meesters,
wier persoonlijkheid duidelijk omlijnd is, heeft de
XVI e eeuw in Duitschiand
nog een lange reeks werken
voortgebracht, die hier
slechts met één woord
vermeld kunnen worden
heiligenbeelden (b. v. de
zeer schoone Lieve Vrouw
van de Mariënsáule te
Munchen), Olijfbergscenes,
Grafleggingen, altaarretabels (b. v. de retabels in St.
Ulrich te Augsburg), kansels (in den dom te Trier),
koorgestoelten (munster- kerkte Bern), tabernakeltorentj es(Ueberlingen),stadsf onteinen (Witteisbacherbrunnen te Ml nchen), enz.

C. SCHILDERKUNST
De schilder, die den Renaissancegeest en de Renaissancevormen uit
Italië naar Duitschland bracht, is de Neurenberger Albrecht Durer
(1471-1528). Hij was een leerling van Wohlgemut, bereisde Italië
en later ook de Nederlanden, en verwerkte die verschillende invloeden
tot een zelfstandigen stijl. Zijn werk is de geniale synthese van Italiaansch vormenschoon en ratio, en van Germaanschen geest en gemoed.
Typisch in dit opzicht is de Aanbidding der Wijzen, te Florence (Uffizi).
De nauwkeurige schitterende uitvoering is Duitsch; de schrandere
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organisatie van de
samenstelling wijst op
Italiaanschen invloed.
Onder zijn later werk
steken vooral zijn
Apostelen uit, die
zooveel zijn als zijn
geestelijk testament,
een tijdsbeeld : pilaren
van zekerheid midden
in dien troebelen tijd,
uitgevoerd met een
soevereine macht van
plastieken kleur waar
alles uitdrukking aan
is (Afb. 227). Zijn
krachtige visie, zijn
diep gemoed en meesterlijk talent leert
men het best kennen
in zijn houtsneden
en gravures, waaronder die meesterlijke
Groote Passie, en de
drie
zoogenaamde
« Meesterplaten ».
Van Durer's leerlin- Afb. 227. — Albrecht Durer, Apostelen : Joannes en Petrus,
Paulus en Marcus, (München Alte Pinacothek).
gen of volgelingen
komt geen den meester ook maar eenigszins nabij, in den weloverwogen
vorm, in den zwier en de harmonie van compositie, in de rust en
breedheid van gebaar. De invloed der Renaissance blijft bij hen beperkt
tot uiterlijkheid (het ornament, de architectonische vorm, het naakt
figuur); het wezen der Renaissance schijnen deze schilders niet begrepen
te hebben. De eigenaardige mengeling van realistische observatie
en fantastische voorstellingen veroorzaakte te vaak een overlading
welke lijnrecht tegenover het wezen der Renaissance staat. Een typisch
voorbeeld daarvan is Hans Baldung Grien (1480-1545) uit Straatsburg met zijn Heksensabatten en zijn schilderstuk « De Dood en de
vrouw ».
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Een eigenaardige
plaats in de
Duitsche
schilderkunst neemt
de Regensburger Altdol. / er in
(1480-1538).
Altdorf er
zoekt in de
eerste plaats
naar het liefelijke en het
poëtische.
Zijn groote
verdienste
ligt in de
plaats die
hij inruimt
aanthetlandschap, dat
bij hem meer
en meer om zich zelf wordt behandeld (de Rust op de vlucht naar Egypte).
Iets van dat speelsch-vindingrijke van Altdorfer vinden we ook in de vroegere
werken van Lucas Cranach den Oudere (1472-1553). Cranach's beteekenis ligt
echter niet in zijn tafereelen, doch in zijn karaktervolle portretten van de hoofdfiguren der Hervorming.
De grootste Duitsche schilder naast Durer is Matthias Grunewald
(ca. 1469-1530). a Door den durf van zijn ongebreidelde hartstocht en
zijn onvervaard tot het uiterste gedreven uitdrukking de felste persoonlijkheid, is hij tevens de grootste Duitsche kolorist, een der verrassendste die er ooit in de wereld waren ». Zijn voornaamste werk is
de reusachtige polyptiek, in het Museum te Colmar, waaronder het
bekende kruisigingstafereel, verschrikkelijk van realisme, ,een brok
onstuimige Barok (Afb. 228).
Rechtstreeks onder Italiaanschen invloed staat het werk van Hans Bur gkmair
(1473-1531) van Augsburg, die langen tijd te Venetië vertoefde en vandaar
het warm volle koloriet meebracht, dat de voornaamste verdienste uitmaakt
van zijn schilderstukken die overigens meestal gemaniëreerd zijn en flauw van
expressie.
Met Hans Holbein den Jongere (1497-1543), zijn de laatste sporen
van middeleeuwsche overleveringen en zelfs van specifiek-Duitsche

Afb. 228. — Matthias

De Gekruisigde (Col-

Grunewald.

mar, museum).
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karaktertrekken verdwenen.
Bij hem is de Renaissance
een zeker bezit. Zijn houtsneden o. a. de Imagines
Mortis, Doodèndans geheeten,
treffen door hun duidelijken
eenvoud van samenstelling
en verhaaltrant. Onovertroffen om hun psychologische
diepte, hun volstrekte objectiviteit en hun sobere preciese
teekening zijn de portretten
van zijn vrouw, van Hendrik
VIII (Afb. 229) en zijn gemalinnen, van Erasmus en Thomas Morus. Door en door
klassiek werk, in dien zin dat
ze een universeele taal spreken.
Na Holbeins dood in 1543, treedt
de schilderkunst in Duitschland
een tijdperk in van verval, waaruit zij eerst om het midden der
XVIII e eeuw zal opstaan. De
eenige kunstenaar, die de Duitsche
schilderkunst nog met eere in het
buitenland vertegenwoordigt, is
de Frankforter landschapschilder
Adam Elsheimer (1578-1610), dien
Afb. 229. — Hans Holbein de Jonge.
zelfs een Rubens in zijn Vlucht
Portret van Hendrik VIII van Engeland (Chatsworth).
naar Egypte niet aarzelde na te
volgen. Elsheimer bewijst een
juist en fijn begrip te hebben van de problemen van den tijd : de synthetische
lichtschildering en de persoonlijke interpretatie van het landschap. Zijn landschappen, door de etskunst verspreid, hebben een grooten invloed uitgeoefend
op de Fransche (Poussin) en op de Hollandsehe landschapschilders, Rembrandt niet uitgesloten.

D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De XVI e eeuw was een bloeitijd voor de Duitsche ambachtskunst. Ets en houtsnede bereikten dank zij meesters als Durer en Holbein een hoogen graad van
volmaaktheid. Minder zelfstandig was de meubelkunst : Nederlandsche (Vredeman de Vries) en Italiaansche invloeden (intarsia) betwistten elkaar het terrein.
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Over het algemeen is het Duitsche meubel zwaarder en minder fijn afgewerkt
dan zijn modellen. In verband met het meubel- en boekbedrijf kwam ook de
Iederbewerking tot een hooge ontwikkeling. Een zeer grooten bloei kende verder
de edelsmeedkunst, voor dewelke groote kunstenaars als Durer en Holbein jr.
de modellen ontwierpen. De voornaamste centra ervan waren de handels- en
financesteden Augsburg en Neurenberg (tafelservies van de stad Neurenberg
in de verzameling Rotschild, een werk van Wenzel Jamnitzer). Een Duitsche
specialiteit waren de drinkkannen, bekers en kroezen. Ook in mindere edele
metalen, in koper en ijzer brachten de Duitsche smeden kunstwerken voort :
gegraveerde harnassen, helmen, schilden, degens en dolken. Beroemd waren
verder de producten van het Duitsch aardewerk : Rijnlandsche grijsgrauwe kruiken, met stempelreliëfs, donkerbruine Kreussenerkroezen, enz. De glasschilderkunst, door de Hervorming uit de kerken geweerd, leefde nog een tijdlang voort
in de burgerwoning (wapenschilden en symbolen). Vlamingen voerden de tapi jtwee jkunst in Duitschland in (Leipzig en Luneburg), terwijl in het Saksisch Erzgebirge ook de kantnijverheid tot ontwikkeling kwam

ARTIKEL 5
DE RENAISSANCE IN SPANJE
Historisch milieu. — De XVI e eeuw was een glanspunt in de geschiedenis
van Spanje. De Mooren waren uit hun laatste stellingen verdreven (val van
Granada, 1492) en al de Spaansche landen onder éen scepter vereenigd. De ontdekkingen en de veroveringen der conquistadores in de nieuwe wereld deden
handel en nijverheid opbloeien en wierpen Spanje de schatten van Oost- en
West-Indië in den schoot. Door een samentreffen van omstandigheden werd
Spanje het zwaartepunt van een rijk, dat behalve de Spaansche landen, ook
de Nederlanden, Napels en Sicilië en eerlang ook Portugal (1580) omvatte.
De Spaansche vorsten, Karel I, beter bekend als keizer Karel (1515-55) en Filips II (1555-98), gaven dan ook den toon aan in Europa. Met dezen politieken
opbloei hield echter die der kunsten geen gelijken tred. Op het gebied van de
bouwkunst werden eenige werken van beteekenis voortgebracht ; doch in de
beeldhouwkunst en in de schilderkunst, hing Spanje nog zoo goed als gansch
van buitenlandsche, vooral Italiaansche Nederlandsche en Duitsche meesters af.

A. BOUWKUNST
Reeds op het einde der XV e eeuw drong de Italiaansche Renaissance
in Spanje binnen. Zij vermengde er zich met de vormen van de late
Gotiek en van de Moorsche kunst tot een hoogst eigenaardigen weel268

tierigen stijl, door de Spanjaarden wegens de fijnheid van zijn versiering
Plateresco-stijl of goudsmidstijl genaamd. Het eerste voorbeeld ervan
is het Collegio Santa Cruz te Valladolid, het werk van den goudsmid
Pedro Diez. Fraaie voorbeelden ervan zijn verder : de toren van de
kathedraal te Burgos (1539-67), het raadhuis te Sevilla (Afb. 230)

Af'h. 230. — Tiinnenhof van het raadhuis te Sevilla.

en de sacristie van de kathedraal te Sevilla alsmede verscheidene woonhuizen to Saragossa en te Barcelona.
Onder de regeering van Filips II deed de Hoog-Renaissance haar intrede in Spanje. Zij vond een zeer bekwamen architect in Juan de Herrera (1530-97) naar wien zij somtijds Herrerastiji genaamd wordt. De
weelderige decoratie van den platerescostijl maakte plaats voor de
statige zuilen- en pilasterordonnanties naar Palladiaansch recept, de
fijne detailuitvoering voor een grootsche totaalindruk. Het merkwaardigste voorbeeld van dezen trant is het grootsche doch sombere
Escuriaal te Madrid, het werk van den hooger genoemden de Herrera.
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B. BEELDHOUWKUNST

De Spaansche beeldhouwers der XVI e eeuw bleven vasthouden aan de
houtsculptuur. Nog steeds nemen in de kunstproductie de reusachtige gesneden
altaartafels een belangrijke plaats in. Deze altaartafels zijn nog gansch opgevat
en afgewerkt in den geest der XVe eeuw met voorkeur voor diepe emotie,
heftige expressie en rauw realisme. Slechts bij enkele kunstenaars als Alonso
Berruguete (1480-1561, grafmonument van Kardinaal Juan de Tavera, te Toledo)
en bij Gaspar Becerra (1520-71, altaar in de kathedraal te Astorga) vallen inwerking van de Italiaansche kunst en een streven naar harmonischer vormen waar
te nemen.
C. SCHILDERKUNST

In de XVIe eeuw werd de Vlaamsche invloed meer en meer door den Italiaanschen verdrongen. Niet alleen te Valencia (Juan Macip), maar ook in Andaloesië (Pedro Campana, alias Pieter de Kempeneer) en zelfs te Madrid, aan
het strenge hof van Philips
II, zegevierde het Italianisme,
meer bepaald de navolging van
Raffaël. Alleen in de portretkunst
bleef de Nederlandsche invloed
vooralsnog overwegend. Sanchez
Coello (1531-1588) en Pantoja
Cruz trachtten in hun portretten
van de Infanten (Afb. 231) de
psychologische diepte en de meest
erlijke stofweergave van de Nederlanders (Anthoni Mor) te evenaren
en slaagden meer dan eens daar
in. Vlaamsche invloeden (van
Quinten Matsijs) liggen ook ten
grondslag aan de kunst van den
grootsten Spaanschen schilder
van de tweede helft der XVIe
eeuw, Luis Morales (1509-1586).
Uit zijn vele afbeeldingen van
de Mater Dolorosa spreekt bij
alle onbeholpenheid en stijfheid,
waardoor hij de mindere is van
den grooten Vlaming, een diep
religieus gevoel en een psychologische diepte, waardoor hij dezen
niet zelden overtreft.
Afb. 231. — Pantoja de la Cruz.
Portret van een Infante (Madrid, Prado).
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D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
Ondanks het kostbaar materiaal (exotische houtsoorten) en de rijke technieken
(inleg- en incrustatiewerk) is de kunstwaarde van het Spaánsch meubel niet
hoog aan te slaan; alleen de schrijftafels maken hierop een uitzondering. Groot
daarentegen was de roem van Spanje's lederindustrie (bewerkt en goudleder),
van zijn f aïenceproducten (tegels en vazen met metaalglans), van zijn i jzersrneedwerk (wapens van Toledo, koorhekken), van zijn goudsmeedwerk (de Arfe),
al nijverheden, die het van de Mooren geërfd had en die meestal in de handen
van de Morisken (schijnbaar bekeerde Mooren) gebleven waren. Een nieuwigheid
waren de aardewerkartikelen van Talavera (blauwe schotels met vogel- en
dierenmotieven).

ARTIKEL 6
DE RENAISSANCE IN ENGELAND
Historisch milieu. — De scheuring onder Hendrik VIII (1509-47), weldra
gevolgd door den afval van Engeland onder Elisabeth (1558-1603), versterkte
aanzienlijk de koninklijke macht doch was niet bevorderlijk voor de kunsten,
die haar voornaamsten opdrachtgever, de Kerk, verloren. Het is wel merkwaardig
dat Engeland, dat gedurende het Elisabethan-Age in de letteren (Marlowe,
Shakespeare) zijn gouden eeuw beleefde en op het gebied van de bouwkunst
merkwaardige werken voortbrengt, in de schilderkunst en beeldhouwkunst
zoozeer achter blijft. Dit is des te meer te verwonderen daar de Engelsche vorsten, in het bizonder de Stuarts, de kunsten wisten te waardeeren en vreemde
schilders en beeldhouwers aantrokken en vorstelijk beloonden. Hoe het zij,
eerst in de XVIII e eeuw is hier onder den invloed der buitenlandsche meesters
een nationale schilderschool ontstaan.

A. BOUWKUNST
Terwijl in de meeste landen van Europa Renaissance en Hervorming
een breuk met het verleden teweegbrachten, hield in Engeland de
behoudsgezinde volksaard nog lang aan de middeleeuwsche overleveringen vast. Evenals in den godsdienst (Anglicanisme) en in de letterkunde (romantisch drama van Shakespeare), kwam het hier ook in de
bouwkunst tot een zeer eigenaardige verbinding van het nieuwe met
hèt oude, in casu, den nationalen Tudorstijl. Zoo ontstond daar het
Vroeg-Renaissance- kasteel, waarvan wij in Hampton Court van Kardinaal Wolsey een typisch voorbeeld hebben, een nog vestingachtig
uitziend verblijf, aan hetwelk talrijker vensters, kordonlijsten en terra271

cotta - reliëfs
een vriendelijker uitzicht
geven .en
waarvan de
binnenstofleering, vooral die van de
traditioneele
hall, van een
streven naar
een behaaglijker en gezelliger woninginrichAfb. 232. — Charlton House.
ting getuigt
en nagenoeg geheel in den nieuwen trant is uitgevoerd. In de tweede
helft der eeuw ontwikkelde zich deze Vroeg-Renaissance, grootendeels
onder Nederlandschen invloed, tot den aantrekkelijken Elisabethan-styl,
een zeer schilderachtige vermenging van laat-gotieke vormen en (Nederlandsche) renaissance-elementen. De aanleg van paleizen en landhuizen
wordt minder symmetrisch, het weerbaar uitzicht verdwijnt, de muren
worden met talrijke vensters doorbroken, bow-windows en plastische
versiering in den trant van Vredeman de Vries brengen leven in den
gevel, de portalen worden rijker uitgevoerd. Belangrijke nieuwigheden
in de binnenschikking zijn de monumentale houten trap in de hall en
de groote galerij(en) op de verdiepingen. Kenmerkend is verder de
overvloedige, ja overladen decoratieve en plastische versiering aan beschotten, schoorsteenen en zolderingen. Onder de meest typische voorbeelden van dezen door en door Engelschen stijl noemen wij : Charlton
House (Afb. 232), Kirby Hall (Northamptonshire), Astley Hall (Lancashire) en Wollaton House (Nottinghamshire).
B. BEELDHOUWKUNST EN SCHILDERKUNST
Op het gebied van de beeldhou:ukunst heef i, Eng3land geen enkelen kunstenaar
van beteekenis aan te wijzin. Hit waren Italianen, die de koninklijke grafmonumenten vervaardigden (o. a. Torrigiano, graftomb3 van Hendrik VI I I in
Westminster) en hit decoratief b3eldhouwwerk leverden voor de kerken (koorbanken en doxaal in h nt King's cAleg3 te Cambridge). Ook voor hun schilder272

werk moesten de Engelschen op vreemdelingen, Italianen en Vlamingen, beroep

6pijts hun ou(1 vermochten Zij 1cchtN één schilder van Persten rang
aan zich te verbinden, Hans Holbein, den portretteur van de familie Seymour.

doen vn

C. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De Engelsche ambachtskunst stond ver bij die van het vasteland achter.
De meubelkunst, nagenoeg de eenige tak van kunstnijverheid die in dit tijdperk beoefend werd, bleef langer dan elders de gotieke traditie getrouw. Eerst
onder de regeering van Elisabeth, brak hier de Renaissance in haar Hollandschen
vorm voorgoed door. Hollandsche degelijkheid werd niet zelden in Engeland
plompheid; vooral de decoratie is merkelijk grover.

TWEEDE HOOFDSTUK

DE BAROK
INLE ID ING
Historisch milieu. — Na de wereldschokkende gebeurtenissen van het voorgaande tijdperk was de Europeesche maatschappij thans tot evenwicht en rust
gekomen. De humanistische vloed, die de christelijke beschaving, geloof en
zeden op zeker oogenblik dreigde te verzwelgen, was ingedijkt. Het slib dat hij
achtergelaten had, vermengd met de diepere cultuurlagen van den eigen bodem,
werd de vruchtbare teelgrond van nieuwe veroveringen op het gebied van
de wetenschappen, van onsterfelijke meesterstukken in de verschillende domeinen
van de kunst. De godsdienstige strijd die in de vorige eeuw ontvlamd was, was
uitgestreden. Een deel van de christenheid had zich van de Moederkerk af-

gescheurd ; het grootste deel echter was het oude geloof getrouw gebleven. Terwijl het Protestantisme, aangevreten door de principes van individualisme
en rationalisme die zijn wezen uitmaken, verder en verder verbrokkelde en
alle bezielende kracht voor het leven verloor, herwon de katholieke Kerk haar
vroegere kracht en haar eeuwenouden luister. Het Concilie van Trente (15451563) had de door het Humanisme en Protestantisme geschokte grondvesten
van de Kerk geconsolideerd : de geloofswaarheden vastgelegd, de moraal en de
tucht hersteld, en de Kerke Christi van heidensche smetten gezuiverd. Een stal
van oude en nieuwe kloosterorden : Benedictijnen, Norbertijnen, Franciscanen,
Karmelieten, Oratorianen en Jezuïeten hielpen den Paus het behouden terrein
herinrichten en verdedigen. Weldra waren de ° laatste sporen van ketterij en
misnoegdheid verdwenen. Een intens godsdienstig leven bloeide ten allen kante op,
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en een jeugdige geestdrift en veroveringslust bezielde (le geloovigen. IF was
de bloeitijd van de geestelijke broederschappen, van de bedevaarten en pre,
cessiën, van de veelvuldige communie en van (le bizondere godsvruchten; het
was het begin van een nieuwe p2riode in de missieactie. Tegelijk met de godsdienstige hervorming in katholieken- of protestantschen zin, en in meer dan één
land in nauw verband hiermee, had zich een andere verandering voltrokken :
in de meeste landen van Europa was de vorst erin geslaagd alle draden van het
staatsleven in handen te krijgen en zijn onbeperkt gezag aan het volk op te
dringen. Dit vorsten jk absolutisme beperkte zich niet tot de eigenlijke staatszaken, doch deed zich ook gelden in godsdienstzaken (staatsgodsdienst) en
in kunstaangelegenheden. De vorsten zagen in de kunst een middel om hun
eerzuchtige plannen te dienen. Zij wilden door pracht en praal een hoogen dunk
geven van de koninklijke waardigheid, zij traden op als beschermers en mecenassen van de kunstenaars en oefenden aldus niet zelden een beslissenden
invloed uit op de kunst zelf.
Zoo bood dan de maatschappij van dezen tijd, vooral in de katholieke landen,
een tegenhanger, zij het dan ook een verzwakten, van de godsdienstige hiërarchisch georganiseerde middeleeuwen. Kerk en vorst beheerschten de maatschappij en ook den kunstenaar. Deze echter genoot binnen het kader van
deze dubbele macht, zoowel in de katholieke als in de protestantsche landen,
een ruime vrijheid en legde een verbazende persoonlijkheid en veelzijdigheid
aan den dag.

De Barok. — De naam Barok, die sedert de XVIII e eeuw door de voorstanders van het zuiver classicisme aan deze kunst is gegeven (van
't Portugeesch barocco = scheefrond, of van het Spaansch barueco
onregelmatige parel), karakteriseert haar slechts onvolkomen. De
onregelmatigheid en grilligheid, die men door dit woord bedoelt, zijn
slechts uitingen van het sterke gevoel dat aan deze kunst ten grondslag
ligt. Dit gevoel, het is in de eerste plaats de religieuze geestdrift, de
triomfantelijke stemming, die na de reformatie van het Trentsche
Concilie in de katholieke landen de geloovigen en dus ook de kunstenaars bezielt. De vormentaal is en blijft de naturalistische vormentaal
van het vorig tijdperk; doch onder den drang van de plechtige en soms
opgeschroefde stemming wordt ze thans met meer warmte en gloed,
ja niet zelden met een sterk declamatorisch accent voorgedragen. In
haar geheel beschouwd is de kunst van dit tijdperk : een reactie van
het (godsdienstig) gemoed tegen de abstracte, verstandelijke, algemeene
kunst van de Renaissance, en over deze heen, de tegenhanger en voortzetting met verruimd inzicht, van de Barok-tendensen der Laat-Gotiek.
Dezelfde kenmerken die we daar aanstipten : overheersching
van het gevoel, zucht naar beweeglijke en schilderachtige effecten,
overwicht van het decoratieve, voorkeur voor het bizondere-karakteris274

tieke boven het algemeen-ideeële vinden we hier terug, doch verrijkt
met de technische veroveringen en gelouterd door de nieuwe kunstinzichten van de Renaissance, onder meer, beheerscht door een sterker
zin voor synthese. De voornaamste uitingen van de Barok zijn het helle,

Mb. 233. — Panorama van St. Pietersplein en -kerk te Rome.

feestelijke kerkgebouw, aan welks wanden in plastiek en schilderwerk
hemel en aarde verbroederen in blijdschap, en het grootsche, stad- en
staatbeheerschende, prachtvol gestoffeerde vorstelijk paleis.
Algemeene kenmerken. A. Bouwkunst. Eenheid en synthese in de
ruimteschepping (wijd schip, koepel) en in de vormgeving (b. v. van den
voorgevel en van het interieur van kerken en paleizen), schitterende
uitvoering met gebruik van kostbare materialen (goud en bonte marmer) of hun nabootsing, en met overvloedige toepassing van samenwerkende plastiek en schilderkunst, vrije krachtige vormbehandeling
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onafhankelijk van de
tot dusver geldende
regels (gedraaide zuilen, kolossale orden,
oversnijdingen van
structuurdeelen, gebroken lijsten en
frontons), schilderachtige bewogenheid
en effectvolle lichtcontrasten, ziedaar de
voornaamste kenmerken van de Barokbouwkunst en meteen
de factoren van den
feestelijken indruk die
van een Barokkerk of
-paleis uitgaat.
B. Beeldhouwkunst.
Diep gevoel, meestal
in de uiterste uitingen
van pathos en sentimentaliteit, beweeglijke vormen, scherpe
contrasten, syntheAfb. 234. — Frans Duquesnoy.
St. Andries (Rome, St. Pieterskerk).
tische compositie :.
dit zijn de kenmerken
van de Barokke beeldhouwkunst. Diagonaal- of spiraalvormige samenstelling en wapperende gewaden, golvende contouren versterken den
beweeglijken en schilderachtigen indruk. Terzelfdertijd openbaart zich
een streven naar een sterkere karakteristiek : het algemeene moet
wijken voor het bizondere, het individueele. Deze trek van de Barok
komt vooral de portretkunst ten goede. De portretbusten uit dit tijdperk behooren tot de beste die werden gemaakt.
C. Schilderkunst. Nergens treden de algemeene tendenzen van de
Barok zoo duidelijk aan het licht als in de schilderkunst. Het vlak,
dat tot dusver ook in de schilderkunst overheerschend was, wordt
doorbroken : het tafereel ontwikkelt zich in de drie afmetingen ; het
zwaartepunt van het schilderij wordt van het 'b idden naar de hoeken
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verlegd; het evenwicht door ongelijke verdeeling der massa's verbroken. In haar streven naar schilderachtigheid, contrasten en synthese,
ontdekt de Barokschilderkunst twee nieuwe elementen : de kleur en
het licht, die diepte geven en plastischer vorm, die de contouren ver-

Afb. 235. — P. P. Rubens. De martelie van St. Livinus (Brussel, Museum).
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vagen, het hoofdmotief accentueeren en het bijkomstige in het halfduistére verdoezelen; de kleur en het licht, principes van synthese, die
al de elementen van het schilderij doordringen en samenbinden tot een
geheel. Zoo wordt in dit tijdperk de zuiver picturale schilderkunst geboren, die door de XIX e eeuwsche schilders tot de uiterste grenzen
zal worden ontwikkeld.
Historische ontwikkeling. — 1. De jaren van 1580 tot 1633 zijn de

groeiperiode van de Barok. De principes van vrijheid en persoonlijkheid
door Michelangelo met zooveel genie verkondigd, maar door de theoretici die na hem kwamen een oogenblik onderdrukt, breken thans
zegevierend door. In 1633 werd in St. Pieterskerk Bernini's ciborium
opgericht dat met alle tot dusver gehuldigde wetten spotte. Het werd
het zegeteeken van de nieuwe richting in de kunst.
2. De XVIIe eeuw is de bloeitijd van de Barok. Frankrijk staat aan de
spits in de architectuur en plastiek, Spanje en de Nederlanden vieren
in de schilderkunst hun hoogste triomfen.
3. In de XVIII e eeuw treedt de Barok in een nieuwe phase. De religieuze
geestdrift verflauwt, de vorsten geven den toon niet meer aan, het
hofleven wordt verdrongen door het salonleven. Het heroïsche en het
pompeuze maken plaats voor het fijnere, teedere en intiemere gevoel. De kunst wil vleien en behagen : de Barok wordt Rococo.
Naast deze Barokkunst, die haar hoogsten bloei beleefde in de katholieke
landen, bestond er gedurende dit tijdvak in de verschillende landen,
vooral in de protestantsche, een classicistische onderstrooming. De kunstenaars dezer richting huldigen de idealen van Palladio, Raffaël en
hun tijdgenooten, en streven vooral naar harmonie, orde en regelmaat

en ideële abstracte schoonheid. Deze classicistische richting won meer
en meer veld naarmate de maatschappij die de Barok in het leven riep
uiteenviel, en heeft tenslotte in de tweede helft der XVIII e eeuw de
Barok overal verdrongen.

DE BAROK IN ITALIE
Historisch milieu. — Italië was in verval. De ontdekking van den zeeweg
naar Indië en van een nieuwe wereld in het Westen, Amerika, hadden den handel van Venetië en Genua afgeleid. Florence en Milaan, die reeds hun welvaart
zagen tanen, waren op den koop toe, sedert 1559, hun politieke zelfstandigheid
kwijt. De rol der steden en der stedelijke aristocratie was uitgespeeld. Zoo Italië
voorloopig nog op cultureel gebied de leiding behield, dan had het zulks te dan278

ken aan de Kerk en in de eerste plaats aan het
Pausdom (Sixtus V 1586-1590, Paulus V 1605-1621,
Urbanus VIII 1623-1644), dat sedert Trente zijn
vroeger gezag en luister weergekregen had en het
voorbeeld gaf van verlichte kunstbescherming in den
dienst der Contra-Reformatie. Na 1650 verduisterde
ook die macht en verloor Italië de cultureele hegemonie, die dan op het Frankrijk van Lodewijk XIV
overging.
A. BOUWKUNST
Algemeene kenmerken. — Onder den invloed
van Michelangelo streven de bouwmeesters naar
het kolossale, naar een synthetische behandeling van geweldige bouwmassa's, naar een
beweeglijke en schilderachtige verwerking van
de antieke bouwvormen, naar grootsche decorat
tie-effecten.
Het standaard-type van kerkbouw is de Gesu : Afb. 236. -- Plattegrond van
de Gesukerk te Rome.
één wijd schip met transept en koepel en
met ondiepe zijkapellen tusschen de steunbeeren (Afb. 236). Daarnaast komen echter ook meer gecompliceerde, meestal ovaalvormige
kerken voor. Schip en kapellen worden met tongewelven (soms
met steekkappen boven de vensters) overkluisd. De koepel is
meestal op dien van St. Pieterskerk nagevolgd. Een architectuurdecor van pilasters of zuilen met hoofdgestel en forsch uitspringende
kroonlijst geeft aan het inwendige een grootsch en indrukwekkend
uitzicht (Afb. 237). Een echt pronkstuk is de voorgevel, die zonder
eenig verband met de daarachter staande kerk opgevat is en in
zijn klassieken vorm bestaat uit een met fronton afgedekten pilasterof zuilenbouw, die ter weerszijden door voluten met de lagere zijschepen
verbonden is (Afb. 238).
Bij den paleisbouw openbaart zich een streven om het gebouw in de
breedte te ontwikkelen ; de binnenhoven worden van minder beteekenis.
Arcaden en monumentale portalen, kolossale zuilen- of pilasterordonnanties, zwaar geprofileerde vensteromlijstingen met frontons, een
forsch uitspringende kroonlijst en balustrade geven het paleis een indrukwekkend uitzicht. Hoofdmomenten van het paleis zijn de voorhal
met haar monumentale trap, en de galerij. Een belangrijke rol bij den
paleisbouw speelt thans ook de tuinarchitectuur, met haar streng
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geometrisch
aangelegde en,
op perspectivische effecten berekende lanen,
haar terrassen,
waterpartijen,
fonteinen, grotten en beeldwerk.
De prachtlievend hei d en
praalzucht van
den tijd komt
vooral aan het
licht in de versiering van het
Mb. 237. — Interieur van de Gesiikerk te Rome.
Mb
inwendige dier
gebouwen, kerken en paleizen. Heel het gebouw wordt met plastiek
en schilderwerk, met de kleuren en den glans van kostbare materialen
overtogen en overladen ; pompeuze godsdienstige of profane schilderingen nemen de gewelven of
Zolderingen in beslag, terwijl
architectuurmotieven den indruk van hoogte en ruimte
versterken. Om het effect van
het schilderwerk te verhoogen
worden in de XV Ill e eeuw
sommige deelen van het
tafereel in stuc uitgevoerd,
zoodat de overgangen tusschen
plastiek en schildering onmerkbaar worden en het gezichtsbedrog volkomen is. Bij
zulk een pracht kon de
architecturale en plastiséhe
versiering slechts in krachtige
vormen de aandacht trekken :
Mb. 238. — G. della Porta. Voorgevel van de Gesiikerk
vandaar haar zware
te Rome.
280

leering met zware schaduwlijnen, het sterke reliëf van
het ornament. De meest voorkomende ornamenimotieven
zijn : bolle, met zware voluten P'
omlijste sierschilden, sterk
geprofileerde schelpen, forsche bladeren- en vruchtenkransen, lofwerk van convers
tioneele gezwollenheid, verder
zwaar lijstwerk rond schilderstukken en figurenreliëfs.
In de XVIII e eeuw wordt het
Afb. 239. — voorgevel van het Chigi-Odelschalchipaleis
ornament vlakker, gracieuser,
te Rome.
grilliger; de omtrekken worden strakker aangetrokken, de symmetrie verbroken, al zal men in
Italië nooit het ongebondene en de speelschheid van het Fransche
Rococo bereiken.
De voornaamste bouwmeesters en hun werk. — Rome, het brandpunt van de Contra-Reformatie, was het belangrijkste, om niet te
zeggen het eenige centrum van de kunst. Vignola (1541-1604) legde in
de Gesu (Afb. 237) en in de St. Lodewijkskerk der Franschen de formule van de Barokkerk vast, terwijl Giacomo della Porta (1541-1608)
aan eerstgenoemde kerk het voorbeeld van den Barokken voorgevel
schiep (Afb. 238). Beide scheppingen doen nog tamelijk klassiek en gebonden aan. De hoofdbekommernis der pausen bleef de afbouw van
de St. Pieter. Carlo Maderna (1556-1629) voegde op last van Paulus V
aan de centraal opgevatte kerk van Bramante-Michelangelo twee traveeën toe, bracht in de massale pijlers zijgalerijen aan en bouwde vóór
de kerk den weinig gelukkigen voorgevel, die den koepel verbergt.
Bij Maderno's dood zette Lorenzo Bernini (1598-1680) het werk aan de
St. Pieter voort. Van hem is het grootsche, doch ietwat matte decor
van de middenbeuk, het enorme ciborium en de grootsche, haast klassieke colonnade, die met haar reusachtige vangarmen het St. Pietersplein omvademt en `het poover effect van Maderna's voorgevel merkelijk verbetert (Afb. 233). Bernini is de typische vertegenwoordiger
van de Hoog-Barok : zijn Chigipaleis werd het voorbeeld van den paleisbouw in dit tijdperk (Afb. 239). Met Francesco Borromini (1599-1667),
komt er meer leven in de architectuur, vooral in den voorgevel, die niet
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langer in één plan is opgetrokken, maar inbuigt en uitpuilt (San Carlo
alle quattro fontane, St. Agnes op de Piazza Navone). In de St. Ignatiuskerk van Pater Pozzo legt de Barok zijn statig air af en helt over
naar den Rococo.
Buiten Rome, bezit Genua een reeks zware Barokpaleizen, waarvan
het palazzo Doria en het Palazzo Durazzo het meest bekend zijn. Te
Venetië is de XVII-eeuwsche Barok schitterend vertegenwoordigd door
Baldassare Longhena (1614-1684), de architect van de grootsche achthoekige koepelkerk, S. Maria della Salute en van het Palladiaansche
palazzo Pisaro.
In de XVIII e eeuw zegeviert de Palladiaansche formule over heel de
lijn. Tot de beste scheppingen behooren de Trinita dei Monti (17211725), de Fontana di Trevi (1735) te Rome en de Supergá-kerk te
Turijn.
B. BEELDHOUWKUNST
De zeventiendeeuwsch3 beeldhouwkunst staat onder den ban van
Michelangelo. Naar diens voorbeeld leggen de kunstenaars thans den
nadruk op het gevoel en de beweging. Dit gevoel, pathos of sentimentaliteit uit zich in een gewrongene spiraalvormige beweging van het
lichaam, in wijd uitslaande gebaren en wordt onderlijnd door de golvende en wapperende kleeding. De plastiek wordt picturaal, beoogt een
decoratieve werking in harmonie met de architectuur. Zulks is vooral
het geval met de grafmonumenten, die deze tijd in zoo grooten getale
voortgebracht heeft. Zij maken een onafscheidbaar deel uit van de
Barokkerk. De verheerlijkte afgestorvene ligt niet langer gestrekt in
de heldere rust van den dood; hij rijst op, zit geknield, of troont in
heerschershouding op zijn graf, terwijl allegorische beelden en reliëfs
zijn deugden en daden verkondigen.
Een overgangsfiguur is de uit Douai afkomstige Giovanni da Bologna
(1529-1608). Zijn bronzen Mercurius van 1564 (nat. mus. te Florence)
is door de evenwichtig balanceerende beweging en het harmonisch verloop der lijnen nog heelemaal aan het Cinquecento verwant; zijn Roof
der Sabijnsche Maagden echter en zijn Herculesgroep vertoonen met
haar forsche vormen, geweldige contrasten en spiraalvormige samenstelling, reeds al de kenmerken der Barok. Ste f ano Maderna, (1571-1636)
vertegenwoordigt de andere zijde van de Barok : zijn St. Cecilia is
het eerste voorbeeld van die bevallige, fijn gemodeleerde vrouwen282

beelden, die thans in de mode
komen. De meester van de
rijpe Barok en de man, die
gansch dit tijdperk beheerscht,
is de reeds als bouwmeester
besproken Lorenzo Bernini
(1598-1680). Bernini's kunst
staat heelemaal in den dienst
der triomfeerende kerk. Zijn
geliefkoosde onderwerpen zijn
apotheosen (de cathedra in
St. Pieter) en visioenen
(St. Theresia's visioen). Hij
zoekt de beweging, de gespannen handeling, de heftige
gemoedsaandoeningen, waarbij de drapeering dan de rol
van orchestratie vervult.
Meer dan eens vervalt hij
daarbij in hollen pathos. Zulks
is o. m. het geval in de
kolossale beelden, die hij voor
St. Pieterskerk vervaardigde.
Tot het beste van zijn oeuvre
behooren de David (Afb. 240) Afb. 210. — Bernini. David (Rome, Galleria Borghese).
en de Daphnegroep. Aan het
grafmonument van Urbanus VIII (Afb. 241) en van Alexander VII
(in St. Pieter), heelemaal in den boven beschreven trant opgevat, brengt
hij een nieuw element bij, dat in het vervolg veel bijval zal vinden,
den Dood in de gedaante van een geraamte. Bernini had veel leerlingen
en heeft veel navolgers gevonden, doch geen van hen kwam in
technisch kunnen en kracht van uitdrukking den meester nabij. Van
zijn tijdgenooten is Alessandro Algardi (1602-1652) van Bologna de
voornaamste. Algardi, die eerst in het schildersatelier van de Caracci
was terechtgekomen, bleef als beeldhouwer schilderseigenschappen aan
den dag leggen. Zijn reliëf, Attila's verdrijving (in St. Pieter), is een
versteend schilderij. Onder de kunstenaars die voor Bernini en Algardi
werkten verdient in de eerste plaats vermeld de Brusselaar Frans
Duquesnoy, de beeldhouwer van den geweldigen St. Andreas in
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St. Pieter (Afb. 234) en van
de edele St. Suzannafiguur
in S. Maria di Loreto.
De beeldhouwers der XVIIIe
eeuw versterken bij voorkeur
den weeken zinnelijken trek,
dien Bernini en Maderna in
de plastiek hadden gelegd.
De heerschende zeden en
architectuurstijl dreven hen
overigens in deze richting.
Zoo ontstaat daar een beeldhouwkunst, die bij voorkeur
de vrouw en het kind tot
modellen kiest en het vooral
gemunt heeft op bevalligheid
en gratie, waarbij een fijne
en doorzichtige drapeering
te pas komt. Zelfs de Heiligen
leggen alle heldhaftigheid af
Afb . 244. — Bernini. Praalgraf van Urbanus VIII.
en worden minzame weldoe(Rome, St. Pieterskerk).
ners vol medelijden met het
arme menschdom Alleen Pietro Bracci (1700-1773) maakt hierop een
uitzondering. In zijn Oceanus van de Trevi-fontein te Rome leeft nog
iets van de kracht en het plastisch kunnen van Bernini. Op het einde
der eeuw herstelt Canova het door de Barok verbroken evenwicht
en leidt de beeldhouwkunst op de banen van het classicisme.

C. SCHILDERKUNST
De groote meesters van het cinquecento, Raffaël, Michelangelo, Correggio, Titiaan, hadden elk op zijn manier voor het schilderkunstig
probleem een oplossing gevonden, die in de oogen van het volgend
geslacht als definitief gold. Maniërisme en eclectisme zijn dan ook de
kenmerken van deze periode. De vorm wordt hoofdzaak, kunstvaardigheid en geleerdheid nemen de plaats in van het scheppend genie.
Men schildert a la manière de... ofwel men tracht de vormen door de
persoonlijkheid van de voorgaande schilders geschapen, in eenzelfde werk
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te vereenigen. De hoogspanning der gemoederen, eigen aan het tijdperk
der Contra Reformatie, doet den schilders het gevoel en de actie aandikken, wat den afstand tusschen vorm en inhoud nog vergroot.
Naast dit maniërisme en eclectisme, openbaarde zich van af het einde
der XVI e eeuw een krachtige naturalistische strooming, die, zonder
het voorbeeld van de groote meesters te misprijzen, zich meer rechtstreeks naar de natuur inspireerde, meer psychologische diepte
nastreefde en zich speciaal op het lichtprobleem toelegde.
Het maniërisme woedde vooral te Rome. Het was begonnen reeds
onmiddellijk na Raffaël's dood met Giulio Romano (1492-1546), die de
kunst van den grooten meester vulgariseerde. Baroccio (1535-1612)
ontwikkelde de lieflijke wereldsche godsdienstigheid van Correggio in
de richting van de Barok, door meer lyrisme en beweging (de Boodschap,
in het Vaticaan). Deze maniëristische Barokschildering kreeg nieuw
voedsel door de overkomst van de eclectiekers uit Bologna.
In 1585 stichtten Lodovico Caracci en zijn twee neven Agostino en
Annibale Caracci te Bologna de eerste academie. Hun doel was : de
lichteffecten der Venetianen, het koloriet der Lombarden, de dramatiek van Michelangelo, den schilderachtigen stijl van Correggio, de
evenwichtige samenstelling van Raffaël te verbinden. Dat was niet
te doen. Practisch kwam het hierop uit, dat elk zoowat zijn eigen gangen ging en naar zijn voorkeur of talent zich bij den eenen of den anderen van deze meesters aansloot. De schilderijen van dezen professorentrits zijn niet meer dan koude illustraties van hun eclectisme. De vruchtbaarste en tevens de begaafdste was Annibale Caracci (1560-1609).
Zijn versiering van het Farnese-paleis te Rome werd het veel nagevolgde voorbeeld bij dergelijke opdrachten, terwijl zijn Vlucht naar
Egypte (Doria-paleis te Rome) het eerste is van de « historische landschappen », die thans in de mode komen. Uit de academie van Bologna komt Guido Reni (1575-1642), een gewoon schoolsch navolger,
schilder van zoeterige tafereelen met gelikte vormen en van een flauw
koloriet ; alleen zijn Aurora verdient een vermelding. Een krachtiger
persoonlijkheid is Domenichino (1582-1641) : zijn tafereel, de Laatste
H. Communie van Sint Hiëronymus, is niet alleen knap geborsteld en
kunstig samengesteld, het getuigt bovendien van een oprecht gevoel
en een inspiratie, die in dit tijdperk lang niet gewoon zijn. De grootsprakerige Barokschilders in den trant van Annibale Caracci waren
legio. Vermelden wij hier met één woord o. a. pater Pozzo (1642-1709),
den decorateur van St. Ignatiuskerk te Rome en Lucca Giordano (1632285

1705), die om zijn verbazend
snelle uitvoering FA Presto
werd bijgenaamd (versiering
van het Riccardipaleis te
Florence).
Een gansch andere richting
vertegenwoordigt Michelangelo Merisi, beter bekend als
Caravaggio (tusschen 1560en 1565-1609). Caravaggio
was een vagebond en een
woeste kerel, die op tijd en
stond behalve palet en penseel
ook degen en dolk wist te
hanteeren. Hij is de baanbreker van het naturalisme. Naar
het voorbeeld van de zgn.
primitieven behandelt hij de
godsdienstige onderwerpen als
genretafereelen en kiest de
personages voor de gewijde
gebeurtenissen onder het geAfb. 212. — Caravaggio. De graflegginA van Christus
woon volk (b. v. de Roeping
(Rome. Vaticaan).
van St. Mattheus, Rome).
In technisch opzicht is hij de baanbreker van het clair-obscur. Is zijn
koloriet, te Venetië, waar hij debuteerde, nog vast en ,helder, te Rome
is het al zwaarder en contrastrijker (Graflegging, Afb. 242) en op het
einde van zijn leven, te Napels, wordt het broeierig, terwijl ook het
licht, brutaal tijdens zijn Romeinsche periode (« kelderlicht »), te Napels
meer en meer diffuus wordt (de Valschspelers). Caravaggio's invloed
op de schilderkunst van Europa is zeer groot geweest. In al de steden,
waar hij zich tijdens zijn zwerversleven ophield, heeft hij leerlingen
gevormd. Onder de voor- naamste noemen wij : den Nederlander
Gerard Honthorst, om zijn brutale lichteffecten door de Italianen
Gerardo delta Notte genaamd, den Spanjaard Jusepe Ribera, dien
wij verder in zijn vaderland zullen ontmoeten, den reeds als eclectieker
vermelden Lucca Giordano, schilder van pittige markttafereelen en
Salvator Rosa (1615-1673) een veelzijdig talent, schilder van kroegtafereelen, veldslagen, portretten en romantische landschappen.
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De eenige schilder van belang in de XVIII e eeuw is de Venetiaan Tiepolo
(1693-1770). Hij is de laatste vertegenwoordiger van het rijke Venetiaansche koloriet, dat onder zijn penseel lichter en ijler wordt en voortaan
in de eerste plaats gebruikt wordt tot het weergeven van de atmosfeer
al. het licht. Schilder van de vluchtige verschijning en den momenteelen
indruk, is Tiepolo een der voorloopers van de XIX-eeuwsche impressionisten.
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De smaak der Barok in forsche plastische versiering, werkte de ontwikkeling
van de decoratieve houtsculptuur in de hand, zulks vooral aan kerkelijke
meubelen, orgelkasten en biechtstoelen. Wat het burgerlijk meubilair betreft
(ladekast en kabinet), gaf men den voorkeur aan het schilderachtige inlegwerk
met metaal, schildpad, en kostbare steensoorten. Vooral Filippo Caffieri
(1634-1716) was hierin een meester. Een groote rol in de stoffeering van het
paleis en van de patriciërswoning speelden de tapijten, die men meestal uit
Vlaanderen invoerde, al had Italië ook zijn eigen werkhuizen (Florence), de
kostbare weefsels, vooral het geborduurd fluweel, een specialiteit van Genua, en
de spiegels, die nog altijd het monopolie van Venetië uitmaakten. De eenmaal bloeiende goudsmeedkunst was eerder in verval; althans zij bracht weinig
nieuws voort maar vergenoegde zich er bij de werken van gelijktijdige beeldhouwers na te maken. In vollen bloei daarentegen stond de ceramieknijverheid
van Faënza en van Siëna. Wereldberoemd was ook de Venetiaansche kant.

ARTIKEL 2
DE BAROK IN FRANKRIJK
Historisch milieu. — De regeering van Lodewijk XIII (1610-1643) was op alle
gebied een tijdperk van voorbereiding en van overgang. De schrandere politiek
van Richelieu verzekerde den koning de eerste plaats in Frankrijk en Frankrijk
den eersten rang in Europa, terwijl de verwarring en verscheidenheid op cultureel
en kunstgebied van lieverlede plaats maakte voor eenheid en regelmaat. Troebelen en onlusten, de Frondes, dreigden een oogenblik Richelieu's werk te niet te
doen; doch in 1661, nam Lodewijk XIV persoonlijk de teugels van het bewind in
handen, om zooals hij het noemde, zijn eigen minister te zijn. Hij leidde niet
alleen de binnen- en buitenlandsche politiek, maar beheerschte ook bij middel
van de academies (académie d'architecture, de sculpture et de peinture, des
opéras, académie francaise) de letterkunde en de beeldende kunsten van zijn tijd.
De kunst, naar zijn opvatting, was staatszaak en moest een hoogen dunk geven
van het koningschap. Zoo ontstond die officieele, classicistische Barok, die als
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Louis XIV-stijl bekend is. 's Konings dood in 1713 luidde een
tijdperk van reactie in tegen den
politieken, zedelijken en artistieken dwang. De wilde overmoed en losbandigheid, die aan
het hof en in de hoogere kringen
heerschten, verlangden een nieuwen kunstvorm. De Barok trad
een nieuwe phase in, die van
den Rococo (1715-1750).

1

A. BOUWKUNST

Van 1616 tot 1621 bouwde
Salomon de Brosse te Parijs
vóór de gotieke kerk van St.
Gervais een Barokken voorgevel met de klassieke orden
in drie verdiepingen. De
Brosse's voorgevel werd de
.
monumentale eerepoort waar{{^^
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de Barok in Frankrijk
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zijn triomfale intrede hield.
Het zegevierende KatholiAfb. 243. — Hardouin-Mansart. De dom der Invaliden
cisme schiep in de volgende,
te Parijs.
jaren tal van indrukwekkende kerkgebouwen meestal naar het model van de Gesu (de Sorbonne,
de Val-de-Grace, St. Marie te Nevers, enz.). Ook hier waren de Jezuieten
de ijverige propagandisten van den nieuwen stijl (St. Paulus en Lodewijkskerk te Parijs en verder verschillende kloosterkerken in de provincie). Het merkwaardigste monument van deze Vroege-Barok is de
door Anna van Oostenrijk gestichte en door Francois Mansart gebouwde kloosterkerk Val-de-Grace, met haar sierlijken rijk versierden
koepel. De burgerlijke bouwkunst van de eerste helft der eeuw —
de Louis X III-stijl -- vertoont nog een groote verscheidenheid ;
naast eenvoudige bak- en zandsteengebouwen (kasteel van Belleroy,
kern van het paleis te Versailles), de streng classiciseerende gebouwen
zooals het gerechtshof te Rennes en het stadhuis te Reims, zijn daar
ook weelderige, Barok-monumenten in den trant van . Vredeman de
Vries (beurs te Rijsel, huis Fieubet te Parijs). De versiering van deze
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bouwen is
meestal zwaar
en forsch van
profileering. De
meest gebruikelijke siermotieven zijn het rolwerk, gekruiste
palmen en draperieën. Een
groote rol in
de binnenverAfb. 244. — Perrault. De voorgevel van het Louvre te Parijs.
siering speelt de
decoratieve
schildering (aan schoorsteen, zoldering en muurwanden). De voornaamste bouwmeester van dit tijdperk is Francois Mansart, de architect van de Val-de-Grace, het kasteel van Maison-Lafitte, enz.
Onder Lodewijk XIV maakte deze verscheidenheid en schilderachtige
stijl plaats voor meer eenheid, regelmatigheid en deftigheid (Louis
XIV-stijl). Een vergelijking van Hardouin-Mansart's Dóme des Invalides (Afb. 243) met de evengenoemde Val-de-Grace toont duidelijk
aan hoeveel strenger en classicistischer de Fransche bouwkunst in de
tweede helft der eeuw geworden is. Deze strekking
blijkt nog duidelijker in de
burgerlijke bouwkunst. Arcadenbouw en kolossale zuilenof pilasterordonnantie geven
een grootsch uitzicht aan het
paleis, dat zich voortaan volgens een rechte lijn en een
streng rhythme ontwikkelt
(colonnade van het Louvre
door Perrault (Af b. 244),
huizen aan de Vendóme`
plein door Jules HardouinAfb. 245. — De Apollogalerij in het Louvre te Parijs
(uitgevoerd o. 1. V. Lebrun).
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reliëf of een sierschild in de
gevelvelden der frontons, een
balustrade met toortsen of
tropeeën vormen nagenoeg
de eenige versiering. Deze is
gansch samengetrokken op
het inwendige van het paleis
(Afb. 245), maar ook daar
blijft zij, spijts alle pracht,
aan de architectuur ondergeschikt. Kenmerkende motieven van de Lodewijk XIVbinnenversiering zijn het
zonembleem, een stralend
masker, de ineengevlochten
L, krijgssymbolen, zooals
schilden, helmen, wapentropeeën, festoenen van eikenloof
en laurierblaren, enz. Tegen
het einde van de regeering
verdwijnen de krijgssymbolen
en komen schelp en kruisbloem in zwang, terwijl aan
Afb. 246. — Decoratie en meubilair in Louis XV-stijl.
paneelera en schoorsteen en
deurlijsten de rechte lijn afgerond wordt. Het hoofdmonument van de
regeering van Lodewijk XIV is het paleis te Versailles. Al de kunstenaars van het tijdperk hebben er aan gewerkt. Jules Hardouin-Mansart
leidde de bouwwerken, een gansche staf van decorateurs, Franschen
en vreemdelingen, voerde onder leiding van Lebrun de binnenstofleering uit, Lenótre teekende het plan van de tuin, die als een groot
openluchtsalon aandoet. Het geheel werd het voorbeeld voor de
vorstenresidenties van dit en het volgend tijdperk.
Na den dood van Lodewijk XIV, tijdens het regentschap van Philips
van Orléans (1715-1720), komt er meer bewogenheid iti de Fransche
bouwkunst, meer vrijheid en speelschheid in de ornamehtatie (luchtige
schelp, vrouwenmaskers, geruitte gronden). Deze eigenschappen zegevieren onder Lodewijk XV. De tijd der statige paleizen erl ruime staatsievertrekken is voorbij, de beurt is nu aan de burgerlijke heerenwoning
en de gezellige kleine vertrekken. Nooit legde de sierkunst grooter
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oorspronkelijkheid en fantasie aan den dag (Louis X V of Rococo).
Sierlijk golvende lijnen en teere tinten van stucdecor en houten
lambrizeering, fijn geschilderde tafereeltjes, chinoiseries en turqueries,
om van het elegante meubilair niet te spreken, alles werkt
samen tot het scheppen van een intieme, huiselijke atmosfeer
(Afb. 246). Typische Lodewijk XV-motieven zijn het gevleugeld
sierschild, schelpwerk, geruitte gronden, lofwerk en bloemen met
vogels daarin. De scheppers van dien schitterenden decoratiestijl zijn
de Vlamingen Gilles Marie op den Oort, op zijn Fransch, Oppenordt
(1657-1754) en Jaak Verberckt. Talentvolle bouwmeesters en decorateurs waren Robert de Cotte (huizen aan het Louis XV-plein te Lyon,
de bisschoppelijke paleizen te Verdun en te Straatsburg) en Bo f f rand
(de hótels de Soubise en de Rohan te Parijs). Een belangrijk centrum
van den Rococo was Nancy, de residentie van Stanislas Leczinski, den
schoonvader van Lodewijk XV. Als merkwaardige Rococo-ensembles
zijn daar de Carrièreplaats en de Stanislasplaats, met het sierlijk hekwerk van Jean Lamour. Van 1750 af, nog onder de regeering van
Lodewijk XV evolueerde de architectuur in de richting van het
classicisme.
B. BEELDHOUWKUNST

In de XVII e eeuw evolueerde de Fransche beeldhouwkunst in den zin
van de Barok. Deze bereikte onder Lodewijk XIV haar hoogtepunt.
Evenals in de bouw- en schilderkunst, deed zich ook in de sculptuur,
door de tusschenkomst van Lebrun en de academie's konings invloed
gelden. Heeft deze inmenging de vrije ontwikkeling der Fransche
Baroksculptuur belemmerd, zij heeft haar voor buitensporigheden en
wansmakelijkheden behoed. Zoo is dan de Fransche Baroksculptuur
evenals de Fransche Barokarchitectuur gekenmerkt door een verheven waardigheid, die weleens tot pompeusheid of tot koelheid overslaat, doch gepaard gaat met een zuiver stijlgevoel en een fijnen smaak.
De beeldhouwers uit de eerste helft der XVII e eeuw -- en hierin komen ze overeen met de gelijktijdige schrijvers -- zijn nog weinig aan wetten en formules
gebonden en geven de voorkeur boven geïdealiseerde schoonheid aan krachtig
realisme. Aldus : Barthélemy Prieur (ca. 1545-1611) in het grafmonument van
den Connétable de Montmorency, Pierre Biard (1559-1609) in ide vermaarde
allegorische figuur de Faam en Simon Guillain (1581-1658) in de bronzen standbeelden van Lodewijk XIII en Anna van Oostenrijk (alle deze beelden in het
Louvre). Francois Girardon (1628-1715) behoort reeds tot het tijdperk van Lodewijk XIV, en staat onder den invloed van Lebrun en diens theatrale kunst.
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Van hem zijn het grootsche monumentale praalgraf van Richelieu in de Sorbonne te Parijs en
de koude en pathetische Roof van
Proserpina te Versailles.

De meest typische vertegenwoordiger echter van de
plastiek van dien tijd is
Antoine Coysevox (1640-1720).
Zijn talrijke werken in Versailles vertoonen de vermenging van Fransche gratie en
plastische klaarheid met de
volgens barokken smaak opgevatte antieke details welke
den Lodewijk XIV-stijl kenmerken. De menigvuldige
busten en beelden van zijn
hand, o. a. dat van den
Grooten Condé, van Bossuet,
van Mazarin, dragen den
stempel van den tijd : verhevenheid en pathos zonder
veel diepte. Een alleenlooper
naast deze of f icieele beeldhouwers uit de school van
Afb. 247. — Pierre Puget. Milo van Croton ( Parijs, Louvre).
Parijs is Pierre Puget (16221694). Hij is de echte Barokbeeldhouwer, een geestesverwant van Bernini, de eenige die den
Italiaanschen meester in geweld van pathos, in kracht van uitdrukking,
en in meesterschap over het materiaal heeft weten te evenaren. Van
zijn hand zijn : de kolossale Atlanten aan het stadhuis te Toulon,
en het pathetische beeld van den athleet Miloon van Croton (Afb. 247).
Op de grens der XVII e en XVIIIe eeuw leefden en werkten de gebroeders Nicolas en Guillaume Coustou. De eerste vervaardigde de beroemde
groep van de Seine en de Marne, de tweede, de niet minder vermaarde
groep der Paardenmenners, les Chevaux de Marly genoemd, in de
tuinen der Tuilerieën te Parijs en het theatrale beeld van Lodewijk
XV in het Louvre. Hun werk is nog overwegend in den geest van de
XVII e-eeuwsche Barok opgevat.
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In de XV III e eeuw evolueerde
de Fransche sculptuur evenals
de bouwkunst in classicistische richting. Toch bleef za
nauw contact houden met de
natuur en het leven, zoodat
we hier nog ver af zijn van
het koud academisme dat
eerst op het einde der eeuw
in de kunst zijn intrede
peed. De verhevenheid en
pompeusheid der vorige eeuw
maakte plaats voor een verfijnde elegantie ; uiterlijk vertoon en theatrale bewogenheid, voor geestelijk leven en
weeke gratie. Het is opmerkelijk welk een plaats de
vrouwelijke figuur in deze
kunst inneemt. De geliefde
Houdon. Buste van Louise Brogniart
onderwerpen waren : Amors Afb. 248. — Antoine(Parijs,
Louvre).
en Psyche's, Diana's en
Nimfen. De XVIII e eeuw heeft ook een reeks portretbusten nagelaten die tot de beste behooren die de sculptuur voortbracht :
geestige van leven tintelende koppen, sierlijk van lijn, strak van
contour en buitengewoon fijn van afwerking. In het werk van Edmond
Bouchardon (1698-1762), o. a. « Amor met de knots van Hercules »
(in het Louvre) treffen we voor het eerst de speelsche gratie en
geestige verfijning aan die het kenmerk zijn der eeuw. Dezelfde geest
spreekt uit J. B. Pigalle's (1714-1785) Mercurius (Louvre), alsook
uit zijn meesterstuk, het grafmonument van den Maarschalk van
Saksen, te Straatsburg, dat interessant om vergelijken is met de
grootscha grafmonumenten uit de XVII e eeuw. Etienne Falcone'
(1716-1791) schiep het Amour- en Baigneusetype, dat door de porseleinfabriek van Sèvres waarvan hij later directeur werd, overal is
verspreid geworden en dat aanleiding heeft gegeven tot de figuurtjes
« en style Falconet », vrij kleine, uiterst fijn geobserveerde en zeer
gracieuse figuurtjes, die sterk geïnspireerd zijn op de klassieke kunst.
Antoine Houdon (1741-1828) is de ongemeen vruchtbare en talent293

volle meester van ongeveer 200 portretbusten (Afb. 248) In een van
zijn laatste beelden, dat van den zittenden Voltaire, van een ongemeene
uitdrukking en karakteristiek, geeft hij, in de Romeinsche dracht waarin hij zijn model drapeert, toe aan den geest van den tijd, die een meer
direkte navolging der klassieke kunst begint te eischee.
C. SCHILDERKUNST
De Barok vertoonde hier onder den invloed van de academies een sterk
classicistisch karakter. Overigens bestaat er op gebied van schilderkunst zoowel als in letterkunde, architectuur en sculptuur een groot
verschil tusschen de vrijere, meer Barokke, kunst van de eerste helft
der eeuw en de officieele pompeuze schildering uit het tijdperk van
Lodewijk XIV.
Simon Vouet (1590-1649) is het, die de Italiaansche Barokkunst naar Frankrijk
overbracht. De meeste zijner pompeuze muurschilderingen zijn, met de gebouwen
welke ze versierden, verloren gegaan. Van zijn leerling Eustache Le Sueur (16161655) bezit het Louvre een twintigtal tafereelen uit het leven van St. Bruno
van een geweldige pathetische stemming.

Streng klassiek is het werk van Nicolas Poussin (1594-1665) dat behalve religieuze stukken (Extase van St. Paulus, in het Louvre) ook
historische tafereelen (Germanicus' dood, in het Louvre) en uitmuntende landschappen omvat. Voor hem is de vorm hoofdzaak, de kleur
slechts bijzaak. De meeste zijner historische stukken doen theatraal
en koud aan. Het beste deel van zijn oeuvre zijn de historische landschappen : volgens een vast plan gecomponeerde tafereelen van boonren,
rotsen en rivieren, bevolkt met mythologische of historische figuren,
buitengewoon knap van compositie, en plastisch van
vorm doch koud van stemming en flauw van kleur (Afb.
249). Een werkelijk groot
landschapschilder in de XVIIe
eeuw is Claude Gelée (16001682), beter bekend onder
den naam van zijn geboortestreek als Claude Lorrain).
Bij Lorrain vinden we wat
we bij Poussin misten : lyPoussin. Herders in Arcadi6
rische stemming, toon en Afb. 219. — Nicolas
(Parijs, Louvre).
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atmosfeer die den plastischen bouw verdoezelen,
een natuurlijk licht, dat
aanvankelijk zwaar en
bruin, daarna warm goud
wordt, om eindelijk in zijn
laatste taf ereeten koel .zilverig diffuus het landschap
te doorstralen. Zijn beste
werken zijn de vier stukken, bekend als Morgen,
Middag, Avond en Nacht.
Naast historiestuk en landschap treffen we ook in de
eerste helft dezer eeuw het
realistisch genrestuk aan. De
voornaamste vertegenwoordigers er van zijn de gebroeders Le Nain. Hun scénes uit
het volksleven, als de Smidse
en de Boerenmaaltijd in het
Louvre treffen door hun eerlijken werkelijkheidszin, doch
zijn wat zwaar van toon en
somber van kleur. Denzelfden
zin voor de werkelijkheid gepaard aan een diep psychologisch inzicht, vinden we bij den [ Afb.

250.

I-Iyacinthe Rigaud. Portret
(Parijs, Louvre).

van Bossuet

–porteschild
Philippe de
Champaigne (1602-1674). Zijn portretten van Richelieu en van de Arnauld's,
in het Louvre, zijn historische documenten.

Het tijdperk van Lodewijk X I V, zoo merkwaardig op gebied van de letterkunde en van de bouwkunst, bracht het in de schilderkunst niet tot
dezelfde hoogte. De stichting van de Académie de France te Rome
versterkte den Italiaanschen invloed ten koste van de nationale eigenaardigheid. Te Parijs zelf was de oprichting van de Académie des
Beaux-Arts noodlottig voor de kunst. Lebrun, en na hem Mignard,
zwaaiden hier de plak en schiepen den officieelen Lodewijk XIV-stijl,
waarvan de kenmerken zijn : waardigheid en deftigheid, theatrale
gezwollenheid en holle rhetoriek. Van Lebrun (1619-1690) zijn de
weidsche mythologische en historische wand- en plafondschilderingen
in het Louvre en in het paleis te Versailles : grootsche machinerieën,
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enorm van afmetingen, onberiS I) e1ijk van
compositie en
.. ^
teekening, doch
flauw van kleur
en opgeschroefd
van gevoel.
Mignard (16121695) schilderde, behalve zoeterige academische Madonna's,
tal van voortreffelijke porAfb. 251. — Antoine Watteau. De inscheping naar Cythera
(Parijs, Louvre).
tretten, waaronder dat van
Molière te Versailles. De karakteristieke portretschilder uit dien
tijd is Hyacinthe Rigaud (1659-1743); bekend van hem zijn de
theatrale, pompeuze portretten van den koning en van Bossuet
(Afb. 250). Nicolas Largillière (1656-1746), behoort reeds tot de
XVIII e eeuw: zijn beeltenissen zijn weeker en coquetter. In de
xViiie eeuw ging de kunstleiding van den koning over op de
hoogere burgerij : de « salons » stelden het Hof in de schaduw.
De historieschildering heeft afgedaan; zedenstuk (schildering van
het mondaine leven), landschap en stilleven nemen haar plaats in.
Deze schilderkunst is vooral picturaal en koloristisch, werkt met
lichte toetsen en teere tinten, haast op impressionnistische wijze.
Rubens, de Hollanders en de Venetianen zijn haar groote leermeesters.
De schilder die het kleurrijke en wufte leven van dien tijd in al zijn
verscheidenheid, met een scherpen observatiegeest, een geestige
fantasie en met een subtiel en Rubeniaansch koloriet heeft weergegeven
is Antoine Watteau. (1684-1721). Galante avonturen (L'Embarquement
pour Cythère, Afb. 251), theaterscènes (Arlequin et Colombine en
Pierrot GiIles), ziedaar zijn gewone onderwerpen. Uitgaande van de
werkelijkheid plaatst hij zijn pittige figuurtjes meestal in een fantastisch landschap, dat eenigzins aandoet als een theaterlandschap,
maar dat vaporeus is en doorgloeid van een broeierig koloriet. Als
realist en vooral als kolorist is hij een der groote meesters naar wie de
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schilders der XIX e eeuw met eerbied zullen opzien. Watteau had
vele navolgers, waarvan Francois Boucher (1703-1770) de voornaamste
is. Bij Boucher wordt de behandeling oppervlakkig, het koloriet flauw,
doch in het samenstellen van het tafereel heeft hij zijns gelijke niet.
Met Jean Honoré Fragonard (1732-1806) beleeft het frivole genre op
het einde der eeuw een nieuwen bloei. Fragonard's kunst staat dichter,
bij de realiteit dan die van Watteau ; het frivole of erotische element is
pakkender en levendiger dan in de droomerige sprookjeswereld van
Watteau zou passen.
Terwijl al deze schilders hun stof ontleenden aan het decadente leven der hoogere standen, brachten andere het leven in beeld van de degelijke kleine burgerij. Aldus : J. B. Chardin (1699-1779), de eerlijke en oprechte schilder van het
rustige gezinsleven alsmede van eenvoudige stillevens waar een innige poëtische
bekoring van uitgaat en J. B. Greuze (1725-1805) wiens werk sentimenteeler is
en hier en daar de romantiek aankondigt (L'Accordée du Village, la Malédietion paternelle, in het Louvre).
Behalve in de genrestukken komt het landschap in de XVIII e eeuw ook

afzonderlijk voor, doch steeds worden er nog architectuur, bouwvallen
en allerlei stoffage bijgehaald om het onderwerp interessant te maken;
slechts uitzonderlijk wordt het om zich zelf behandeld en wordt er
echte atmosfeer weergegeven.
Een grooten bloei beleeft het portret. Het statige pompeuze portret
van de XVII e eeuw heeft afgedaan. In de plaats daarvan verschijnt
thans het mythologisch portret, waar de modellen als godinnen zijn
voorgesteld (J. M. Nattier, 1685-1766) en de eenvoudigweg raak-realistische beeltenis, die in Quentin La Tour (1704-1788) met het pastel,
en in Mme Vigée-Lebrun (1755-1842) met het penseel, twee talentvolle
meesters vond. De laatste leefde op den overgang der eeuw en heeft,
naast vrije naturalistische portretten in den geest der XVIII e eeuw,
er andere gemaakt die reeds al de kenmerken vertoonen van het classicisme.
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De XVII e en XVIII e eeuw waren het bloeitijdperk van de Fransche ambachtskunst. Ten tijde van Lodewijk XIII staat het Fransch meubel, sterk onder
Spaansch-Vlat mschen invloed : zetels met gedraaide ,pooten en lederbekleeding,
kasten t( a deux corps » met zuilen en overvloedige versiering. Onder de
regeering van Lodewijk XIV, dank zij de stichting van de « Manufacture royale
des meubles de la couronne » onder de leiding van Lebrun, kreeg het een eigen
zelfstandig karakter : de zetels worden lichter van bouw en met zijde, fluweel
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of damast, overtrokken; de zware
------ twee-ledige kasten maken plaats
voor de lichtere cabinets en
het verheven snijwerk voor inlegwerk van ebbenhout, brons, tin
en schildpad en paarlemoer.
Beroemd zijn de meubels van
Boulle, herkenbaar aan hun
inlegwerk met schildpad, tin en
messing (Afb. 251).In eenigszins
gewijzigden vorm werden de
statige vormen van Lodewijk XIV
nog toegepast in den stijl van het
Regentschap (gebogene vormen,
inlegwerk van kostbare houtsoorten). Geleidelijk echter kwamen grilliger en bevalliger vormen in den smaak. Zoo ontstonden
die sierlijke Louis XV-meubelen :
stoelen, zetels en sofa's met gebogen leuningen en pooten, werken speeltafeltjes, commodes en
secretaires met kruisboog-profiel
Afb. 252. — Boullemeubel.
en fijn koperbeslag, die zoo goed
passen in die intieme, kleine vertrekken van dien tijd. (Afb. 246) Als modeleerders van die koperornamenten, van kandelaars en muurapplieken, pendules
verwierven zich de Caffiero's een grooten roem. Een groote rol in de binnenversiering speelden de tapiften. Hendrik IV had de tapijtweverij weer in Frankrijk ingevoerd. Lodewijk XIV kocht de werkhuizen van de familie Gobelin aan
en richtte ze op tot manufacture royale onder leiding van Lebrun. Tot de
merkwaardigste werken ervan behooren de « Geschiedenis van den Koning » en
de « Geschiedenis van Alexander ». Door toedoen van Colbert werd ook de
kantniiverheid in Frankrijk ingevoerd; de « point d'AlenÇon » kon echter de vergelijking niet doorstaan met den Venetiaanschen noch met den Vlaamschen
kant. Tegen het einde van deze periode ontstond te Vincennes de porseleinfabricage, die na haar overbrenging naar Sèvres (1756) een wereldfaam zal genieten.

ARTIKEL 3
DE BAROK IN BELGIE
Historisch milieu. — In 1598 werd het bestuur der heroverde Zuidelijke Nederlanden door Filips II opgedragen aan de aartshertogen Albrecht en Isabella.
De nieuwe vorsten sloegen beslist de handen aan het werk om de zedelijke en
stoffelijke schade, door de godsdienstoorlogen berokkend, te verhelpen. De
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verwoeste kerken werden heropgebouwd, de verdwenen kunstschatten door
andere vervangen. Nieuwe parochiën werden gesticht, de bedevaarten en andere
uitingen van het volksleven in p re hersteld, de bosluiten van hot Conoilie van
Trente streng doorgevoerd. Bij dit werk van herstel werden de aartshertogen
krachtig geholpen door de oude en nieuwe kloosterorden, die hier welig tierden.
Benedictijnen, Premonstratensers, Jezuïeten en Karmelieten wedijverden in
zielenijver, en ook in bescherming van de kunst. De bisschoppen bleven niet
achter : Mgr. Triest van Gent en aartsbisschop Cruesen van Mechelen waren
niet alleen krachtige zielenherders, maar ook verlichte mecenassen. Het belangrijkste aandeel echter in de artistieke beweging dier dagen hadden de Jezuïeten,
bij zooverre dat de Vlaamsche Barok door sommigen den Jezuïetenstijl genoemd
wordt. Gansch dit tijdperk wordt beheerscht door de veelzijdige en geniale figuur van P. P. Rubens. Niet alleen op de schilderkunst, doch ook op de andere
kunsten was zijn invloed overwegend.

A. BOUWKUNST
Kerkelijke bouwkunst. — Kerken volgens het plan van de Gesu,

één schip met kapellen in de plaats van zijbeuken, zijn bij ons een uitzondering (Jezuïetenkerken te Douai, te Duinkerken en te St. Omer).
Ook het zuiver centrale plan komt slechts zelden voor (Scherpenheuvel,
St. Janskerk te Luik). Verreweg, de meeste kerken blijven getrouw aan
het basilicaal type, soms licht gewijzigd door toevoeging van een koepel
op het transept. Vooral kloostergemeenten, die tot koorofficie verplicht zijn, geven den voorkeur aan deze verbinding van den langsbouw met den centraalbouw (0. L. V. van St. Pieters te Gent, Averbode, enz.). Daarnaast handhaafde zich voorts de hallekerk, hetzij in
haar Duitschen vorm (Jezuïetenkerk te Luxemburg en te Mechelen),
hetzij in haar Vlaamschen vorm (Jezuïetenkerk te Doornik, Begijnhofkerk te Brussel). Bij den opbouw blijft men in den regel getrouw aan
de zuil en aan het ribbengewelf, doch men trachtte bij middel van
breede gordelbogen den indruk van het tongewelf te benaderen. Verder
streefde men er naar door gebruik van bonte materialen of van de nabootsing daarvan, door sterke contrasten van licht en schaduw een
schilderachtig effect te bekomen. Rijk-gesneden beschotten waarin
biecht- en koorstoelen verwerkt zijn, een grootsch opgevatte kansel en
monumentale altaren maken een onafscheidelijk deel uit van de stofleering van de Belgische Barokkerk. Een pronkstuk is nog de voorgevel
met zijn ordenbouw, doorbroken lijsten en frontons en zijn plastische
versiering, het geheel van een forscher profileering en van een schilderachtiger werking dan in de Fransche en Italiaansche Barok. Bij
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den torenbouw brak men
met de traditie : slechts
zelden komt hij nog aan
den westgevel voor, meestal
staat hij achter het koor
in de as van de kerk.
Het zijn de Jezuïeten niet,
doch wereldlijke bouwmeesters, die de Barok uit
Rome hier binnenbrachten,
nl. Wenceslas Cobergher
(1560-1634) aan de 0. L. V.
-kerk te Scherpenheuvel,
een achthoekige koepelkerk met omgang, heelemaal in den geest van den
Afb. 253. — Interieur van St. Carolus te Antwerpen.
Italiaan Serlio. Bij Jan
Francart (1583-1651), Cobergher's schoonbroer, krijgt de Barok al een meer nationaal karakter.
De (thans verdwenen) Jezuïetenkerk te Brussel, met haar ruim middenschip, haar breede gordelbogen en forsch lijstwerk, was voorzekcr
Barok gedacht, doch de ribbengewelven, de hoog opschietende voorgevel
en vooral de Brabantsch doorluchtige toren, sloten bij de traditie aan.
Zulks is nog meer het geval aan de thans bestaande Augustijnenkerk
te Brussel en aan de Begijnhof kerk te Mechelen, waarvan de machtige
voorgevel met zijn forsch lijstwerk wel voor het meesterstuk van
Francart mag doorgaan. Eenmaal dat de nieuwe stijl voor goed ingeburgerd was, zetten de Jezuïeten zich aan het hoofd van de beweging.
De voornaamste bouwmeester der orde, tevens de grootmeester van
de Belgische Barok, is Broeder Huyssens (1567-1637). Tot zijn merkwaardigste bouwwerken behooren : St. Carolus te Antwerpen (in
samenwerking met Broeder Aguilon), met gaar machtig middenschip,
haar sierlijke zijgalerijen in den trant der Italiaansche paleizen (Afb.
253), haar weidschen voorgevel en haar eenigmooien toren; St. Loup
te Namen, met haar overvloedige, ietwat onrustig aandoende versiering; de Jezuïetenkerk te Brugge, een vrije navolging van die van
Francart te Brussel; ten slotte de 0. L. V.-kerk van St. Pieters te
Gent, een zeer geslaagde verbinding van den langsbouw met den
centraalbouw. De andere bouwmeester der orde was Pater Hesius
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(1601-1689). Van
hem is de voormalige Jezuïetenkerk, thans St. Michielskerk te Leuven. Hesius' werk,
vergeleken bij dat
van Huyssens doet
tamelijk zwaar en
overladen aan ; de
inwendige versiering echter getuigt
van een fijnen
smaak. Een architect van tweeden
rang was Lucas
Fayd' her be (16171697). Van huis uit
beeldhouwer en
decorateur, bleef
hij dit ook als
bouwmeester (kapel van Leliëndaal
te Mechelen). Aan
O.L.V. van Hanswijk te Mechelen,
waar hij den centraalbouw met den
Afb. 25 1. — voorgevel van de Bc ;ijnhofkerk te Brussel.
langsbouw trachtte te verbinden,
heeft hij aan dit probleem, noch in- noch uitwendig een bevredigende
oplossing kunnen geven. Heel wat oorspronkelijker en zelfstandiger is
de bouwmeester (Van den Eynde?) van de Begijnhofkerk te Brussel
(Afb. 254). De weidsche halle-achtige binnenruimte met haar ribbengewelven en breede moerbogen, de drieledige verticaliseerde voorgevel met zijn Vlaamsche toppen en de doorluchtige toren, maken
deze kerk tot een zeer typisch monument van nationale Barok. Van
het einde der XVII e eeuw dateeren de kerk der Rijke Klaren enO.L.V.
ter Hulp te Brussel, allebei centrale koepelkerken en verder de Nor301

bertijnerkerken van Ninove
met haar prachtig rococomeubilair, van Grimbergen
met haar harmonische decoratie en rijke beschotten,
Averbode met haar weelderig Barokgestoelte en haar
sierlijken toren, en het schilderachtig kloosterensemble
van Park bij Leuven.
In de XVIII e eeuw boette
de Barok veel van haar plastische kracht en schilderachtigheid in : de architecturale
vormen worden strakker aangetrokken, de versiering wordt
Afb. 255. — De gildehuizen op de Groote Markt te p russel : vlakker en schraler (kerk der
van links naar rechts : De `'os (garenverkoopers), Het
Fregat(schippershuis), De Wolvin (boogschuttershuis),
Miniemen en van O.L.V. FinisDe Zak (vettewariers).
terrae, te Brussel) : het strenge
classicisme is in aantocht.
De burgerlijke bouwkunst stond in dit tijdperk van economisch
verval ver bij de kerkelijke achter. Openbare gebouwen van beteekenis
zijn zeldzaam. Het is aan de gildehuizen, de patriciërs- en burgerwoning,
dat wij de ontwikkeling der bouwkunst moeten nagaan. Onder
den invloed van Rubens ontstond daar een weelderige, op Genueesche voorbeelden teruggaande huisarchitectuur, Rubensbarok genaamd en gekenmerkt door zware, forsche vormen, overdaad van
plastische versiering van bloem- en vruchtenkransen, vazen, toortsen,
busten op consoles, enz. Bizonder karakteristiek zijn de zgn. « Spaansche
deurkens » met haar schilderachtige omlijsting van diep uitgeholde,
door banden gebroken posten en haar grillig geprofileerde en omgebogen
frontons. Onder de merkwaardigste voorbeelden van dezen trant vermelden wij het huis van Rubens en van Jordaens te Antwerpen, de
.gildehuizen op de Groote Markt te Brussel (Afb. 255), de Begijnhofpoort te Diest en de ingang der Vischmijn te Gent. Terwijl aan de
patriciërshuizen en de openbare gebouwen de sculptuur overheerscht,
komt aan de democratische burgerwoning, meer de traditioneele picfurale stijl tot uiting. Speklagen kettingwerk, reliëfplaten en rolwerk van
witten zandsteen brengen een pittoreske noot in den baksteenen gevel,
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die met de traditioneele trappen of met een schilderachtig voluten afgesloten wordt.
Vanaf 1660 moest de Rubensbarok het veld ruimen voor een meer
classiciseerende stijl in den trant van den Franschen Lodewijk XI Vstijl : Spaansche deurkens en plastische versiering maken plaats voor
den strakkers pilasterbouw met driehoekig fronton. Deze classiciseerende
richting bereikt haar hoogtepunt omstreeks 1700 (zgn. Hertogenhuis
op de Groote Markt te Brussel en prelaatkwartier te Averbode, voorts
huizen in haast alle steden) en wordt van af 1730 op haar beurt verdrongen door den Rococo. Die was reeds vroeger opgedoken aan het
Schippershuis te Brussel, doch triomfeerde van nu af voor goed. Het
zuiverst is hij te vinden te Gent, aan de bouwwerken van De Wilde
(het Faligan-hof en het d'Hane-hof) en 'T Kindt (Vlaamsche Academie),
met haar karakteristiek hooger middengedeelte. De Brabantsche Rococo is meer classiciseerend, minder schilderachtig. Men vergelijke
b. v. met evengenoemde werken het koninklijk paleis en het huis Osterrieth op de Meir te Antwerpen, en verschillende colleges te Leuven.
B. BEELDHOUWKUNST
Waar de Barokplastiek uiteraard schilderachtige neigingen aan den
dag legde, daar kon het moeilijk anders of zij moest in de Nederlanden
onder den invloed komen van den Barokschilder bij uitnemendheid,
Rubens. Haar heroïeke figuren in hout of in steen zingen dan ook met
machtig geluid en theatraal gebaar het lied van de Rubeniaansche
Barok mede, gedragen en onderlijnd door een weelderige decoratie van
gedraaide zuilen, forsch lof- en rolwerk, maskers en putti, festoenen
en vruchtenkransen, die als de geweldige orkestratie ervan vormen.
De meester van de eerste helft der XVII e eeuw is Frans Duquesnoy
(1594-1644), die heel zijn leven, te Rome verbleef en daar hij onder
de leiding van Bernini medewerkte aan de decoratie van St. Pieters.
Van zijne hand zijn o. a. de St. Suzanna van S. Maria di Loreto,
een werk van Griekschen adel en harmonie, en de St. Andreas van
St. Pieters (Afb. 234), een « christelijke Laokoóon », het meesterstuk
van de Barok. Zijn invloed ondergingen al de kunstenaars, die in die
dagen Rome bezochten, in de eerste plaats zijn broer, heroom Duquesnoy
(1602-1654), de beeldhouwer van de machtige Apostelfiguren van St.
Goedele en van het heerlijke grafmonument van Mgr. Triest in de
Gentsche kathedraal, met dit prachtige beeld van den aristocratischer
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en strengen kerkvoogd (Afb. 256). Om
het midden der eeuw
trad vooral de figuur
van den Antwerpenaar Artus Quellien
(1609-1668) op den
voorgrond. Stond hij
aanvankelijk onder
den invloed van Frans
Duquesnoy (Ara
Cocli-beeld in St.
Goedele te Brussel),
Afb. 256. — Jeroom Duquesnoy. Grafbeeld van Mgr. Triest
(Gent, St. Baafskerk).
te Amsterdam, in de
versiering van het
raadhuis, blijkt hij gansch zich zelf geworden : zanger van de
Vlaamsche zinnelijkheid, schepper van monumentale tafereelen, waar
de adem en de zwier van Rubens door vaart (allegorische reliëfs van de
frontons) en van machtige alleenstaande figuren, van een ongemeen
plastische kracht. Te Antwerpen teruggekeerd, vervaardigde hij,
benevens tal van altaren en
praalgraven, de prachtstukken
van Barokmeubilair : de beschotten en biechtstoelen van
St. Paulus, het koorgestoelte
van St. Jacobs (Afb. 257) te
Antwerpen en van de abdijkerk
te Averbode. Een leerling
geestesverwant van Rubens is
Lucas Fayd'herbe (1617-1697).
Zijn reliëfs in 0. L. V. van
Hanswijk te Mechelen en zijn
groote beelden in St. Goedele
en in de Zavelkerk te Brussel
getuigen hoe diep 's meesters
monumentale visie in hem was
doorgedrongen. Een van zijn
^y
beste werken is het praalgraf
Afb. 257. — Artus Quellien.
van aartsbisschop Cruesen in
Gestoelte in St. Jacobs te Antwerpen.
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St. Rombouts te Mechelen, een werk van
een klare samenstelling
en van een ongemeen
gave afwerking. Naast
deze grooten en onder
hun onmiddellijken invloed werkten daar een
gansche pleiade van
mindere, doch talentvolle kunstenaars : Rombout Verhuist (16271696), Quelliens medewerker aan het raadhuis te Amsterdam, auteur van tal van grafmonumenten in Holland,
o. a. van dat van Tromp
te Delft en van de Ruyter te Amsterdam; Artus
Quellien jr. (1625-1700),
WilIemsens en de Verbrugghen, Quellien's medewerkers aan de Ba-;„,,T
rokdecoratie der Brabantsche kerken (Afb.
258); Michiel Vervoort
Afb. 258.f— Hendrik Verbruggben.
Predikstoel in St. Goedele te Brussel.
(1667-1737), de beeldhouwer van het grafmonument van Mgr. de Precipiano te Mechelen ; Jan-Frans Boekstuyns,
de decorateur van verschillende kerken te Mechelen, Nicolaas Van der
Vekene (1637-1704), de vervaardiger van de beschotten en biechtstoelen
van St. Michielskerk te Leuven, en van St. Pieterskerk te Mechelen.
Onafhankelijk van deze Antwerpsche en Mechelsche kunstenaars,
werkte te Luik de Belgische Bernini Jean Delcour (1627-1707). Geestdriftig bewonderaar van den grooten Italiaan, wist hij diens pathos en
hollen bombast te vermijden, doch daartegenover deed zijn streven
naar bevalligheid hem niet zelden in een ietwat zoeterig maniërisme
vervallen (St. Scholastica in St. Jacobs en de Lieve-Vrouw van de rue
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Vindve te Luik). Deze gaven
en gebreken vindt men terug
aan zijn praalgraf van Mgr.
d'Allamont in St. Baafs te
Gent.
Niet alleen bij Delcour, maar
ook bij meer dan één van de
Vlaamsche meesters begon de
sierlijkheid het te winnen van
de bezieling, de uiterlijke drukdoenerij van inwendige kracht,
'
het decoratieve van het monu`
+*
mentale, met één woord,, begon
de Barok te evolueeren naar
-41tX
den Rococo. Deze evolutie is
=
een voltrokken feit bij de
"5
1
Kerrickx en vooral bij Kerrickx,
jr. (Predikstoel in 0. L. V.-kerk
Afb. 259. — Theodoor Vei haegen. Eiechtstoel
en wandbetimmering in de kerk te Ninove.
te Mechelen). Een schitterend
rococodecorateur was Jaak Verberkt, die echter heel zijn leven in Frankrijk verbleef en voor de
Vlaamsche kunst ternauwernood in aanmerking komt. Tot de voornaamste vertegenwoordigers van den Rococo in ons eigen land
behooren : Laurent Delvaux (1696-1770), de beeldhouwer van de prachtige predikstoelen van St. Baafs te Gent en van St. Gertrudis te
Nijvel; Theodoor Verhaegen (1701-1759), de meester van de schitterende
Rococostoffeering van de kerk te Ninove (Afb. 259) en van de
monumentale predikstoelen van Lokeren en van 0. L. V. van
Hanswijk te Mechelen; en de T`emschenaars Adriaan (1683-1771) en
Philips Nijs (1724-1805), van wier hand snijwerk te vinden is in haast al
de kerken van het Waasland (Temsche, Lokeren, Zele). Iets van den
Rubeniaanschen Barokgeest leeft voort in Pieter-Antoon Verschaf f ell
(1710-1783), den beeldhouwer van de krachtige bisschopsfiguur van
Mgr. Van der Noot in St. Baafs te Gent.
°

C. SCHILDERKUNST
Bij den aanvang der XVII e eeuw worstelden romanistische tentlenzen
en nationale elementen nog steeds om den voorrang in de Vlaamsche
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schilderkunst. Vooralsnog legde de nationale, picturale en realistische
richting het af voor de Italiaansche met haar harmonische compositie,
plastische vormen en formeele schoonheid. Behalve Raffaël, Michelangelo en Titiaan, werden thans ook de groote eclectici uit de school
van Bologna nagevolgd : de Caracci, Guido Reni en Domenichino.
De voornaamste vertegenwoordiger van deze eclectische richting ten
onzent was Otto van Veen, (1558-1629). Zijn schilderstukken in groot
formaat, o. a. de Roeping van St. Mattheus (mus. te Antwerpen),
munten uit door de overzichtelijkheid der compositie, doch missen
leven, en vooral zijn flauw van koloriet. Andere schilders, als Bartholomeus Spranger (1546-1627) bij de maniëristen aansluitend, wilden
naar Michelangelo's voorbeeld hun virtuositeit toonen in het beheerschen der lichamen en der beweging en vervielen in opgeblazenheid
en overdrijving.
Dit was de toestand toen de man verscheen die de kwijnende schilderkunst nieuw leven ging inblazen, en op alle vakken van de kunst den
stempel zou drukken van zijn krachtige persoonlijkheid : Rubens.
Peter Paul Rubens (1577-1640), te Siegen in Westfalen uit Antwerpsche
ouders geboren, kwam zich al vroeg te Antwerpen vestigen. Nadat hij
bij Tobias Verhaecht, Adam van Noort en Otto van Veen de kunst
had geleerd, vertrok hij in 1600 naar Italië. Daar bestudeerde hij de
werken van de groote koloristen; Titiaan, Tintoretto, Correggio en
Caravaggio. In 1608 te Antwerpen teruggekeerd werd hij de of f icieele
schilder en vertrouwensman der Aartshertogen. Kort daarop trouwde
hij met Isabella Brant, die hij in het Spaansch Hoedje heeft vereeuwigd.
Hun huwelijksgeluk mocht echter niet lang duren. In 1627 stierf Isabella
Brant. Van 1627 tot 1630 vinden wij Rubens achtereenvolgens te
Madrid en te Londen, door de Aartshertogen met diplomatieke zendingen gelast. In 1630 hertrouwde hij met de zestienjarige Helena Fourment van wie hij talrijke portretten heeft geschilderd en met wie hij
tot aan zijn dood in 1640 onverstoord geluk beleefde. Rubens is het
hoogtepunt van de Vlaamsche Barok. Zijn eerste schilderijen : de Graflegging (Weenen), de Kruisoprichting (Antwerpen), vertoonen nog den
invloed van zijn Italiaansche voorbeelden; doch weldra veroverde hij
zich een eigen stijl, gekenmerkt door een breed opgezette compositie,
veelal in diagonaal, door een machtig onstuimig gevoel dat soms wel
eens tot pathos overslaat, door forsche vleezige vormen, bij naaktfiguren en vooral bij kinderen van een schitterend incarnaat, en eindelijk door zijn weergaloos koloriet (Afb. 260). Haast alle genres heeft
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hij aangepakt : gewijde en
profane geschiedenis, mythologie, en landschap. Bij alle
verscheidenheid hebben al
deze meesterstukken gemeen :
denzelf den zwier die een vaak
onbelangrijk onderwerp omschept tot een tafereel van
heroïsche kracht. De Barok
in al zijn geweld toonera
composities als de Amazonenslag, het Laatste Oordeel en
den Val der verdoemden
(alle te Munchen). Na zijn
Madridsche reis evolueerde
zijn kunst naar een meer
zuiver picturale : het gevoel
wordt zachter en dieper, de
vaste vorm wordt minder
geaccentueerd, de toon wordt
blonder en lichter, het geheel
Afb. 260. — Rubens. De kruisafdoening
(Antwerpen, 0. L. Vrouwenkerk).
neveliger en meer atmosferisch (het Ildefonsusaltaarstuk te veeenen, en Afb. 235).
Rubens had een atelier en talrijke leerlingen. De begaafdste onder
hen was Antoon van Dijck (1599-1641). Na zijn leertijd bij van Balen
en bij Rubens, wiens rechterhand hij was in de jaren 1518-20, vertrok
hij naar Italië. Hij verbleef er zeven jaren, onderging er den invloed
van de Venetianen en schilderde er verschillende portretten die tot het
beste behooren van zijn oeuvre. In 1627 was hij terug te Antwerpen.
Dit is de tijd van zijn religieuze stukker, o. a. van de serie Madonna's,
Gekruisigden en Beweeningen, waaruit, naast duidelijken invloed van
Rubens, toch een persoonlijk temperament spreekt. In 1642 vertrok
hij naar Engeland waar hij tot aan zijn dood verbleef en de hofschilder
was van de Stuarts (A/b. 261). Van Dijck is een aristocraat, een stille
afgetrokkene weemoedige ietwat vrouwelijke natuur. Die trekken vinden we terug in zijn werk. Zijn religieuze schilderijen zijn stiller, inniger,
weeker dan die van Rubens. Zijn portretten van de levensmoede ontgoochelde en fatterige mannen en vrouwen van den vervallen Genu308

eeschen adel of van
de vermolmde Engelsche aristocratie uit
den tijd der Stuarts,
zijn zooveel historische documenten,
en tevens de spiegel
van zijn eigen ziel.
Altijd treft ons er in
die voornaamheid die
naar geraffineerdheid
zweemt, die levensmoeheid en vage
weltschmerz, die niet
vreemd waren aan den
schilder zelf. De stofuitdrukking wordt aldoor fijner, het koloriet subtieler, de schikAfb. 261. — Antoon van Dijck. De kinderen van Karel I
(Turijn, Pinacotheek).
king gezochter; doch
de psychologische uitdrukking houdt daarmee niet altijd gelijken tred : wat eerst karakteristiek scheen, begint in het eind naar recept en conventie te gelijken,
Van Dijck, naast Rubens, was bij slot van rekening, toch een persoonlijkheid;
minder zelfstandig waren Cornelis de Vos (1585-1626), Caspar de Grayer (15841669), Gerard Zeghers (1591-1651) en Theodoor van Thulden (1606-1675) en
Erasmus Quellin (1617-1675). Zij schilderden groote decoratieve stukken in
Rubens' trant, doch het mangelde hun aan kracht en gloed om die theatrale
stukken te bezielen : de uitdrukking is meestal leeg, het koloriet flauw. De
vruchtbaarste en de beste dezer schilders is de Brusselaar de Grayer : hij is de
vulgarisator van Rubens' kunst, zijn theatrale compositie, zijn aangenaam
ietwat verwaterd koloriet, de imposante houding van zijn figuren en hun sierhike drapeering verwierven hem destijds een groote populariteit. Voortreffelijke
portretten in Rubens' en Van Dyck's trant, schilderden de hoogervermelde
Cornelis de Vos en Gonzales Cox (1618-1684). Cox' portretten hebben iets genreachtigs aan zich, stellen de personen voor in hun dagelijksche bezigheden, of
met hun familieleden in het stemmige woonvertrek. Zij zijn zeer sierlijk en smaakvol doch niet diep.

De grootste meester na Rubens is Jacob Jordaens (1593-1678), Ofschoon
geen rechtstreeksch leerling van Rubens, onderging hij toch vooral
na 1631 diens invloed, doch wist dien op een persoonlijke wijze te ver309

werken. Hij herleidt de heroïsche en aristocratische kunst van Rubens
tot burgerlijke genreschildering, doch tot zulk een, waar een machtige
epische adem van uitgaat en waarvan het pompeuze, monumentale
haast de grootschheid van Rubens' historische en religieuze scheppingen

Mb. 262. —Jacob Jordaens. De veerpont te Antwerpen (Boedapest).

evenaart (Soo de ouden songen..., Koningenfeest, beide in het
museum te Brussel, en Afb. 262).
Ook het dienstuk, het stilleven en het landschap, ondergingen Rubens' invloed,
De schilders maken hun dieren, planten en landschap ondergeschikt aan een
grootsch geheel, letten meer op het decoratief effect dan op de picturale verschijning, meer op het imposant geheel dan op het detail. Frans Snijders (1579-1657),
die voor Rubens' groote stukken gewoonlijk de dieren schilderde, behield iets
van den pompeuzen stijl in zijn oorspronkelijke composities met hun weelderigen
overvloed van voorwerpen, hun uitbundige kleurenbontheid en forsche onstuimige uitvoering. Minder decoratief en onstuimig dan Snijders, doch grooter ko=
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lorist is Jan Fijt (16094661), een der beste stillevenschilders van alle tijden.
Hij verdiept zich meer in het detail en bereikt in de weergave van de stof, het
weefsel en het vleesch een weergalooze illusie. Rubens' weidschheid, zijn onstuimigheid en zwier vinden we terug bij de landschapschilders Lucas van Uden
(1595-1672), Jan Wildens (1586-1653), Lod. de Vadder (1605-1655). De eerste
na Rubens en de eenige die, ondanks Rubens, ons eigen landschap schildert in
alle eerlijkheid en oprechtheid zonder decoratieve bijbedoeling, zooals het zich
in al zijn eenvoud voordoet, is Jan Siberechts (1627-1703). Hij is door zijn eenvoud êli oprechtheid en door zijn vrijlichtschildering de voorlooper van onze
groote landschapschilders der XIX e eeuw.
De eenige tak van de schilderkunst die zich nagenoeg geheel onafhankelijk van Rubens heeft ontwikkeld, is het genre. Op dit gebied had
Brueghel een traditie geschapen die niet zoo ras zou worden weggewischt. De rechtstreeksche erfgenaam en voortzetter van Brueghels
nationale kunst is Adriaan Brouwer (1606-1638). Brouwer verwijlt
het liefst hij het lage volk, in spelonkachtige kelders en smerige kroegen,
bij tuischers en rookers, bij brallende drinkebroers, woedende messentrekkers (A/b. 263). Geen schilder, behalve Brueghel, wist zijn
figuurtjes met zulk een intensiteit van leven te bezielen als Brouwer;
niet één schildert even vaardig en raak; niet één bereikt zulk een diepte,
warmte en doorschijnendheid van koloriet. Groot is de invloed die van
Brouwer is uitgegaan in Holland, zoowel als te Antwerpen. Een vriend
en geestesverwant van hem te Antwerpen is Joos van Craesbeek (15061655), die onder Brouwers invloed van bakker schilder werd en in zijn
tafereelen uit het volksleven, of in zijn genreachtige tooneelen uit de
Passie, de kunst van zijn meester nabijkomt, zonder er zijn eigen persoonlijkheid te verliezen (De Vlaamsche Kroeg en andere tafereelen
in het museum te Antwerpen). De vruchtbaarste van
dit geslacht zedenschilders
is David Teniers de Jonge
(1610-1690). Aanvankelijk
stond hij onder Brouwers
invloed en schilderde naar
diens voorbeeld en met diens
koloriet scènes uit het boerenleven en kroeginterieurs,
levendig van handeling en
warm van tint. Later verAfb. 263. — Adriaan Brouwer. Kroeg
waterde zijn kunst : het kolo(Cassel, museum).
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riet werd flauwer, de handeling minder krachtig, de ruwe maar
raak geobserveerde volkstypen maakten plaats voor ordentelijke en
zeer fatsoenlijke boeren, die zich vermaken onder de oogen van den
rijken edelmin, het sappige kleurige genrestuk wordt een netjes gearrangeerde I astorale die de XVIII e eeuw aankondigt. (Boerenkermis,
Weenen).
Het jaar van Teniers' dood, 1690, luidde een tijdperk in van verval,
dat anderhalve eeuw heeft geduurd. De eenige vermeldenswaardige
schilder der XVIII e eeuw is Pieter Jozef Verhaegen (1728-1811). In hem
leefde nog iets van Rubens 'machtig lyrisme en grootsche visie. Een
van zijn beste werken is de Ontmoeting van Abraham en Melchisedech
in de abdij te Averbode.
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De XVIIe eeuw was de gouden eeuw voor de toegepaste kunst, allereerst voor
de grafische kunsten (burijngravure en ets). De meeste schilders hanteerden
zelf burijn of stift. Bekend is Van Dijck's Iconografie, een verzameling portretten
van de beroemdheden van zijn tijd. Rubens had een gansche schaar graveurs
in zijn dienst, die zijn werken op breeder schaal verbreidden. De voornaamste
daaronder waren : Stoutman, Vorsterman, de Bolswert's en Pieter de Jode, jr.
Leende de ets
zich uitstekend
tot het vertolken van de impressionistische
Barokschildering, de gravure hoe verfijnd en technisch volmaakt
zij ook overigens is, boette
bij dit nabootsen van picturale effecten
een deel van
haar wezen in.
De XVIIIe
eeuw was voor
de grafische
Afb. 264. — X V II e -ee,,vsch interieur : wandbekleeding in goudleder, bolpootkunsten een
tafel, Rubenszetels, troon- of pronkkast; op de pronkkast rechts, een klein
tijdperk van
kabinet (Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche kunst te Antwerpen, 1930).
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algeheel verval. De XVII e -eeuwsche meubelkunst stond onder den invloed van
Rubens en van de gelijktijdige houtsnijders. Buffet, troonkast, begijnenkast
en kabinet vertoonen dezelfde pompeuze en zware vormen als het kerkelijk
meubilair : architectonische bouw met zuilen, kap en fronton; paneelversiering
met rolwerk en geometrische figuren. Eik blijft de meest gebruikte houtsoort,

doch paneelen, stijlen en zuilen zijn vaak met kostbare houtsoorten (ebbenhout
en palissander), soms ook met edele metalen of schildpad ingelegd. Karakteristiek zijn de zware bolpoottafels en de Rubens-stoelen met hun gedraaide pooten
(A /b. 264). Interessante interieurs hebben het Plantijnmuseum te Antwerpen en
het stadhuis te Brussel. Vanaf het einde der eeuw onderging het meubelbedrijf
den invloed van de Fransche Lodewijk-stijlen. In de XVIII e eeuw was vooral
Luik het centrum van een drukke meubelnijverheid, met als specialiteit uitstalen linnenkasten in een soort Lodewijk XV-stijl. De Iederbewerking werd rijker,
naast goud werd thans ook blauw, rood en groen ter kleuring aangewend.
Prachtige ensembles bezitten het Plantijn-museum en Brouwershuis te Antwerpen en de Abdij te Averbode. Onze Brusselsche en Oudenaardsche tapijtwevers
zongen het lied van de Barok in zijn Rubeniaansche uitbundigheid mede. Terwijl
Brussel zich vooral toelegde op het historisch tapijt, was Oudenaarde wereldberoemd om zijn « verdures », landschappen met groene en gele bosschages. Brussel
was verder met Brugge en Mechelen het centrum van een wereldberoemde
kantnijverheid (sluier van 0. L. V. in St. Goedele en in de 0. L. V.-kerk te Halle);
de protectionistische verbodsmaatregelen van Colbert en van het Engelsch
Parlement gingen echter deze nijverheid eerlang den doodsteek geven. In de
borduurkunst verdween de gouddraad om plaats te maken voor dikopgelegde
festoenen en arabesken van goud afwisselend met zijden bloemen en vogels
in helle kleuren (Rubensornament in St. Carolus te Antwerpen). Ook de
edelsmeedkunst, waarvan Antwerpen tot 1700 het voornaamste centrum
bleef, onderging den invloed van Rubens. Geen stad of dorp, die niet een kelk,
ciborie, monstrans bezit, zwierig van vorm en breed van versiering, met engeltjes
en gedraaide zuilen, krullen en ranken. Vanaf 1648, maar vooral na 1700 te
Brussel, volgde ook deze kunst de stijlrichting van Frankrijk. De algemeene
smaak in porcelein riep hier te Doornik en te Brussel een eigen industrie in
het leven die zich in de XVIII e eeuw in een gewettigden bijval mocht
verheugen.

ARTIKEL 4
DE BAROK IN HOLLAND
Historisch milieu. — Bij de Unie van Utrecht in 1579 scheurden de Noorderlijke provinciën, ten koste van hun katholiek geloof, zich van Spanje af. Onder de leiding van bekwame raadpensionarissen en van de stadhouders uit het huis
van Oranje, ging de jonge Republiek een schitterende toekomst te gemoet. De
zegevierende strijd tegen Spanje staalde haar moed en vervulde de harten met
trots en zelfbewustzijn. De in 1692 gestichte 0. I. Compagnie wierp haar het
goud en de schatten van Indië in de schoot, bracht welvaart en rijkdom in het
land. De kunsten gingen die rijkgeworden kooplieden hun adelbrieven schenken.
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A. BOUWKUNST
De burgerlijke bouwkunst
bereikte in deze handelsrepubliek een hoogen bloei. Groote
opdrachten echter zooals in
Italië en in Frankrijk bleven
hier uit; de vorsten van de
jonge republiek woonden in
handelskantoren, in raadhuizen en in burgerwoningen.
Daaraan moet men dan de
bouwkunst zoeken. Van een
Afb. 265. — Pieter Post en Jacob van Campen.
eigenlijke Barok is daarbij
Het Mauritshuis ie Den Haag.
nauwelijks spraak. Het nuchtere noorden vond alleen
smaak in het Palladiaansch classicisme. De baanbreker er van was
Jacob van Campen (1595-1657) die dezen stijl voor het eerst toepaste
aan het huis van zijn rijken Amsterdamschen vriend Kooymans (thans
Hoogere Burgerschool). Van Campen's voornaamste schepping echter,
tevens het belangrijkste voorbeeld van dezen klassieken stijl, is het
raadhuis, thans koninklijk paleis, te Amsterdam (1648-57), een
grootsch en deftig monument, dat echter de pittoreske kleureffecten
der vroegere bouwwerken
mist en in monumentaliteit
bij de Italiaansche en Fransche paleizen ver achterstaat.
Pieter Post (1608-1669) en
Filips Vingboons (1608-1675)
zetten de classicistische richting voort : de eerste, aan het
Mauritshuis in den Haag
(Afb. 265), het hotel Swanenburg te Halfweg, het gebouw
der Staten van Holland,
thans gebouw der Tweede
Kamer, en het raadhuis te
Maastricht; de tweede, aan
Afb. 266. — Philips Vingboons. Ontwerp voor twee
het Trippenhuis te Amsterhuizen aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam.
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dam. Vingboons komt bovendien de verdienste toe de Palladio-architectuur te hebben gevulgariseerd door ze toe te passen aan de woonhuizen. Hij heeft dat fraaie deftige koopmanshuis geschapen dat men
in zoovele replieken aantreft langs de grachten der Hollandsche steden
pilasterbouw aan den voorgevel, hooger middenstuk van den topgevel
met een klein driehoekig fronton bekroond en door krullen met de
zijvleugels verbonden (Afb. 266). Hetzelfde Palladiaansch classicisme,
met zekeren Barokken inslag vindt men terug aan de protestantsche
kerken, die tijd meer en meer naar een centraliseerend plan
opgetrokken worden (Nieuwe Kerk in Den Haag). Van af het einde der
XVII e eeuw, tengevolge van de oorlogen met Lodewijk XIV (16721713) en van de inwijking van Fransche Hugenoten na de herroeping
van het Edict van Nantes (1685), onderging de Hollandsche bouwkunst
meer en meer den invloed van de Fransche klassieke architectuur,
zooals die door _lansard was vastgesteld. De voornaamste bouwmeester
in dit tijdperk was de Franschman Daniël Marot die, door den Stadhouder
Willem III tot hofarchitect benoemd, voor hem het jachtslot De Voorst
en het paleis Het Loo uitvoerde. Naar het voorbeeld van Marot's werken ontstonden in de voornaamste steden, in de eerste plaats in Den
Haag en te Amsterdam, breede paleisachtige patriciërshuizen, met
voorname, pilasterlooze gevels met attiek, groote trapzaal en goede
verdeelde en geproportioneerde vertrekken. Toonaangevende architecten naast Marot waren de Husley's en Jacob Otten ; fraaie voorbeelden van dezen trant biedt de Lange Voorhout in Den Haag. Terwijl
gevel- en ruimtebehandeling nagenoeg onveranderd bleven, evolueerde
de binnendecoratie in de XVIIIe eeuw in de richting van den Louis XV.
B. BEELDHOUWKUNST
In het Protestantsche Holland vonden de beeldhouwers minder opdrachten dan in Vlaanderen; alleen naar graftomben, decoratieve stukken en portretbusten was vraag. Onder de weinige beeldhouwers waarop
Holland in dit tijdperk kan wijzen is dan nog meer dan een Vlaming,
zoo Artus Quellien, die het decoratief beeldhouwwerk leverde van het
raadhuis te Amsterdam, en Rombout Verhuist, de meester van verscheidene grafmonumenten, van dat van Tromp te Delft en van Willem van Lyere te Katwijk. De eenige merkwaardige Hollandsche
beeldhouwer uit dit tijdperk is Hendrik De Keyser (1565-1621). Hij
maakte talrijke portretbusten die treffen door hun eerlijke karakteristiek
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en de sobere behandeling (Afb. 267). Zijn
voornaamste werk is
de bekende graftombe
van Willem den Zwijger te Delft, die duidelijke sporen van
Italiaanschen invloed
vertoont. Een belangrijk werk is verder
het zich in het Rijksmuseum te Amsterdam (vroeger in het
Dolhuis) bevindende
beeldvan de Razernij,
van de hand van een
onbekenden meester.
Vier reliëfs op 't voetstuk stellen met huiveringwekkenden waarheidszin verschillende
typen van krankzinnigen voor. Tevergeefs zal men in de
XVII e eeuw een werk
zoeken dat in reaAfb. 267. — Hendrik de heyser. Borstbeeld van
lisme en expressie dit
Vincent Laurensz Coster (Amsterdam).
stuk nabijkomt. Overigens volgde de Hollandsche plastiek de algemeen Europeesche
strooming; alleen was de Hollandsche Barok doorgaans rustiger en
bezadigder.
C. SCHILDERKUNST
De roem van de jonge Republiek is haar schilderschool, tegelijkertijd
met den strijd om de vrijheid geboren. Zij is de trouwe spiegel van het
land en het volk : van zijn eindelooze polders met grazend vee onder
den wijden hemel in nevelige lucht, van zijn schilderachtige steden
met straatjes en grachten, van zijn kraaknette binnenhuizen, met
hun blinkende tegelvloeren en glimmend kopergerei, van zijn trotsche
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burgerij, zelfbewuste regenten en vroolijke gildemannen. Hoog vliegt
die schilderkunst niet, het Calvinisme heeft haar gekortwiekt; doch
in haar soort komt ze de hoogste volmaaktheid nabij door haar frissche
spontaneïteit, haar oprechten' waarheidszin en haar weergalooze pietureele schoonheid. De voornaamste kunstcentra zijn : Leiden en Haarlem, de bolwerken van het verzet tegen Spanje en de geestelijke metro-

Afb. 268. — Frans Hals. St. Jorisdoelen (Haarlem, Halsmuseum).

polen van de jonge Republiek, en Amsterdam de rijke handelsstad.
De werken van het einde der XVI e en het begin der XVII e eeuw zijn
nog een beetje strak van lijn, nog zeer sober en ietwat verbrokkeld
van compositie en koloriet, met een woord, dragen nog een analytisch
karakter. Gaandeweg echter onder den invloed van Frans Hals en
Rembrandt wordt de compositie sterker, de groepeering losser en schilderachtiger, het koloriet rijker en harmonischer. In de tweede helft
der eeuw maakt deze rijkdom en harmonie plaats voor overlading en
een zekere gezochtheid, om op het einde der eeuw te ontaarden in
holheid en ijdel gedoe. Bij gemis van welafgeteekende scholen, volgen wij , de zakelijke orde, bespreken achtereenvolgens de verschillende Hollandsche schildergenres om te sluiten met Rembrandt, die
haast in alle genres uitmuntte.
Het portret, dat in Holland een verleden achter den rug had, is het genre, dat
in de XVII e eeuw het eerst tot vollen bloei komt. Cornelis Ketel (1548-1616),

Michiel van Mierevelt (1567-1641), Paulus Moreelse (1588-1653), Jan van Raven317

:steijn (1572-1657), Nicolaas Elias (1588-1655) en Thomas de Keyser (1596-1667)
leggen de formule ervan vast : tegen een effen, meestal zwart fond, de figuur, halflijf, of soms ten voeten uit, in haar stemmigen zwarten tabbaard met witten plooikraag, waarboven de van leven tintelende kop scherp uitkomt. Alle onnoodige
details of bijkomstigheden worden van kant gelaten : op het gelaat concentreert
de schilder al zijn aandacht. Deze koppen zijn dan ook merkwaardig van levenswaarheid en karakteristiek. — In de groepportretten, regenten- en schuttersstukken dezer schilders, is een groote vooruitgang merkbaar : de figuren, thans
meestal ten voeten uit afgebeeld, zijn niet meer in regelmatige rijen opgesteld,
de groepeering wordt losser en vrijer, de karakteristiek dieper, de toon en kleur
warmer, de houdingen bieden grootere verscheidenheid, al is nog een zekere pose
waar te nemen. (Het Kaporaalschap van Kapitein Rosenkrans, door Ketel,
in Den Haag, schuttersstukken van Jan van Ravensteyn en de Regenten van
het Spinhuis te Amsterdam, door Elias, in het Rijksmuseum).

Frans Hals (1580-1666) bevrijdde de portretkunst van de laatste zwachtels van conventie en
kunstmatigheid. Hij
is de meester van het
levensware portret.
Nu eens zijn het
deftige regenten en
gildemannen die voor
hem poseeren, dan
weer typen uit het
volk, drinkebroers en
zwierbollen. Hals ziet
ze aan, en met enkele
breede vegen legt hij
de vluchtige gelaatsuitdrukking en beweging in haar karakteristiek moment op
het doek vast : levenswaar voor eeuwig.
(De vroolijke Drinkebroer, in het Rijksmuseum). Diezelfde
rake visie, die het
vluchtige en voorbijgaande weet te vatten
en met één trek vast
Afb. 269. — Carel Fabritius. Zelfportret (Groningen, museum).
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te leggen, vinden we terug in zijn corporatiestukken, onder andere in
zijn Maaltijd der officieren van St. Jorisdoelen, te Haarlem (Afb.
252). Geen spoor meer van arrangement noch van pose : volkomen
vrijheid in gebaar en compositie, losheid en spontaneïteit van
beweging en bovenal een synthetische behandeling. Hals' toets is
stout en breed, hij smeert de vormen op het doek en iedere streek is
raak, zijn koloriet aanvankelijk levendig en warm, wordt gaandeweg
gedempter naar het zilvergrijze toe en gaat alle figuren doordrenken.
Dat Hals ook diep zieleleven kon peilen bewijst zijn groep van Regentessen te Haarlem. Een rasecht, zelfstandig schilder was ook Carel
Fabritius (1614-1654) : zijn krachtig geborsteld zelfportret kan de vergelijking doorstaan met sommige van Rembrandt's beeltenissen
{Afb. 269).
Na 1650 maakte de losse zwier en de ruwe rondborstigheid en natuurlijkheid
plaats voor pose, voornaamheid, pronkzucht en weeldevertoon : kleeding en
juweelen krijgen het hoofdaccent. Aldus bij Bartholomeus van der Helst (16131670; Schuttersstuk in het Rijksmuseum), wiens stoffenweergave aan het ongelooflijke grenst. Ook Ferdinand Bol (1616-1680) geeft de nationale traditie
prijs voor een meer pompeuze en academische portretkunst in den trant der
Franschen (portret van Artus Quellijn, Rijksmus.).

De zedenschildering, kortweg het genre genaamd, zij ook was
nationaal erfgoed in Holland (cfr. Pieter Aertsen). In het begin der
XVIII e eeuw stond zij onder den invloed van den Italiaan Caravaggio.
Gerard Honthorst (1590-1654), die te Napels bij den grooten naturalist
gewerkt had, burgerde, bij zijn terugkeer uit Italië ca. 1620, 's meesters
vies volkje van drinkebroers, valschspelers en straatmuzikanten alsmede het er bij behoorend « kelderlicht » in Holland in. Hals, door zijn
karakterkoppen, naturaliseerde de typen. Dirk Hals, (1591-1656), Frans'
broer, Willem Buitenwech en Adriaen van der Venne (1589-1662) gingen
gelijk weleer Brueghel en Aertsen hun modellen in het eigen midden
opzoeken en schiepen het trouw documentaire, nog ietwat analytisch
opgevatte Hollandsche zedenstuk, dat eerlang twee eerste-rangschilders
vond in den anecdotisch aangelegder Adriaen van Ostade, 1610-1685 :
de Dorpsherberg, Mauritshuis en den meer satirischen psycholoog
Jan Steen (1626-1679) van ingebeelde zieken en vrijsters.
Gerard Terborch (1617-1681), Gerrit Dou (1613-1675), Gabriel Metsu , (16291667) en Frans van Mieris de Oude (1635-1681) leiden ons binnen in de deftige
salons van de hoogere standen en vergasten ons op muziekpartijtjes, hoofsche
vrijages en kaart-spelen. Zij behooren tot de Leidsche school van de z. g. fijnschilders, die bij voorkeur kleine paneelen beschilderden en daarbij een
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ongewoon fijne techniek, vooral
in de stofuitdrukking en in de
kleur, aan den dag leggen.

Bij Pieter deHooch(1629-1677)
en Jan Vermeer (1632-1675)
speelt het licht de hoofdrol.
Dit licht, hel en warm bij de
Hooch (Afb. 270), koel, en
diffuus bij Vermeer (Afb. 271)
doortintelt de levenlooze
dingen en geeft het schilderij
een hoogere eenheid. Nicolaas
Maes (1632-1693) paste Rembrandts clair-obscurtechniek
toe op het genre, doch mist
de psychologische diepte van
den meester (Biddende Vrouw,
Rijksmuseum).
Afb. 270. — Pieter de Hoogh. Interieur
(Amsterdam, Rijksmuseum).

Naast het portret en het
zedenstuk neemt ook het
landschap in de Hollandsche schilderkunst der XVII e eeuw een belangrijke plaats in. Heel de rijke verscheidenheid van het Hollandsche
landschap, polders en stroomen, steden en dorpen zijn door de
schilders op het doek gebracht. Wat den Hollandschen schilder in het
landschap in de eerste plaats boeit, het zijn niet de lijnen, maar de
lucht en de atmosfeer, die in dat lage land bij de zee alle dingen
omgeven en om zoo te zeggen doordringen. Toch is deze landschapschildering slechts zelden spontaan en een onmiddellijke weergave van
de natuur : de meeste landschappen zijn op het atelier geschilderd
en samengesteld uit verschillende elementen, met het oog op het
verwekken van een bepaalde stemming (romantisch landschap).
Daarbij komt vaak, vooral in het begin der eeuw, een anecdotisch
element : men wil iets vertellen, door het een of het ander voorval
of detail, het landschap interessant maken.
Zulk een anecdotisch verteller is Hendrik Avercamp (1585- 1663). Zijn ijsgezichten
en sneeuwlandschappen krioelen van kleine figuurtjes, die evenzoovele kleurvlekken beteekenen. Anecdotisch en analytisch is ook nog Esaias Van de Velde
(1590-1630), wiens Ponteveer (Rijksmuseum) het eerste voorbeeld is van die
typische riviergezichten met veerboot. Minder anecdotisch, meer lyrisch is Jan
van Goyen (1596-1656) : ook zijn landschappen zijn met figuurtjes gestoffeerd,
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doch zij zijn niet slechts een
middel om het landschap diepte
te geven. Bij van Goyen treffen
wij voor het eerst die lyrische
dichterlijke stemming, die door
de volgende meesters zal worden
uitgediept.
De meester van het landschap is Jacob van Ruysdael
(1629-1682). Ruysdael, die
veel gereisd had, heeft ons
buiten Hollandsche landschappen uit de buurt van
Haarlem, ook enkele exotische
natuurgezichten met rotsen
en watervallen nagelaten.
Het vreedzame intieme gevoel dat de eerste landschappen kenmerkte, maakt bij
hem plaats voor een veel
dieper gevoel, nu eens romantische weemoed als in
het Joodsch Kerkhof, te

Afb. 271. — Jan Vermeer. De Brief
(Amsterdam, Rijksmuseum).

Afb. 272. — Jacob van Ruysdael. De Poel (Leningrad, Ermitage).

Dresden, dan weer
sombere angst als
in het gezicht op
Katwijk, te Glasgow, meestal echter verheven rust
als in de Molen bij
Duurstede en in de
Poel (A/ b.272) . Zijn
leerling Meindert
Hobbema (16381 7 0 9) is vriendelijker en gemoedelijker. Mist hij
de veelzijdigheid
en den monumentalen aanleg van
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zijn meester, hij weet daarentegen, als uit zijn Laantje
van Middelharnis blijkt, in de
schijnbaar eenvoudigste dingen een ziel en een bekorende
poëzie te leggen.
D Mn overgang tot de dierenschilders vormt Albert Cuyp
(1620-1691). Hij stoffeert
gaarne zijn landschappen met
dieren die er echter niet
meer om hun zelfs wil in zijn
geschilderd, maar geheel in
het landschap zijn opgenomen
en er een onverbrekelijk geheel mee vormen. Hoofdzakelijk Bierschilder is Paulus
Potter (1625-1654) bij wien het
landschap op zijn beurt stofleering en bijzaak geworden
is (D jonge Stier, MauritsAfb. 273. — Abraham van Beijeren. Stilleven
(Den Haag, 1llauritshuis).
huis).
De vreugde over de visueele
verschijning der dingen, het stille intieme gevoel, zoo kenschetsend
voor de Hollandsche schilderkunst, komen nergens beter uit dan in
het stilleven. Een glas, een pijp, een kruik of een stel boeken in hun
lederen banden, zijn aanvankelijk voldoende om den schilder te
boeien. Later komt er meer rijkdom en verscheidenheid bij te pas :
kostbaar vaatwerk, malsche perziken en kreeften, visch en wildstukken. Een bizondere vorm is de zgn. vanitas, een combinatie van een
doodshoofd met allerhande voorwerpen die wijzen op de ijdelheid van
het leven.
De eerste stillevenschilders als Bosschaert en van Dijck gaan nog zeer analytisch te werk. Bij Willem Heda (159 .1-1679) is de behandeling reeds breeder en
picturaler. Jan de Heem (1606-1683) is de moeilijkheden volkomen meester.

De meest begaafde vertegenwoordigers van de tweede, meer weelderige
periode der XVH e eeuw zijn Jan Weenix (1621-1660), Melchior
d'Hondecoeter (1636-1695), Kalf (1621-1693) en van Beyeren (16211674), de eersten, met breed geschilderde machtige wildstukken, de
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laatsten, met stiller en intiemer composities van verfijnde distinctie en warme
kleur (Afb. 273).
Deze zoo verscheidene en
zoo rijke Hollandsche schilderschool wordt beheerscht
door den genialen kunstenaar,
die Rembrandt was. H armen
Gerritsz Rembrandt van Rijn
(1606-1669) werd in 1606 als
zoon van een molenaar te
Leiden geboren. Hij bezocht
achtereenvolgens de ateliers
van de romanisten Jac. van
Swanenburg te Leiden en
van Pieter Lastman te Amsterdam en opende daarna zelf
een atelier in zijn vaderstad
(Simeon in den Tempel). In
Afb. 271. -- Rembrandt. Zelfportret
(Londen, verz. Iveagh).
1631 ging hij naar Amsterdam wonen, huwde er met
Saskia van Uylenburgh, en beleefde met haar tien jaar (1632-1642) vol
geluk en voorspoed. (De Anatomieles, de Nachtwacht). Saskia
stierf in 1642. In 1645 kwam dan Heintje Stoffels bij hem wonen :
nog waren het zonnige jaren, jaren tevens van onverpoosde werkzaamheid. Omstreeks 1652 braken moeilijke tijden aan : geldzorgen verontrustten hem. Het beterde niet; in 1656 werd hij insolvent verklaard,
zijn inboedel en kunstschatten onder den hamer gebracht. De meester
stierf arm en verlaten in 1669 met voor alle bezit : zijn kleeren uit
linnen en wol en zijn schildersgereedschap. Rembrandt is universeeler
dan zijn tijdgenooten en overtreft ze alien in diepte van gedachte en
gevoel, in rijkdom van fantasie, en picturaler zin. Hij beheerschte
niet alleen het portret, het landschap en het dierstuk, maar behandelde
ook met onovertroffen meesterschap het bijbelsch en mythologisch onderwerp. Doch welk ook het onderwerp zij, steeds weet hij het zoodanig
uit te drukken dat het een levend verschijnsel wordt door een hoogex,
een geestelijk leven bezield (Afb. 275). Zijn voornaamste, zoo niet zijn
eenig, middel daartoe is het licht in tegenstelling met het donker,
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het clair-obscur. Hij is schilder
zonder meer, toovenaar met
het licht. Kleur en licht
smelten bij hem te zamen,
de kleur wordt licht. Naarmate de levensomstandigheden voor den meester
moeilijker worden, wordt
zijne kunst dieper en meer
geestelijk : het licht wordt
aldoor warmer, zachter en
subtieler (Claudius Civilis), de
compositie altijd meer en
meer synthetisch. Realist,
even goed als Hals, onttrekt
hij door een fantastisch waas
de figuren aan de werkelijkAfb. 275. — Rembrandt. Christus bij de Emmausoangers
heid om ze te plaatsen in het
(Parijs, Louvre).
rijk van de geesten en van de
eeuwigheid. Corporatiestukken als de « Nachtwacht » worden een
droom; landschappen als het Gezicht op Haarlem, fantastische tafereelen ; bijbelscha stukken, als de Emmausgangers, Saul en David,
visioenen; portretten als die van zijn moeder en van hemzelf, zielebeeltenissen (Afb. 274).
De X V III e eeuw beteekende voor de Hollandsche schilderkunst, zooals trouwens voor gansch het Hollandsch volksleven, een tijdperk van
diep verval. Men teerde op den verworven rijkdom en roem. Geheel
het leven, zoo openbaar als privaat, werd huisbakken en oubollig. Jan
Salie deed zijn intrede in het leven en in de kunst. Wel werd er nog geschilderd, zelfs veel en in alle genres, doch geen enkel werk reikt boven
het middelmatige uit, en kan de vergelijking doorstaan met wat in
dien tijd in Frankrijk en in Engeland wordt voortgebracht.
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De grafische kunsten, vooral de etskunst, vonden in het individualistische Holland
een goeden bodem. Ook hier waren meest alle schilders tezelfdertijd graveurs,
doch in tegenstelling met hun Vlaamsche kunstgenooten gebruikten zij de ets
als een oorspronkelijk zelfstandig uitdrukkingsmiddel om datgene weer te geven
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waarvoor palet en penseel te kort schoten : de wisselende uitzichten van de
Hollandsche luchten, de wazige verschijning van het Hollandsch landschap,
het zieleleven van hun Bijbelsche of profane figuren. Geen heeft dit met zulk
meesterschap gedaan als Rembrandt en etsen als het Honderdguldenblad, de
Drie Boomen en de Opwekking van Lazarus zijn zijn beste schilderijen waard.
De Hollandsche meubelen van de eerste helft der XVII e eeuw onderscheiden
zich van de gelijktijdige Vlaamsche door hun steviger structuur en soberder
versiering uit geometrische figuren bestaande. Een groote rol speelt van af
het midden der eeuw het fineerwerk van vreemde houtsoorten, ebbenhout
en palissander. Op het einde der eeuw brengen de Fransche Hugenoten
den Lodewijk X1V-stijl binnen met al den aankleve van festoenen en inlegwerk. In de XVIII e eeuw leunde de Hollandsche meubelkunst meer bij Engeland aan. Typische XVIII-eeuwsche meubelen zijn de schrijftafel, de speeltafeltjes en de uitstalkasten voor porselein. Fijn edelsmeedwerk (bokalen, bekers,
schutterskoningskragen, schotels) vervaardigden de Vianen's, sedert het einde
der XVII e eeuw, meer en meer naar Fransche voorbeelden. Een wereldfaam
verwierf zich Nederland door zijn f aïenceindustrie (wit-blauwe faïence), die
uit Antwerpen in Holland ingevoerd, eerlang te Delft haar belangrijkste centrum
kreeg. Haar hoogste bloei valt ca. het midden der XVII e eeuw. Nadien had zij
van de Japansche concurrentie te lijden en begon zij te kwijnen; zij verviel nagenoeg geheel in de XVIII e eeuw tengevolge van den invoer van het goedkooper
Engelsche steengoed (wedgwood).

ARTIKEL 5
DE BAROK IN DUITSCHLAND
Historisch milieu. — De Hervorming en de godsdienstoorlogen hadden het
Duitsche Rijk in twee kampen verdeeld, het katholieke Zuiden en het protestant-

sche Noorden. De Vrede van Augsburg, die aan de godsdiensttwisten en burgeroorlogen een einde had gemaakt, bleek echter slechts een wapenstilstand te zijn
geweest. In de eerste jaren van de XVIIe eeuw, toen keizer Ferdinand aan de
protestantsche aanmatiging paal en perk wilde stellen en de Contra-Reformatie
in zijn erflanden wilde doorvoeren, ontbrandde de strijd opnieuw. Van Duitsch
als hij aanvankelijk was, ontaardde hij spoedig in een Europeesch conflict. Dertig
jaar lang, van 1618 tot 1648, werden de Duitsche landen platgeloopen en gebrandschat door de legers van alle nationaliteiten. Toen eindelijk de Westfaalsche
vrede tot stand kwam, was het land zoo goed als geheel geruïneerd. Slechts langzamerhand heeft het zich van dezen slag hersteld. De macht van de burgerij
der steden was intusschen geheel gebroken. De Kerk en de rijksvorsten waren
voortaan de voornaamste opdrachtgevers der kunstenaars. Onder deze rijksvorsten traden hoe langer hoe meer de koningen van het jonge Pruissen op den
voorgrond ; hun residentie, Berlijn, werd een van de belangrijkste kunstcentra
van Duitschland.
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A. BOUWKUNST
In Zuid-Duitschland triomfeerde de Barok. De
geestelijkheid en de kloosterorden, Jezuïeten, Benedictijnen en Norbertijnen
gebruikten haar als een
strijdmiddel in den dienst
der Contra-Reformatie. Bij
gemis aan eigen geschoolde
architecten, moest men
aanvankelijk beroep doen
opa Italianen : domkerk
te Salzburg (Solari, 1596),
St. Michielskerk (de Sustris, 1597) en Theatijnerkerk(Barelli, 1663) te Mun
chen, enz. Plattegrond en
algemeene schikking dezer
kerken zijn die van de
Gesu, de architectonische
vormgeving echter en de
weelderige versiering verAfb. 276. — Gebroeders Asam. Interieur
raden den invloed van het
van St. Nepomucenuskerk te München.
barok-aangelegde Duitsch
milieu.
eeuw
stond
in Zuid-Duitschland een
In de tweede helft van de XVII e
geslacht van bouwmeesters op, die de Italiaansche import-Barok tot
een nationalen stijl verwerkten. De traditioneele langsrichting van de
Duitsche kerk en de centraliseerende Italiaansche constructie worden
door hen dooreengewerkt tot een organische eenheid, welker luister
en bewogenheid begeleid en verhoogd wordt door een tot fortissimo
opgevoerde versiering van stuc-plastiek en schilderwerk. Deze nationale Barok bereikt haar hoogtepunt gedurende de eerste helft van
de XVIII e eeuw (rococo-versiering). De voornaamste meesters er van
zijn : Prandauer (abdijkerk te Melk 1702, een van de geweldigste scheppingen van de Duitsche Barok), de gebroeders Asam (o. a. St. Nepomucenuskerk te Mi nchen, van een verbijsterende bewogenheid) (Afb. 276),
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Michaël Fischer (abdijkerk
te Ottobeuren 1741), Johan
Fischer von Erlach (St.
Caroluskerk te Weenen,
een meer classiciseerend
gebouw in den trant van
Borromini), de Dientzenhof ers (kloosterkerk te
Banz, 1710) en vooral Balthasar Neumann, die voor
/i
a'
zijn part meer dan 40
11
1111
kerken bouwde, waaronder
K ll l .
de abdijkerk Vierzehnheiligen als een der merkwaardigste mag gelden.
Bij den paleisbouw volgde
men het Fransch voorbeeld : een hoofdgebouw,
door twee vooruitspringende zijvleugels geflankeerd. Van 1735 af maakte
de weelderige Barokversiering plaats voor den
All). 277. — I'óppelmann. De Zwinger te Dresden.
schilderachtigen beweeglijken Rococo. Het waren
dezelfde meesters, welke hier de leiding hadden. Onder de vele voorbeelden van den Zuid-Duitschen paleisbouw vermelden we het paleis
te Schënbrunn (Fischer,) het Belvedère te Weenen (Hildebrandt,)
de residentie le Bruchsal en het bisschoppelijk paleis te Würzburg
(beide van Neumann), ten slotte het meesterwerk van den Duitschen
Rococo, den Zwinger te Dresden door Pëppelmann, (Afb. 277). Aan dit
laatste gebouw, een uit galerijen, monumentale toegangspoorten en
paviljoenen bestaande gebouwencomplex, bereikt de Barokke beweeglijkheid en architecturale synthese een toppunt : alle bouwdeelen en
lijnen vloeien ineen als ware het grootscha ensemble uit één stuk
gegoten.
In Noord-Duitschland, voornamelijk in de protestantsche gewesten,
stond de bouwkunst in het teeken van het classicisme. Hier waren het
Hollanders en uitgeweken Fransche Hugenoten, die de leiding in handen
lllf"
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hadden. Zij voerden in Duitschland den in eigen land heerschender, classicistischen stijl in, welke overigens heelemaal overeenstemde met den
aard van het volk, waarop het nuchtere rationalistische Protestantisme
zijn stempel gedrukt had. Merkwaardige voorbeelden van protestantschen kerkbouw zijn de Lieve-Vrouwenkerk te Dresden, de Fransche
Kerk te Kassel, de parochiekerk te Berlijn en de Michaëlskerk te Hamburg. Van meer belang echter was de burgerlijke bouwkunst, die vooral
Berlijn tot centrum had. Het is in dezen tijd onder de regeering van
Frederik I (1701-1713) en van Frederik II, den Groote (1740-1786),
dat de stad haar uitzicht van vorstelijke residentie kreeg. De leidende
bouwmeesters van het begin der eeuw waren Andreas Schlter (16641714) en Eosander (1670-1729). Schluters voornaamste werken zijn
het Tuighuis (thans legermuseum), met zijn prachtige Barokplastiek,
en het koninklijk slot, een tamelijk nuchter monument (te zware portieken en te zwakke kroonlijst), dat door Eosander in streng Palladiaanschen trant voltooid werd . Van Eosander zijn bovendien het paleis
Charlottenburg en het stadspaleis te Postdam. Frederik II trof in
Georg Knobelsdorff (1699-1753) een Duitschen bouwmeester van
zeldzame begaafdheid. Knobelsdorff had Italië en Frankrijk bereisd
en wist op zeer gelukkige wijze het classicisme met de decoratieve
pracht van den Rococo te verbinden. Zijn hoofdwerk is het Sans-Soucipaleis te Postdam, waarvoor de koning zelf de schetsen leverde. Aan
het Nieuwe Paleis te Potsdam (Büring en Manger) verlevendigt de
krachtige plastische versiering van den Duitschen Rococo nog eenmaal
de strenge Hollandsch-classicistische architectuur; het is echter of zij
er bovenop is gelegd, zij is niet meer dan een opgedrongen tooi uit een
tijd waaraan men ontgroeid was.
B. BEELDHOUWKUNST
Met dezen rijken bloei van de bouwkunst hield de beeldhouwkunst
geen gelijken tred. De meeste beeldhouwers der XVII e en XVIIIe
eeuw de decorateurs daargelaten — waren buitenlanders, Italianen
of Nederlanders. Onder deze laatsten moet op de eerste plaats vermeld
Adriaan de Vries (1560-1627) uit Den Haag, een leerling van Giovanni
da Bologna. Van zijn hand zijn de fraaie Herculesbronnen te Augsburg
en de groep Mercurius en Psyche (Louvre) waarvan de evenwichtige
compositie aan den meester doen denken. Duitschlands eenige doch
groote beeldhouwer in dit tijdperk is Andreas Schlter (1664-1714)
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dezelfde dien we reeds als
bouwmeester vermeldden. Hij
was sedert 1694 de of f icieele
beeldhouwer van den keurvorst en vervaardigde o. a. de
prachtige koppen van stervende Krijgslieden aan het
Tuighuis te Berlijn. Zijn
beroemdste werk echter is het
ruiterstandbeeld • van den
Grooten Keurvorst te Berlijn
(A/b. 278). De groote spontaneïteit en het krachtig
realisme in de koppen vergoeden de wel wat al te
groote rhetoriek in het gebaar en de overlading in het
decor.
Vermelden we hier nog voor de
XVIIIe eeuw Johann Joachim
Kandler (17061775), de Duitsche
Falconet, die voor de porseleinfabriek te Meissen die fijn gemodeleerde, gracieuze beeldjes
maakte, welke in die dagen zooveel aftrek vonden.

Afb. 278.

Andreas Schlui er. Ruiterstandbeeld van
den Grooten Keurvorst te Berlijn.

C. SCHILDERKUNST
De Contra-Reformatie en de Barok brachten in de XVIII e eeuw — althans
in de katholieke gewesten — een heropleving teweeg van de decoratieve schilderkunst ; kerken en paleizen werden met apotheoses en hemelvisioenen
overdekt, die in brio en virtuositeit voor geen andere moeten onderdoen, doch
kracht van uitdrukking en kunstwaarde missen. Tot de schitterendste
ensembles behooren die in de St. Caroluskerk te Weenen en in het paleis Schbnbrunn te Weenen (Rottmayr, 1660-1730) en stuc- en schilderversiering van de
Nepomucenuskerk te München (Asam en Zicks).
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De graphiek, bij Durer en zijn navolgers een aparte kunst, werd hoe langer hoe
meer iets zuiver ambachtelijks en commercieels. Wat men van de graveurs vroeg,
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het waren copijen naar beroemde schilderijen, historische en topografische platen,
portretten van beroemde personages, enz. ter illustratie van boeken. De Duitsche ambachtskunst, haar eigen aard en traditie verloochenend, kwam heelemaal
onder den invloed te staan van den vreemde, vooral van Frankrijk, zonder
dat zij evenwel het Fransch werk kon evenaren. Zoo doet de Duitsche Rococo,
vergeleken met den Franschen star en nuchter aan ofwel vervalt in overdrijvingen. Eén ambachtskunst maakt op het algemeen verval uitzondering, de smeedkunst, die nog heerlijke werken voortbrengt, als hekken, trapleuningen, enz.
Een nieuwe nijverheid, die weldra een Europeesche vermaardheid verwierf, was
de porseleinfabricage, die Berlijn en Meissen tot centra had (wit porcelein).

ARTIKEL 6
DE BAROK IN SPANJE
Historisch milieu. — Spanje's beste dagen waren voorbij. De strijd tegen de
rebellen uit het Noorden, de oorlogen tegen het opkomende Frankrijk, hadden
zijn krachten, die overigens door de weelde en den rijkdom reeds verslapt waren,
uitgeput. De verdragen van Westfalen (1648), en van de Pyreneeën (1659), bezegelden zijn verval. Bij den dood van den laatsten Habsburger (1700), werd de
Spaansche monarchie de twiststappel van de mogendheden, en viel ten slotte aan
de Bourbons van Frankrijk ten deel. In dit herfstgetij van zijn politieke
grootheid beleefde Spanje zijn gouden eeuw, en de heerschappij die het op politiek
gebied verloor, won het op het gebied van de kunsten. Beeldende kunsten zoowel
als letterkunde (Lope de Vega, Calderon) stonden in het teeken van de ContraReformatie en van de Barok, die hier in het klassieke land van religie-ijver,
het land van de mystiek en de bakermat van Jezuïeten en Karmelieten, een
gunstigen bodem vonden.

A. BOUWKUNST
De Barok gaf hier ontstaan aan een pronkerige, fantastische en overladen architectuur, naast dewelke de buitensporigheden van een Borromini, klassiek en academisch aandoen. Naast de strengere Italiaansche
Barok, vertegenwoordigd door biet Jezuïetencollege te Salamanca, den
voorgevel der kathedraal te Granada, de Lieve-Vrouwkerk te Saragossa
ontstond hier in het laatste kwart der eeuw een nationale Spaansche
Barok-stijl, naar zijn schepper en voornaamste vertegenwoordiger José
Churiguera (1650-1723) van Salamanca, het Churriguerisme genoemd.
Dit Churrriguerisme zet de traditie van den moedéjar- en platerescostijl voort en is gekenmerkt door willekeurige stijlvermenging, opeen330

hooping, buiging en doorbreking van structuurdeelen
en ornament, en door een
fortissimo opgevoerden rijkdom van versiering, die gansch
den bouw en zijn constructie
overwoekert. Voorbeelden
van dezen Churrigueresken
stijl zijn : het raadhuis te
Salamanca, het portaal van
de universiteit te Valladolid,
het Hospicio te Madrid en
vooral de sacristie der kartuizerkerk te Granada (Afb.
279). Tot een alleenheerschappij kwam het echter niet. De
Bourbons uit Frankrijk, in de
XVIII e eeuw op den troon
van Spanje gekomen, begunstigden de Italiaansch-classicistische richting, die in hun
Mb. 279. — Interieur van de sacristie
der Karthuizerkerk te Grenada.
eigen land heerschte (Jezuïeten-College te Loyola, koninklijk paleis te Madrid, kathedraal te Murcia, binnenarchitectuur van
0. L. Vrouwkerk te Saragossa).
Een eigenaardigheid van de Spaansche architectuur uit hut Baroktijdperk is
de tegelstijl, waarbij een overvloedig gebruik gemaakt wordt van tegels of platen als versieringsmotief. Het voornaamste g?bouw in tegelstijl is de kathedraal
van Santiago te Compostella, welker voorgevel overigens op Nederlandsche
inwerking wijst.

B. BEELDHOUWKUNST
Niet de Italiaansche kunst maar de natuur zelf is de leermeesteres
geweest der beeldhouwers, die in fel realistische vormen, vurige religieuze
bezieling of de diepe tragiek van het lijden van Christus vertolken.
Hout blijft het voornaamste uitdrukkingsmiddel dezer kunst die
meer dan ooit in den dienst staat van den godsdienst. De voornaamste centra van deze sculptuur zijn Valladolid en Sevilla. De meester
in de eerste stad is Gregorio Hernandez (1570-1636) van wiens hand de
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H. Kruiskapel aldaar een zeer aangrijpend beeld van de Moeder van
Smarten bezit. Het hoofd der Sevillaansche school is Juan Martines
Montanes (ca. 1580-1649). Zijn oeuvre bevat, behalve groote gesneden
houten altaren, expressieve vrijstaande beelden, zooals die van St.
Ignatius, van St. Franciscus de Borgia, en talrijke beelden van de Immaculata, welke tot de meest zuiver gevoelde religieuze sculptuur van
de XVII e eeuw behooren (Afb. 263). Een talentvol beeldhouwer is
nog Montanes' voornaamste leerling, Alonso Cano (1601-1669); doch zijn
beelden (o. a. St. Bruno) missen de aangrijpende dramatiek en het
expressievermogen van zijn meester. Een zekere oppervlakkigheid en
streven naar uiterlijk schoon kenmerken ook het werk van Pedro Mena
(:1: 1693), den besten beeldhouwer uit de tweede helft der XVII e eeuw.
In de XVIII e eeuw neemt dit streven naar uiterlijk schoon en vertoon
toe, ten koste meestal van innerlijke diepte, zooals blijkt uit het werk
van Francisco Zarcillo y Alcarez (1707-1781). Ook hier gaf dit aanleiding tot een classicistische reactie.
C. SCHILDERKUNST
Spanje's grootste roem in de XVII e eeuw is zijn schilderkunst. Deze
behandelt bij voorkeur godsdienstige onderwerpen : folteringen van
martelaars, triomfeerende heiligen, monniken in extase, enz. en munt
uit door haar hooge picturale kwaliteiten. De grondleggers dezer schilderkunst zijn : El Greco en Jusepe de Ribera. El Greco, (ca. 1548-1625),
een Griek uit Kreta, was te Venetië leerling geweest van Titiaan en
Tintoretto, en had van hen de picturale schilderkunst geleerd die modeleert met kleurvlekken en lichtcontrasten. In 1577 kwam hij zich
in Spanje vestigen en vond weldra zijn eigen stijl, gekenmerkt door
expressieve vormen, gewijzigde verhoudingen, slanke lijven en smalle
gezichten, zonderlinge tonen, waarin vooral het grijs een groote rol
speelt, een intens gevoel en een zeer synthetische visie. Zijn voornaamste
werken zijn, behalve talrijke fraaie portretten, de begrafenis van den
Graaf d'Orga (Toledo), de droom van Filips II (in het Escuriaal), en
de Kruisiging (Afb. 280) en de Opstanding, in den Prado te Madrid.
Jusepe de Ribera (ca. 1588-1656), stamt uit de school van Caravaggio,
en behandelt bij voorkeur tafereelen van martelingen (St. Bartholomeus in den Prado), of scènes uit het volksleven (de Kreupele, in het
Louvre). Aanvankelijk was zijn koloriet zwart en zwaar gelijk dat van
de Napolitanen, later echter werd het warmer en maakte hij een ruimer
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gebruik van het clair-obscur.
Een krachtige realist was ook
Francesco HHerrera de Oude
(1576-1656) evenals de Ribera
schilder van martelingen,
hellepijnen en heftige realistische onderwerpen. (Laatste
Oordeel, te Sevilla). Francisco
de Zurbaran (1598-1660) is de
schilder van boetende, biddende en extatische monniken, waar een intens religieuze
indruk van uitgaat (Monnik
in Gebed, St. Franciscus).
Hij schildert met breede toetsen, met sterke locale kleuren
en weet in enkele streken
een krachtig sprekend beeld
te borstelen. De grootste
Spaansche kunstenaar echter
is Diego Velasquez (15991660). Hij is de schilder zonder meer. Al wat hij te zeggen
heeft drukt deze kunstenaar
uit met zuiver schilderachtige
middelen, met de tegenstelling van licht en donker en
met de kleur. Te Sevilla
begonnen als realist in den
El Greco. De kruisiging (Madrid, Prado).
Af b. 280.
stijl van Caravaggio en Ribera
(Aanbidding der herders, Nat.
Gall. Londen), onderging hij naderhand te Madrid den invloed van
Titiaan en leerde eindelijk, tijdens zijn verblijf te Venetië (1629-31),
den grootmeester van de Barok, Tintoretto kennen. Hoe langer hoe
meer modeleert Velasquez met licht en lucht en met toonverschillen.
Daarbij komt een spontaneïteit in de voordracht, een sterke synthese in
het weergeven der vormen die nauwelijks haar weerga vinden. Alle
genres pakte hij aan en in alle muntte hij uit : in het godsdienstige
(Christus aan het kruis, Prado), in het historische (De overgave
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van Breda), in het zedentafereel (De spinsters, Prado), in
het landschap (Tuingezicht
van de villa Medici, Pradol,
in het portret (Afb. 281).
Stond Velasquez' kunst in
dienst van het hof, die van
Murillo (1617-1682) op enkele genrestukken na stond
gansch in dienst van den
godsdienst. Hij schilderde vele
groote tafereelen voor het
Franciscanen-en Kapucijnenklooster en Caridad-hospitaal
te Sevilla, doch is vooral
bekend om zijn vele voorstellingen van de Immaculata.
Ook zijn kunst maakte een
ontwikkeling door, van harde
Afb. 281. – Velasquez. Ruiterportret van Don Carlos
zware kleuren tot warmer
(Madrid, Prado).
koloriet, om te eindigen met
dat wazige, nevelige clair-obscur, dat de meeste zijner Immaculata's
kenmerkt. Zijn genrevoorstellingen zijn soms wat zoeterig en missen
dat pittige dat wij bij de Vlamingen aantreffen. Na Murillo trad in de
Spaansche schilderkunst het verval in. Eerst op het eind der XVIIIe
eeuw kan Spanje weer op een groot schilder van Europeesche beteekenis
wijzen, op Francisco de Goya (1746-1828). Goya leefde op de overgang
van twee eeuwen en resumeert beider kunst en cultuurtendensen. Uit
het eerste tijdperk van zijn leven dateeren kartons met ontwerpen voor
tapijten met scènes uit het volksleven, heelemaal in den geest van den
Rococo, alsmede vele meesterlijke portretten van een buitengewone
levendigheid en raakheid van expressie (b. v. dat van Doña Isabel
'Cobos). Zijn latere werken getuigen van een dieperen kijk op het leven
(oorlogstafereelen, processies, karnavaloptochten) en onderscheiden zich
door een synthetischer behandeling, die hem stempelen tot een voorlooper van de XIX e-eeuwsche impressionisten.
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D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De uitdrijving der Morisken in 1609, de politieke en economische achteruitgang van het land, brachten de Spaansche ambachtskunst een gevoeligen
slag toe. De meubelkunst volgde de algemeene klassieke richting en legde daarbij
weinig zelfstandigheid aan den dag ; de eenige eigenaardigheid zijn de ledikanten met spillen aan het hoofd- en voeteneinde. De lederbewerking, eenmaal
Spanje's grootste roem, geraakte in verval. De gouden ifzersmeedkunst kwijnde.
De faience-industrie, de specialiteit der Mooren, ging nagenoeg geheel ten onder;
alleen het aardewerk van Talavera wist zich te handhaven en nam op de
Europeesche markt in een zekere mate de plaats van de Moorsche faïence in.

ARTIKEL 7
DE BAROK IN ENGELAND
Historisch milieu. — De absolutistische politiek volgens het Fransch recept,
bracht in 1648 den Stuart Karel I op het schavot. De volksregeering, weldra
gevolgd door de militaire dictatuur van den puritein Cromwell, was echter niet
van langen duur : in 1660 reeds werden de Stuarts teruggeroepen. Zij hadden
echter «niets geleerd en ook niets vergeten» en werden dan ook in 1688 andermaal
omvergeworpen en vervangen door het Huis van Oranje en na dezes uitsterven
(1714) door dat van Hannover. Deze revoluties waren het werk geweest van
de burgerij. De troonsbestijging van het Huis Oranje-Hannover luidde dan ook
een tijdperk in van vrijheid, gedurende hetwelk de stoffelijke welvaart al maar
door toenam en Engeland de alle zeeën beheerschende machtspositie verwierf,
welke het tot op den dag van heden heeft behouden. Alle volkskrachten stonden
gespannen. De Engelsche wijsbegeerte, wetenschap en letterkunde gaven den
toon aan in Europa. De beeldende kunsten bleven ditmaal niet achter. De Engelsche kunst uit dit tijdperk is slechts van verre aan de internationale Barokkunst verwant. Zooals in het verleden vertoont de kunst ook in dezen tijd een
zeer eigenaardig, zelfstandig karakter. Invloeden onderging de Engelsche kunst
alleen, en dan nog slechts gedurende een beperkte tijdspanne, van het naburige
Calvinistische Holland, het vaderland van zijn nieuwe vorsten.

A. BOUWKUNST
De uitbundige Romeinsche en Roomsche Barok vond in het nuchtere
Calvinistische Engeland geen genade. De Engelsche bouwkunst van
dit tijdperk vertegenwoordigt een PaIladiaansch classicisme waarin
sommige Barok-details zijn opgenomen. Inigo Jones (1572-1651), die
tweemaal Italië bezocht, bracht vandaar de Palladiaansche formule
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plee, die hij toepaste aan
Whitehall (kolossale orde) en
aan St. Paulskerk in Coventgarden te Londen. De groote
bouwmeester van dit tijdperk
en een der begaafdste en
vruchtbaarste
kunstenaars
van alle tijden is ChristopheI

Wren (1632-1723). Hij bouwde
na den grooten brand van.
Londen (1666) niet minder
dan 350 kerken met allerlei
variaties van koepeis en
torens. Zijn hoofdwerk is St.
Pauluskathedraal te Londen,
de grootste protestantsche
kerk der wereld, een vrije navolging van St. Pieters te
Rome doch veel strakker en
nuchterder (Afb. 282). Wren
voerde ook vele burgerlijke
Afb. 282.

—

bouwwerken uit. Zijn belangChristopher Wren. St. Pauluskathedraal
te Londen.

rijkste werk in dit opzicht is

het als koninklijk paleis ontworpen Hospitaal te Greenwich. John van Brugh (1666- 1726), een
tijdgenoot van Wren, was meer voorstander van de echte Barok doch
vond daardoor minder bijval bij het Engelsch volk. Zijn eerste en
voornaamste werk, Howard Castle te Yorkshire, vertoont invioeden
van de gelijktijdige Fransche (aanleg en rustica) en Hollandsche
architectuur (hoofdgebouw). Onder het Huis van Oranje (1688-1713)
drong de Hollandsche baksteenarchitectuur in Engeland binnen, doch
boette er veel van haar schilderachtigheid in.
Gedurende de X Vill e eeuw teerde de bouwkunst op de nalatenschap
van Wren. Evenmin als de Bardk, vond de Rococo in Engeland bijval. De bouwmeesters gebruikten voort den Engeisch-Palladiaanschen
stiji van Wren (Radcliffbibiiotheek te Oxford en Mansion-House te
Londen). Het beste wat deze tijd voortbracht zijn de kasteelen en
landhuizen. Toen ontstond dit typisch Engelsche landhuis met zijn
eigenaardigen H-vormigen plattegrond en vrijstaande paviljoenen,
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door smalle galerijen met het hoofdgebouw verbonden en van alle kanten uitzicht gevend op de romantische tuinarchitectuur met grasvelden,
heuvels, vijvers en wilde bosschages (b. v. het Kasteel Holkham in
Norfolkshire).
Een eigenaardig verschijnsel is dat naast het classicisme reeds in Wrens tijd,
doch sterker in de XVIII eeuw, voorteekenen opduiken van een « gothic revival »,
die op het vasteland eerst in de XIX eeuw waargenomen worden.
e

e

Een eigen beeldhouwkunst heeft Engeland in dit tijdperk evenmin als in het
vorige gehad.

B. SCHILDERKUNST
In de XVIII eeuw ontstond in Engeland onder den invloed van de
buitenlandsche meesters der vorige eeuw, vooral van de Hollanders en van
Dijck, een nationale schilderschool, die zich toelegde op het portret,
de zedenschildering en het landschap, en waarvan de beteekenis ligt
in de verdere ontwikkeling van het impressionistisch zien, d. i. het
synthetisch weergeven van
den spontanen indruk. De
}
eerste, de geniaalste en ook
.rs,
de veelzijdigste van deze
Engelsche schilders is William Hogarth (1697-1764). Hij
is vooral bekend om zijn
moraliseerende gravures en
schilderijen, waarin hij, nu
eens met bijtende satire, dan
weer met een vleugje sentimentaliteit, de schaduwzijden
weergeeft van het leven in
zijn tijd : de verwoestingen
door spel, drank en losbandigheid aangericht (de Losbol,
het Huwelijk naar de mode,
de Verkiezingscampagne, enz.
in liet Soanemuseum te Londen). Het beste deel van zijn
oeuvre zijn echter de porAfb. 283. — William Hogarth. I-íet Garnalenmeisje
tretten,
zooals dit van het
(Londen, Nat. Gallery).
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Garnalenmeisje (Afb. 283),
waarbij hij met enkele breede
toetsen en vegen den indruk
vertolkt, dien hij van zijn
model krijgt. Is Hogarth's
kunst democratisch, die van
Joshua Reynolds en van Thomas Gainsborough daarentegen draagt een sterk aristocratisch karakter. Joshua
Reynolds (1723-1792) begon
met Rembrandt te copieeren;
later, op een reis door Italië,
leerde hij Correggio en Titiaan
kennen. Al deze invloeden
vindt men in zijn werk terug.
Zijn portretten doen zich voor
als kleurrijke verschijningen,
gedrenkt in warme, broeierige
kleuren. Hoe langer hoe meer
Afb. 28,1. — Thomas Gainsborough.
concentreert zijn aandacht
Portret van Mrs. liddons (Londen, Nat. Gallery).
zich op het gelaat, terwijl
de rest in een geheimzinnig duister gehuld blijft (portret van Nelly
O'Brien in het Wallacemuseum). Thomas Gainsborough (1727-1788)
werkt met rake, vlotte toetsen en met zilverachtige kleuren, die van
lieverlede teederder en harmonischer worden, en in zijn laatste werken
(Afb. 284) versmelten tot een fijne kleurensymfonie. Iets saaier,
ofschoon nog picturaal behandeld en gloedvol van koloriet zijn de portretten van Henry Raeburn (1756-1823), John Hoppeer (1759-1810) en
Thomas Lawrence (1769-1830). Een talentvol landschapschilder was
John Crome (1768-1821). Zijn natuurgezichten verraden duidelijk den
invloed van Ruysdael en Cuyp, maar zij maken meer dan gene den
indruk buiten geschilderd te zijn doordat zij een grooter plaats geven
aan de atmosfeer.
Het classicisme, zoo noodlottig voor de schilderkunst in Europa, vond
in Engeland geen ingang. De Engelsche schilders uit de eerste helft der
XIXe eeuw zetten eenvoudig de traditie voort van Gainsborough en
Crome : de naturalistische landschapschildering. Terwijl hun kunstbroeders in Europa meenden de natuur door kunstig arrangement te
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moeten vermooien, end
ze opsmukten met allerlei mythologische of
architecturale stoffage,
schilderden zij de natuur
zooals zij haar zagen,
met zulk een spontaneïteit en zulk een sterk
gevoel voor licht en
atmosfeer, dat men bij
het aanschouwen hunner landschappen waant
buiten te zijn. Veel zijn
ze in dit opzicht verschuldigd aan de Hollandsche meesters der
XVII e eeuw, zooals
Ruysdael, Hobbema,
Cuyp, wier invloed
overigens in meer dan
een werk valt na te
Afb. 285. — Constable. Landschap (Londen, Nat. Gallery).
wijzen. Minder grootsch
en minder krachtig dan
de Hollanders, zijn ze daarentegen intiemer, gemoedelijker en soms
romantischer. De voornaamste dezer Engelsche landschapschilders
zijn : Constable (1776-1837), die op zijn best is in zijn spontane
schetsen en in zijn kleinere schilderijen, zooals het zandschap met
met de kudde (Afb. 285) ; Bonington (1801-1828), de schilder met het
teere koloriet en de sterk synthetische visie (het park te Versailles,
Louvre) ; Turner (1775-1851) de fantast en visionnair, de schilder van
het licht in de wisselende verscheidenheid van morgen en avond, van
middag en nacht, in visioenen van droom en verbeelding (Ondergang
van de Téméraire, Pelgrimsvaart van Childe Harold, Gezichten van
Venetië).
De Engelsche schilderkunst heeft op de XIX e-eeuwsche kunst van
het vasteland een zeer grootels invloed uitgeoefend. Zulks was
vooral te danken aan de etsers, als Gravelot, Le Blon en Morland
die de portretten en landschappen der schilders vulgariseerden.
Zij zijn het die aan de schilders van het vasteland de oogera hebben
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geopend voor de schoonheid van het landschap en de wegen hebben
geëffend voor het impressionisme.
C. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De Engelsche meubelkunst, die ten tijde der Stuarts onder Franschen invloed
stond, onder het Huis van Oranje in Hollandsch vaarwater verzeild was, ging
in de XVIII e eeuw eigen wegen op. Zoo ontstond daar de naar zijn ontwerper
genoemde Chippendale-stijl, een soort Engelsche Rococo, die aan allerlei inheemsche en uitheemsche kunsten zijn grillige vormen ontleent en deze tot een zeer
elegant, ietwat excentriek geheel verwerkt. Het oorspronkelijkst zijn de stoelen
en zetels met hun fraai bewerkte en grillig gebogen pooten. Tegen het einde van
de eeuw maakte deze elegante Chippendale-stijl plaats voor den stijveren Hepplewhite, een variante van den Franschen Empire-stijl. op ditzelfde tijdstip
begon Engeland ook de binnen- en buitenlandsche markten te veroveren met
zijn Wedgwood-producten : roomkleurige beschilderde vazen (queen's ware),
vazen met reliëfs op gekleurden grond (jasper-ware) en zwarte « basalt-ware ».

DERDE HOOFDSTUK

HET CLASSICISME
Historisch milieu. — Het individualisme en rationalisme van de Renaissance,
door de Barok tijdelijk ingedijkt, was niet dood. Het was in de verschillende
landen, vooral in de protestantsche, als een onderstrooming blijven voortbestaan
en leefde weer krachtig op, toen de beide bezielende factoren van de Barokcultuur, de Kerk en het vorstelijk absolutisme, in verval geraakten. Zulks was
het geval in de XVIII e eeuw. De Verlichting, zoo heette deze op humanisme
en Renaissance teruggaande beweging, deed zich gelden in alle takken van de
cultuur. De positieve wetenschappen werden van de voogdij van de theologie
en wijsbegeerte bevrijd, de wijsbegeerte zelf op rationalistischen, ja materialistischen grondslag gevestigd. De nieuwe denkbeelden over den mensch en tien
godsdienst, over staat en maatschappij (Montesquieu, Rousseau) ondermijnden
verder de Barokcultuur en bereidden een nieuw tijdvak in de geschiedenis voor.
Naarmate het rationalisme in de gedachtenwereld doordrong herleefde in letterkunde en beeldende kunsten de klassieke traditie. De ontdekking van Herculaneum (1706) en Pompeji (1748) en de eerste opgravingen zetten haar nieuwe
kracht bij. Uit alle landen togen geleerden en kunstenaars naar de steden bij
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den Vesuvius en naar de streken van het klassiek kunstgebied, om de overblijfselen van de antieke kunst te bestudeeren. Geleerde werken, rijk van afbeeldingen voorzien, maakten de uitslagen dezer navorschingen en studiën in breeder
kring bekend. Te allen kante begon men dan ook de oude kunst na te volgen,
ditmaal niet meer vrij scheppend zooals ten tijde der Renaissance, doch met
archeologische nauwgezetheid.

MI). 28(ii. — Ingres. Iiomeros' Verheerh,lking (Parijs, Louvre).

A. BOUWKUNST
Algemeene kenmerken. — Het classicisme nam de bouwvormen en

het bouwsysteem van de Oudheid slaafs over. Niet slechts paleizen en
openbare gebouwen, ook kerken en landhuizen werden zoo goed of kwaad
als het ging in een klassiek pak gestoken. Als opperste wet bij de architecturale vormgeving golden strenge eenvoud en rechtlijnige profielen.
Vandaar de voorkeur voor de Dorische orde. De ornamentmotieven
zijn de antieke : akantranken, palmetten, eier- en parelsnoer, meanders, lauwerkransen en roedenbundels. De sentimenteele elegische stem341

ming van het tijdperk uitte
zich in de treurende geniën,.
schikgodinnen, doodsfakkels
en grafurnen.
Voornaamste monumenten. — Italië. — Had Italië
in den loop der XVII e eeuw
de leiding op kunstgebied aan
Frankrijk moeten afstaan,
thans, tengevolge van de
orienteering der geesten naar
de Oudheid en dank zij de
opgravingen te Pompeji, trad
het weer op den voorgrond.
Het classicisme beteekende
hier niet veel nieuws : de
rococo had in Italië de classicistische Barok van Palladio
nooit geheel verdrongen.
Reeds de voorgevel van St.
Jan van Lateraan (1736) en
Afb. 287. — Soufflot. St. Genevièvekerk
de Superga te Turijn (1731)
(Pantheon) te Parijs.
wezen in de classicistische
richting. Doch tot een integraal classicisme kwam het pas in de tweede
helft der eeuw. Een der eerste uitingen ervan te Rome was het
museum Pio-Clementinum in het Vaticaan. Andere merkwaardige
classicistische gebouwen in Italië zijn : het paleis der Bourbons te
Caserta (Vanvitelli), het hertogelijk paleis te Genua (Cantoni), het
koninklijk paleis en het Scalatheater (Piermarini) te Milaan.
In Frankrijk, waar Rousseau reeds in 1751 in zijn ophefmakenden
« Discours sur les arts » op een soberder, gebondener en rationeeler
kunst in den trant der Ouden aandrong, deed het classicisme nog
onder de regeering van Lodewijk XV zijn intrede. Een merkwaardig
werk uit dien tijd is de St. Genovevakerk (thans Pantheon) te Parijs
door J. Soufflot (1709-1780), een enorme kruiskoepelkerk met een
portiek in den trant van het Romeinsch Pantheon (Afb. 287). De
revolutionnairen dweepten niet alleen met de staatsopvattingen,.
maar ook met de kunstopvattingen der Ouden en Napoleon, de
Caesar der nieuwe tijden, ontleende aan Rome de kunstvormen ter
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verheerlijking van zijn persoon en
Zijn regieml. Zon ontstonden daar

te Parijs al die pompeuze monumenten van het caesarisme : de
triomfbogen van de Place de
l'Etoile (Afb. 288, Chalgrin) en
van het Carrouselplein (Persier en
Fontaine), de zegezuil van de Vendómeplaats (Goudouin en Lepère),
de «Tempel van den Roem », thans
Madeleinekerk (Vignon), anachronistische namaaksels van Romeinsche voorbeelden. De Fransche
bouwacademies te Parijs en te
Rome zorgden er voor dat de architecten in deze richting opgeleid
Afb. !288. — Chalgrin. De zegeboog van de
Place de l'Etoile te Parijs.
werden en zoo bleef het classicisme, ook na den val van het keizerrijk nog geruimen tijd in zwang. Van een zekere oorspronkelijkheid
getuigen de Boetekapel (Percier en Fontaine), Notre-Dame-de-Lorette
(Lebas) en S. Vincent de Paul (1842, Lepère en Hittorf).
België. — De Oostenrijksche gouverneur-generaal, Karel van Lorreinen,
wilde van Brussel een residentie maken in den trant van Nancy en van
Parijs. De Fransche classicist Barnabé Guimard was hem hierbij behulpzaam.Onder Guimard's leiding, met de medewerking van den Weenenaar
Faulte en den Waal Montoyer, ontstond daar in de bovenstad het
grootsch ensemble van het Paleizenplein en het Park : het paleis van
Karel van Lorreinen (thans Nationale Bibliotheek), St. Jaak-opCoudenberg (Montoyer) en verschillende ministerhotels. De Fransche
overheersching versterkte den invloed van het classicisme. De
Belgische bouwmeesters gingen te Parijs in de leer en brachten vandaar
den officieelen klassieken stijl mee. Deze bleef dan ook onder het Hollandsch bewind en zelfs een tijdlang na onze onafhankelijkheid in
zwang. Roelandt bouwde te Gent het Universiteitsgebouw in de
Voldersstraat en het Gerechtshof; Tilman Suys de St. Jozefskerk
te Brussel. Merkwaardige gebouwen uit dezen tijd te Brussel
zijn verder het paleis der Academiën (Van der Straeten) en St. Janshospitaal (Partoes).
In Nederland, waar de bouwkunst tot dan toe in het teeken gestaan had van
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het Palladianisme, bracht het classicisme weinig nieuws. Nederland trouwens
legde in dit tijdperk weinig bouwbedrijvigheid aan den dag. De eenige classicistische gebouwen van beteekenis : het museum van Oudheden, de Oude
Beurs te Utrecht en een R. K. kerk te 's Gravenhage zijn het werk van den
hoogervermelden Oostendenaar Tilman Suys.

Ook in Engeland vond het classicisme het terrein door het Palladianisme voorbereid en geschiedde de overgang nagenoeg ongemerkt. Onder
de merkwaardigste bouwwerken in neo-klassieken stijl vermelden we :
te Londen, de Bank van Engeland (Soane), de St. Pancratiuskerk
(een zaalkerk naar het voorbeeld van het Erechtheion, met een toren
die een combinatie is van den Toren der Winden en het Lusikratesmonument te Athene), het Buckinghampalace en het British Museum
(Smirke). Tot welken onzin de liefde voor de klassieke vormen leiden
kon, moge het landhuis Grange in Hampshire bewijzen, dat den vorm
heeft van een Griekschen tempel.
Nergens vond het classicisme zooveel bijval als in Duitschland, nergens bracht het zooveel en zoo grootsche en heerlijke werken voort.
De tijden waren ongemeen gunstig. In de tweede helft der XVIIIe
eeuw ontwaakte Duitschland uit zijn slaap. Daar was vooral Pruisen,
dat zich begon op te werken en een rang trachtte te veroveren onder
de Europeesche staten. De Duitsche wetenschap begon van zich te doen
spreken : de Duitsche letterkunde beleefde met Goethe en Schiller haar
klassieke periode. De oorlogen van Napoleon en de Fransche overheersching stuitten even dien opbloei, doch droegen anderzijds bij
tot verlevendiging van het nationaal gevoel en tot de bewustwording
van het Duitsche volk. De val van den dwingeland, in de eerste
plaats het werk van het Duitsche volk, was het signaal van een
groote nationale herleving die zich ook in de kunsten uitte.
Het classicisme vond hier geestdriftige voorstanders in Johann Winckelmann (Gedanken uber die Nachahmung der Griechischen Werke,
1755), Gotthold Ephraim Lessing (Laokoon, 1766) en Wolfgang Goethe,
koninklijke mecenassen in Frederik-Willem III, in Fredrik-Willem IV
van Pruisen en in Lodewijk I van Beieren, en geniale architecten in Karl
Friedrich Schinkel (1781-1841) en Leo Klenze (1784-1864). In tegenstelling met hun Fransche en Engelsche vakgenooten, bleven de
Duitsche bouwmeesters niet staan bij de Romeinsche noch bij de Dorische kunst, doch gingen hoogerop tot de werken van het Attisch
Hellenisme. Zij volgden niet slaafs na, doch drongen door in den geest
der antieke kunst en pasten de klassieke stijlen toe, met een juister begrip van hun aard en karakter en tevens met een dieper besef van de
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e15chen van

den tijd. Onder de merkwaardigste
monumenten
noemen we :
.:,:amtvaserez
te Berlijn :
het Universiteitsgebo u w,
de katholieke
St. Hedwigiskerk (een navolging van
Mb. 289. -- Iilenze. De Propyleeen te Munchen.
het Pantheon
te Rome), de
Koningscolonnade, de Duitsche en de Fransche kerk, de Brandenburgsche
Poort, de Oude Munt, en verder Schinkels bouwwerken : de Hoofdwacht, de Groote Schouwburg, het Oud-Museum en de Nikolaïkerk
te Potsdam ; — te München : de Helleensche bouwwerken van
Klenze : de Glyptotheek, de Ruhmeshalle op de Theresiaweide, de
Propyleeën (Afb. 289) en de Ruhmeshalle bij Regensburg ; te Weenen :
de Burgpoort en het Parlement door den Deen Hansen.
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Gedurende dit tijdperk heerschte in Duitschland in den woningbouw wat men
noemt de Biedermeierstifl (brave burgermansstijl), een variante van den Empire
stijl, gekenmerkt door een eenvoudige symmetrisch aangelegde gevelordonnantie,
waarvan meanders en palmettenfriezen, rozetten of een spaarzaam reliëf de
Benige versiering uitmaken.

Een zeer belangrijk centrum van classicistische bouwbedrijvigheid was
nog Rusland, dat om dezen tijd in Carlo di Rossi (1775-1849) een urbanist van eersten rang vond. Het is aan hem dat het huidige Leningrad zijn uitzicht grootendeels te danken heeft (Alexandraplein, Senaaten Synodepaleis, enz.).
B. BEELDHOUWKUNST
Algemeene kenmerken. — De kunstenaars keerden den ongebonden
vorm van de Barok den rug toe en gingen in de leer bij de Ouden.
Doch niet de werken van de Grieksche V e eeuw golden daarbij als
voorbeeld, wel de nalatenschap van de hellenistische periode, met haar
gladde, soepele vormen. Tot diep in de XIX e eeuw bleef de klassieke kunst
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voor vele beeldhouwers als de
alleen zaligmakende gelden. Het
rad van den tijd laat zich echter
niet achteruitdraaien. De meeste
werken van deze classicistische
richting missen den klassieken
geest en zijn slechts ziellooze
namaaksels. In tegenstelling met
de Barokplastiek, onderscheiden
zich de classicistische beeldhouwwerken door een statische
rustigheid en een flauwere modeleering : de rondplastiek is
reliëfachtig, het reliëf is zonder
diepte en zeer vlak uitgevoerd,.
Bij meer dan een kunstenaar
komt echter de romantische
stemming, die dezen tijd eigen
was, in conflict met de rustige
Afb. 290. —
Canova. Grafmonument van
Maria-Christina (Weenen, Augustijnenkerk).
harmonische klassieke vormen,
wat dan leidt tot een zekere onevenwichtige tweeslachtigheid.
Het brandpunt van de classicistische beweging was het oude en aan
klassieke kunstwerken rijke Rome; de toonaangevende meester was
Antonio Canova (1757-1822). Canova's werk illustreert wat zooeven
over het classicisme in het algemeen gezegd werd. Het is koel, slap van
lijnen en vormen, bepaaldelijk gekenmerkt door een zekere weekheid,
die aan de klassieke kunst volkomen vreemd was (Afb. 290). Tot zijn
beste werken behooren de Amor en Psyche en de Drie Gratiën, waarin
nog iets van het pikante en coquette der XVIII e eeuw natrilt. Strenger
classicistisch is het werk van den te Rome verblijvenden Deen Berte'
Thorwaldsen (1770-1844). Geen is zoo diep als hij in de vormen- en
gedachtenwereld der Ouden doorgedrongen. Tegenover beelden als
Hebe en reliëfs als Hector's afscheid (mus. Kopenhagen) waant men
met antiek werk te doen te hebben ; maar dat juist is hun veroordeeling.
Waar Thorwaldsen christelijke onderwerpen behandelt, zooals in zijn
Christus, vervalt hij in het theatrale.
Van Rome uit, langs de academiën om, werd het classicisme in alle
landen verbreid. Zijn voornaamste vertegenwoordigers in Frankrijk
346

zijn : Bosio (1768-1845), de officieele beeldhouwer van de verschillende
regimes, die van 1800 tot 1840 elkaar opvolgden, als mensch en kunstenaar een man zonder karakter; James Pradier (1792-1852), wiens zegefiguren rond het graf van Napoleon niet van alle grootheid ontbloot
zijn; en David d'Angers (1783-1858), die de klassieke leer voor een natuurgetrouwer voorstelling begint prijs te geven.
In België, dat die in dagen sterk onder Franschen invloed stond, vond
het classicisme geestdriftige aanhangers in Godecharle (1750-1835), die
bij al zijn vereering voor de Oudheid, toch nog iets van de achttiendeeuwsche levendigheid bewaard heeft en wiens fronton van het Paleis
der Natie van een monumentalen aanleg getuigt, in Matthieu Kessels
(1784-1836), bij wie p de nieuwe richting al meer tot formule verstart,
en in Willem Gee f s (1805-1883), wiens grafmonument van Prins de
Mérode in St. Goedele en standbeeld van generaal Belliard te Brussel
spijts academische gladheid toch een grootschen indruk maken. Een
eerste stap naar een levendiger natuurlijker voorstelling zette Simones
(1810-1882) met zijn standbeeld van Godfried van Bouillon, terwijl
Fraikin (1817-1893) spijts zijn romantische tendensen er maar niet in
slaagde zich uit de klassieke traditie los te winden.
Nederland's voornaamste classicist was L. Royer (1793-1868). Van
hem zijn de standbeelden van Vondel te Amsterdam en van Erasmus
te Rotterdam. Het classicisme handhaafde zich hier langer dan elders
en zelfs een Leenhof (1841-1914) met zijn Perseus en zijn Rustend Krijgsman moet nog tot de classicisten gerekend.
Engeland vond eerst in dezen tijd een beeldhouwer van beteekenis,
John Flaxman (1755-1826), bekend om zijn grootsch opgezette
grafmonumenten, als dat van Nelson in St. Pauluskathedraal te
Londen.
Weligst van al tierde het classicisme in Duitschland, waar zooals we
zegden de omstandigheden bizonder gunstig waren. Bij Heinrich
Dannecker (1758-1841) verschijnt het nog met Barokelementen
vermengd (Ariadne op een panter); Gott f ried Schadow (1764-1850) wist
in sommige zijner werken o. a. in zijn standbeelden van Dessau,
Ziethen en van de prinsessen Louise en Frederika, de starre klassieke
leer met een frisch, ja soms krachtig realisme te doordringen;
Christian Rauch (1777-1857) schiep in zijn grafmonument van Koningin
Louise een meesterwerk van teederheid en harmonie, doch heeft
anderzijds door zijn onderwijs en zijn voorbeeld de beeldhouwers
van de aandachtige natuurstudie weerhouden.
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C. SCHILDERKUNST
Algemeene kenmerken. — Ook in de schilderkunst leidde de verregaande ongebondenheid van de Barok en den Rococo, bizonder van
den Franschen, tot een reactie, in classicistischer zin. Aan de Oudheid,
geschiedenis of letterkunde, werden voortaan meestal de onderwerpen
ontleend ; moderne onderwerpen immers waren, reeds om het kostuum
alleen, de kunst onwaardig; slechts met het naakte of met een mooie
drapeering viel iets goeds te verrichten. Volgens de antieke formules,
werd weer gezocht naar de ideale schoonheid, naar plastische, vastomlijnde vormen, naar een geordende harmonische compositie. De
teekening was voor deze kunstenaars alles, de kleur bijzaak. Ze vergaten
bij dit alles : dat een schilderij, om kunst te zijn, moet geboren
worden uit een levende emotie en dat de gevoelens van een negentiendeeuwer niet racer die konden zijn van den tijd van Perikles,
Augustus of Raffaël. De meeste classicistische schilderijen zijn dan
ook anachronismen, producten zonder ziel. Het beste wat deze tijd
heeft voortgebracht zijn de portretten : hier was de schilder wel
genoodzaakt van de natuur uit te gaan. Het classicisme heeft zich
tot diep in de X IX e eeuw gehandhaafd. Toen het in de gunst van het
publiek uit zijn bevoorrechte stelling verdrongen werd, trok het zich
terug in de academies, waar het den grondslag bleef uitmaken van het
kunstonderwijs.
Rome, de stad van Raffaël en sedert de XVI e eeuw het Mekka der
schilders, was de bakermat van de classicistische richting. Pompeo
Battoni (1708-1767) met zijn academische godsdienstige en mythologische tafereelen gaf den eersten stoot. Pensionnaires van de te Rome
gevestigde buitenlandsche academies, een Mengs, een Kauffmann,
Tischbein, David, e. a. ontwikkelden de beweging verder en, samen
met de graveurs dier dagen (Piranese, Volpato), verbreidden haar in
de verschillende landen van Europa.
Frankrijk. — De eerste uitgesproken classicist in Frankrijk was Louis
David (1748-1825). Opgegroeid in de XVIII e-eeuwsche tradities, wendde
hij zich omstreeks 1780 af van de zuivere schilderkunst en de natuurstudie van Watteau en Chardin, om volgens antieke formules zijn
groote composities in elkaar te zetten, als de Eed der Horatiërs en de
Sabijnsche Maagdenroof, waar theaterpose het leven verving en
declamatorische kracht de plaats innam van het waarachtig gevoel.
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Naderhand werd hij de off icieele schilder van de Revolutie (Dood van Marat, Afb.
291) en van het keizerrijk
(de Kroning van Napoleon).
Het beste deel van zijn werk
zijn de portretten, o. a. van
Madame Récamier. David's invloed ondergingen : Prud'hon
(1758-1823), die, beter kolorist dan zijn meester, door zijn
lichtcontrasten soms een sterk
effect bereikt (La Justice
divine poursuivant le Crime) ;
Gros (1771-1835), die, door
zijn onderwerpen en zijn streven naar meer waarheid en
kleur, de romantiek aankondigt. Een rechtstreeksche
afstammeling van David was
Afb. 291. -- David. Marat's dood.
Ingres (1780-1867). Voor
hem is de zuivere lijn en de vaste plastische vorm alles, de kleur
slechts « la dame d'atour ». Zijn schoon evenwichtige composities
als de Verheerlijking van Homeros (Afb. 286) en de Gelofte van
Lodewijk XIII (Afb. 292), die destijds grootera bijval oogstten, doen
thans koud en cerebraal aan en worden achtergesteld bij zijn kleinere
stukken en portretten (M. Bertin).
België. — In het begin der XlX e eeuw was de eens zoo roemrijke
Vlaamsche schilderschool in diep verval. De weinige schilders, die er
toen waren, zaten vast in het classicisme. David's verblijf in Brussel,
na zijn verbanning door de Bourbons, versterkte deze richting. De
voornaamste vertegenwoordiger van het classicisme ten onzent is
Navez (1787-1869). Zijn klassieke en bijbelsche stukken zijn goed geteekend en steken knap ineen, doch missen temperament en kleur
(Athalie en Joas, mus. Brus.). Beter zijn de portretten (o.a. van de familie
de Hemptinne) die, ondanks alle pose, toch den indruk van het leven
geven.
Nederland, dat evenals België een tijdlang onder Frankrijk stond, kende ook
de mode van het classicisme. De voornaamste vertegenwoordigers er van zijn
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Jan Pieneman

(1770-1840 : de
Slag bij Waterloo, in het Rijksmuseum) en Cornelis Kruseman
(1797-1854).
Krachtiger, en ook langer dan
elders, deed het classicisme zich
gelden in Duitschland. Mengs
(1728-1779), die in zijn jeugdwerk blijken gaf van een persoonlijk temperament, doch naderhand door Winckelmann voor
(le academische theorieën gewonnen werd, is er de eerste vertegenwoordiger van (de Parnassus). In een sentimenteelen vorm
komt het classicisme tot uiting
in het werk van Angelika Kau/tmann (1776-1807), die overigens
in hare portretten nog iets heeft
behouden van de XVIII e -eeuwsche bevalligheid en geestigheid.
De' begaafdste Duitsche classicist
is Asmus Carstens (1754-1798),
in wiens grootsch opgevatte en
knap afgewerkte mythologische
of historische tafereelen (Platoons
feestmaal, Achilles en Priam) iets
terug te vinden is van den adel
en de grootheid van de Oudheid.
Naast het mythologisch tafereel
ontwikkelde zich, deels onder
Afb. 292.
Ingres. De gelofte van Lodewijk XII1
Poussin's, deels onder Carstens'
(Montauban, kathedraal).
invloed het historisch heroïsch
landschap, een
geïdealiseerd
natuurtafereel met klassieke stoffage van architectuurruïnes of mythologische
wezens : Odysseelandschappen van Preller (1804-1878).

D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De academisch-klassieke kunstopvatting drong de etskunst op het achterplan
als een veel te onedel uitdrukkingsmiddel.. Alleen een Verboeckhoven en een
Ferd. de Braekeleer ten onzent waagden het -- en niet zonder talent — de etsnaald te hanteeren. Het meubilair volgde de zwenking van de beeldende
kunsten naar meer regelmatigheid en eenvoud. Reeds vanaf 1750 keerde
men in het meubel terug tot de rechte lijn, het geometrisch tracé en tot
strakkere vormen in het ornament (eikenloof, palmetten, laurierkransen). De
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opgravingen te Fr,
Pompeji en Napoleons veldtocht in
Egypte brachten
de Oudheid weer
aan de dagorde en
leidden tot den
Directoire- en/Empire-stijl. Het fineerwerk treedt op
den achter-grond
ten gunste van het
massieve hout
(mahonie), met
koper- en bronsbeslag. Geliefkoosde motieven zijn
AD). 293. -- Empire-interieur te Malmaison.
de palmetten, Romeinsche akanten,
lictorenbundels, lauwerkransen en gevleugelde zegegodinnen. Percier en Fontaine
gaven den Empire-stijl zijn definitieven vorm (Afb. 293). Het is deze stijl,
die ietwat vereenvoudigd, als Louis-Philippe-stijl in Frankrijk, als Biedermeier
in Duitschland, als Hepplewhite-stijl in Engeland, tot ca. 1850 is blijven
voortleven. Als gevolg van de groote plaats door koper- en bronsbeslag aan
meubelen ingenomen, kwam, vooral in Frankrijk, de ciseleer- en edelsmeedkunst
tot hooge ontwikkeling. De beroemdste edelsmid van het Napoleontisch tijdvak
is Claude Odiot; zijn vermaardste werk de wieg van den Roomschen Koning
(Weenen). De tapijtkunst was in alle landen in verval; in Frankrijk was haar
plaats ingenomen door de gedrukte zildeweverif, waarvan Lyon het voornaamste
centrum was. Zoowat in alle landen werden de nationale pottenbakkerswaren
verdrongen door de Engelsche faience van Wedgwood. Alles ingezien, is dit
tijdperk er een van verval voor de ambachtskunst. De opheffing der gilden,
bij de wet van Chapelier, 14 Juni 1791, beteekende haar doodvonnis.

VIERDE HOOFDSTUK

ROMANTIEK - REALISME
IMPRESSIONISME
Historisch milieu. — De Fransche Revolutie onttroonde Vorst en Kerk, de
dragers van de Barokcultuur, en vestigde in Frankrijk en in de veroverde landen
een nieuwe staats- en sociale orde op Rousseau's beginselen van vrijheid, gelijk331

heil en volkssouvereiniteit. Na den val van den Revolutieheld, Napoleon, trachtten de conservatieve staten, in Heilige Alliantie vereenigd, de oude orde te herstellen... Vergeefs! De oude banden bleven gebroken. Vanaf 1830, hier vroeger
ginds later, braken de nieuwe denkbeelden zegevierend door : het volk eischte
en bekwam meezeggenschap in het landsbestuur, het ontwaakte nationaal gevoel
schudde het juk van vreemde overheersching af, de vrijheidsidee werd de hoeksteen van de gansche samenleving. Toen kwam de reeds vroeger in Engeland
ingezette industrieele omwenteling ook op het vasteland de stoffelijke levensvoorwaarden van den mensch grondig wijzigen. De vorderingen van techniek
en machinisme, de economische welvaart, die er het gevolg van was, de hooge
bloei van de wetenschap, dit alles versterkte den mensch meer en meer in den
waan van volkomen onafhankelijkheid tegenover God en het bovennatuurlijke.
De Wetenschap nam de plaats in van den godsdienst. Tot de reactie kwam...
De breedere volkslagen, thans voor het eerst in aanraking gekomen met wetenschap en cultuur, begonnen te roeren. De machine had den werkman vervangen ;
de arbeider, slaaf geworden door de vrijheid, stond machteloos tegenover het
kapitaal. Liberalisme en materialisme teelden het marxistisch socialisme en midden den zegeroes van het individualisme klaroende de wekroep tot vereeniging.
Anderzijds bleek het dat de wetenschap niet alles verklaard had. Er restte na de
ontleding van de menschelijke machine en van het sociaal feit nog een overschot :
het menschelijk hart met zijn verlangens. Het scepticisme groeide.... Was er dan
toch nog plaats voor bovenzinnelijke waarden en godsdienst? Tegen de sombere
avondlucht van het ondergaand materialisme, begon zich in wetenschap en kunst
een spiritualistisch renouveau af te teekenen.

A. BOUWKUNST
Ontwikkelingsgang. — Het individualisme der eeuw is voor de bouwkunst, de gemeenschapskunst bij uitstek, noodlottig geweest. De XIXe
eeuw heeft geen eigen stijl gehad, zij heeft alle stijlen gebruikt. In
plaats van met de nieuwe middelen waarover zij beschikte te zoeken
naar een eigen vorm voor de nieuwe bouwproblemen die oprezen, heeft
zij, onder den invloed van de historische orienteering der romantiek
de moderne materialen en techniek onschoon achtend, deze bouwproblemen gestoken in het kleed van het verleden en het gelaat van
den tijd verborgen achter de mom van vroegere stijlen. Nagenoeg alle
historische stijlen kregen hun beurt. De eeuw begon, zooals men hooger
gezien heeft, met het classicisme. Daarna bracht de romantiek de
Gotiek en het Romaansch aan de dagorde. In de tweede helft van de
eeuw werden de Renaissance en Barok overheerschend. Ten slotte werden alle stijlen naast elkaar gebruikt. Elke monumentensoort kreeg ec n
eigen historischen stijl : bij den kerkbouw werden vooral de midde leeuwsche stijlen, Romaansch en Gotiek toegepast, bij den bouw van
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paleizen, musea, beurzen, banken, warenhuizen, enz. gebruikte men den
Griekschen of Romeinschen stijl of bootste men den Palladio-stiji na.
Dezelfde bouwmeester bouwde Gotiek, Renaissance of Barok, al naar
gelang de opdracht of de goesting van den opdrachtgever. Zoo biedt de
XIX e eeuw op het gebied van de bouwkunst liet beeld van een babelsche

Afb. 294. — Poelaert. Het gerechtshof te Brussel.

verwarring, of, zooals iemand het gezegd heeft, een « spectacle coupé »
van de kunstgeschiedenis.
Frankrijk. — Chateaubriand het eerst in zijn boek « Le Génie du Christianisme » (1802), bepleitte het recht van de misprezen Gotiek en wees
op de eigenaardige schoonheid van de gotieke kerken. Victor Hugo
hervatte het pleidooi met meer brio en op een meer populaire wijze in
zijn roman «NTotre-Dame de Paris ». Het gevolg ervan was een romantische belangstelling voor en een dwepen met de middeleeuwsche bouwkunst. Het begon met het restaureeren van bouwvallige monumenten;
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1 het liep uit op navolgen ervan.
De voornaamste pionier van
de neo-gotieke beweging was
V Tollet-le-Duc (1813-1879). Hij
herstelde de kathedralen , van
Parijs, Amiens, Chartres, enz.
herbouwde nagenoeg gansch
het kasteel van Pierrefonds
en richtte de nieuwe kerken
van S. Denis en van S. Pierre
te Montrouge op. Doch meer
dan door deze bouwwerken,
die op slot van rekening toch
maar ziellooze namaaksels
Afb. 295. — Gamier. De opera te Parijs.
waren, oefende hij invloed uit
door zijn « Dictionnaire raisonné de l'Architecture du XI e au XVIe siècle » (1854-'68), waarin hij
de beginselen van de middeleeuwsche bouwkunst in het licht stelde en
waardoor hij het bouwkundig inzicht merkelijk heeft verruimd. Van
hem is het gezegde : « toute forme, qui n'est pas indiquée par la
structure, doit être repoussée ». Naast de neo-Gotiek ontstond een
neo-Romano-Byzantinisme. De voornaamste uitingen ervan zijn de
kathedraal te Marseille, Notre-Dame de Fourvière te Lyon en de
nationale boetekerk van het H. Hart op Montmartre.
Dit laatste gebouw, een koepelkerk in den trant van de Romaansche
kerken uit de streek van Périgord, is spijts zijn enorme afmetingen en zijn
geweldige steenmassa, als ruimteschepping eerder mislukt te noemen.
De burgerlijke bouwkunst bleef het classicisme getrouw of inspireerde
zich op de Renaissance. De Renaissanceformule, voorgestaan door
de Parijsche kunstacademie, vond een krachtigen steun in Napoleon III,
die dezen stijl meer geschikt achtte om een hoogen dunk te geven van
het keizerrijk. In dien trant zijn dan ook de merkwaardigste monumenten van dit tijdperk : de Napoleon-vleugel van het Louvre (Visconti en
Lefuel) en de Groote Opera (Ch. Gamier) te Parijs (Alb. 295). Is Garnier's
operagebouw, door zijn weelderige stoffeering van kostbaar marmer,
verguldsel en plastiek, een typische uiting van het prachtlievend Tweede
Keizerrijk, het blijft tevens wegens zijn rationeele ruimteverdeeling, de
heerlijke verhoudingen van zijn trapzaal, toeschouwerszaal en foyer,
zijn indrukwekkenden voorgevel, een der beste bouwscheppingen van de
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XIXe eeuw. De Renaissancestijl, vooral in den vorm dien hij onder
de regeeringen van Lodewijk XV en Lodewijk XVI aangenomen had,
bleef voorts in zwang onder de Republiek. Wel werd bij het bouwen
hoe langer hoe meer gebruik gemaakt van het ijzer en zelfs van het
beton, doch men meende de moderne materialen door historisch stijldecor te moeten camoefleeren (Grand- en Petit-Palais).
België volgde van dichtbij de kunstontwikkeling in Frankrijk. Het
eerste werk van de Romantische richting ten onzent was de Evangelische kapel nabij de Schaarbeeksche poort te Brussel. Andere volgden :
St. Willibrordus en St. Joris te Antwerpen, St. Bonifatius te Etterbeek,
enz., allemaal gotieke misbaksels. Gelukkiger waren de proeven in Romaansch-Byzantijnschen stijl, zooals de 0. L. V.-kerk te St. Niklaas en
Sint-Maria te Schaarbeek (Afb. 296). Gaandeweg kwam men tot een juister
begrip van de middeleeuwsche bouwstijlen. Daartoe droegen veel bij
Baron de Béthune en de door hem en de Broeders van S. Jean-Baptiste
de la Salle gestichtte Sint-Lucasscholen voor christelijke kunst. Tot het
beste wat de neo-gotieke beweging in ons land voortgebracht heeft
behooren : de kerk te Aarlen door Van Geluwe, de kerk te Ronse door
Denoyette, St. Michielskerk te Antwerpen door Blomme en de universiteitscolleges van Helleputte te Leuven.
Intusschen handhaafde zich in de officieele burgerlijke bouwkunst het
classicisme in zijn verschillende vormen. Het meest representatief gebouw van de classiciseerende richting, tevens het meest monumentale
dat in de XIX e eeuw in Europa tot stand kwam, is Poelaert's Gerechtshof te Brussel (Afb. 294). Barok-aandoende synthese van Assyrische,
Grieksche en Romeinsche bouwelementen, is het als een symbool van
de eclectische eeuw. Is de inwendige ruimteschepping niet altijd gelukkig,
de buitenarchitectuur, wegens de gebrekkige verbinding van den koepel
met den onderbouw, niet zeer organisch, de enorme bouwmassa (26000
M2 ) met haar 77 M. hoogen koepel maakt een overweldigenden indruk.
In een rijken Renaissance-stijl zijn de Beurs (Leon Suys) en de Nationale
Bank (Henri Beyaert) te Brussel, neo-Grieksch de zeer voorname en
monumentale Musea voor Schoone Kunsten te Brussel (Balat) en te
Antwerpen (Winders en Van Dyck). Langs de groote lanen onzer hoofdsteden verrezen toen hotels en warenhuizen in een pompeuze neo-Barok
of in een voornamen Louis XVI. Tegen liet einde der eeuw echter,
kwam naast deze buitenlandsche stijlrichtingen meer en meer onze
eigen nationale Renaissance in eere. De promotor ervan was de hoogergenoemde Henri Beyaert, en zijn voornaamste werken in dezen stijl
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de Nationale Bank te Antwerpen en het kasteel te
Wespelaar. Onder zijn volgelingen noemen wij : Van
IJzendijck (raadhuis te
Kuregem en te Schaarbeek), Winders (eigen
woonhuis te Antwerpen)
en de gebroeders Blomme
(raadhuis te Borgerhout).
Vooral te Antwerpen vond
deze richting grooten bijval; doch ook in andere
steden te Brussel en te Gent
kwamen in dezen stijl
merkwaardige werken tot
stand. Spijts de onvermijdelijke tekortkomingen aan
alle stijlnavolging verbonden, getuigen deze neoRenaissancistische bouwwerken evenals die van de
gelijktijdige neo-Gotiek van
een oprecht streven naar
Afb. 296. — Van Overstraeten. St. Mariakerk te Schaarbeek.
eerlijkheid en degelijkheid.
Zij behooren dan ook tot het beste wat de romantiek in Europa heeft
voortgebracht.
De eerste uiting van de romantische richting in Nederland was de
t( Waterstaat-Gotiek », zoogenaamd omdat zij gepropageerd werd door
het ministerie van Waterstaat, waaronder de openbare werken, kerkbouw incluis, destijds ressorteerden. Bekende voorbeelden ervan zijn
de paleisbouwsels van Willem II en de Willemskerk in den Haag.
Van een beter begrip der Gotiek getuigen de katholieke kerken, die
sedert het herstel der hiërarchie in 1853 talrijk oprezen. Zulks was in
de eerste plaats te danken aan het door Mgr. Van Heukelom gestichte
Sint Bernulphusgilde, met zijn streng neo-gotiek programma. De voor,
naamste bouwmeester dezer Utrechtsche school was Alfred Tepe, die
zich bij voorkeur inspireerde op de Nederlandsche Gotiek der XVe
eeuw. (St. Willibrordus te Utrecht). Na 1890 verdween de strenge neo356

Gotiek om plaats te maken voor de Renaissance (St. Niklaaskerk te
Amsterdam, door Bleys) of voor een zeker eclectisme (St. Bavo-kathedraal te Haarlem door J. Cuypers en Stuyt). In de burgerlijke bouwkunst
verlieten de bouwmeesters in de tweede helft der eeuw de strakke
vormgeving van classicisme en Gotiek voor de versieringsrijke en schil-

Afb. 297. — Cuypers. Het Rijksmuseum te Amsterdam.

derachtige vaderlandsche Renaissance, aldus : Gugel aan het hoofdgebouw der Utrechtsche universiteit, Springer aan den Amsterdamschen schouwburg en Muysken aan het kasteel van Oud-Wassenaar.
Een laatste uitlooper van deze stijlrichting was het Vredespaleis te
Den Haag. De belangrijkste figuur in die tweede helft der eeuw was
P. H. Cuypers (1827-1921). Ook hij gebruikte oudere stijlelementen
van Gotiek en Renaissance, maar hij wist ze tot scheppingen van een zeer
persoonlijk karakter te verwerken. Constructivist uit de school van
Viollet-le-Duc, ging hij . bij kerkelijke opdrachten terug naar de sobere
Fransche Gotiek van de XIII e en XIVe eeuw, maar in de techniek
van den baksteenbouw, en snoeide hij bij profane bouwwerken in den
Hollandschen Renaissance-stijl ongenadig alle versieringsoverdaad weg.
Zijn meest bekende werken zijn : de H. Hartkerk te Amsterdam, een
meesterwerk van ruimteschepping op dat klein pleintje aan het Vondelpark, en het Rijksmuseum, een gebouw van een echt monumentale
allure en van een voorname schilderachtige werking (Afb. 297).
Meer dan in gelijk welk ander land, werd in Duitschland de neo-Gotiek
als een terugkeer naar het eigen nationaal verleden beschouwd. Reeds
op het einde der XVIII e eeuw hadden de jonge Goethe « Von deutscher
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Afb. 298. — Semper. De I-íofopera te Dresden.
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Baukunst », en de
Romantiekers, als
Wackenroder en
Tieck «Herzensergiessungen eines kunst-

lingen. Semper was echter
te zeer kind van de historisch aangelegde eeuw om
zich volledig van de voogdij
van het verleden te kunnen
vrijmaken. Hij ging voort
met zijn rationeele ruimtescheppingen; als het
museum en de Opera te
Dresden (Afb. 298), te
steken in het stijldecor
van het verleden, nl. in
dat der Italiaansche HoogRenaissance. Onder Semper's invloed werd « Renaissance » voortaan het
parool. Naast de Italiaansche (Wallot's Rijksdaggebouw en Raschdorff's dom
te Berlijn), kwam ook de
Fransche (slot te Schwerin Afb. 299. — Barry. [Het] parlementsgebouw te Londen.
door Stiller) en de nationale
Renaissance (raadhuis te Leipzig door Licht) aan de beurt. Vooral
in het particularistische Mi nchen, was aan dezen laatsten stijl, dank
zij de architecten Gedon en Seitz een groot succes beschoren (Gerechtshof, Hof bráuhaus, Beiersch museum, enz.)
In Engeland, waar het classicisme er nooit in geslaagd was de Gotiek
volkomen te verdringen, leefde deze stijl dank zij de romantiek weer
krachtig op. De Engelsche Viollet-le-Duc was Welby Pugin (1812-1852),
als leeraar, schrijver, architect een man van een ongemeene bedrijvigheid, heelemaal in den dienst van de neo-gotieke beweging. Dank zij,
zijn invloed en deels met zijn medewerking ontstond daar te Londen
het machtige Parlementsgebouw (naar de plannen van Charles Barry)
in dien starren perpendicular-stijl, die eenmaal Engelands nationale
stijl was (Afb. 299). Een actief neo-Gotieker was verder Guilbert Scott,
de restaurator van de kathedralen te Ely, Exeter, Lichfield, enz. en de
bouwmeester van de indrukwekkende kathedraal te Edinburg. Weldra
deed ook in Engeland het eclectisme zijn intrede. De voorvechter ervan.
was John Ruskin (1819-1900). Ruskin zag niet zooals Pugin en Scott in
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de Engelsche late Gotiek de alleenzaligmakende kunst; hij was ook vol
geestdrift voor de Fransche en Italiaansche voorbeelden, in het bijzonder
voor de prachtige Venetiaansche bouwwerken. Aan den anderen kant
leerde hij de Engelsche architecten de volle waarde inzien van de echtheid
van het materiaal, van een degelijke naar buiten herkenbare constructie,
va n, een natuurlijke rationeele architectonische en ornamentale vormbehandeling. Terwijl de neo-Gotiek zich in den (protestantschen) kerkbouw handhaafde, grepen de architecten bij burgerlijke bouwwerken
onder Ruskin's invloed meer en meer naar de Italiaansche (Universiteit
te Londen) en eigenlandsche Renaissance (Imperial Institute Londen)
terug. Eenig in haar soort is de katholieke Westminsterkathedraal door
Bentley, een baksteenen koepelbasiliek in den trant der Aya Sophia
van een schitterende inwendige uitvoering.
In de overige landen. — Ook in Italië vond de romantiek weerklank
(voorgevel van den dom te Florence, het Borgo te Turijn); voor hun
groote monumenten echter (Paleis van justitie en Victor-Emmanuelmonument te Rome) hielden de Italianen aan de klassieke traditie,
Renaissance of classicisme, vast. Spanje, dat in de laatste jaren der XIXe
eeuw een groote bouwbedrijvigheid aan den dag legde, bouwde zijn
kerken in middeleeuwschen stijl (Sagrada Familia te Barcelona), doch
gaf bij burgerlijke gebouwen de voorkeur aan classicisme en Barok
(Calle de Alcala te Madrid).

B. BEELDHOUWKUNST

Ontwikkelingsgang. — Ofschoon eng gebonden aan de stof en daar-

door in haar uitdrukkingsmiddelen beperkt, maakte toch ook de beeldhouwkunst in deze eeuw de algemeene ontwikkeling der kunsten mee :
van klassieke gebondenheid en normatieve schoonheid als uitgangspunt,
over romantische onevenwichtigheid en historische nabootsing heen,
naar een vrijer, waarachtiger, karakteristieker en picturaler weergave
van de werkelijkheid. Hooger werd er op gewezen hoe meer dan één
classicistisch beeldhouwer in zijn werk romantische trekken boetseerde
en den klassieken vorm trachtte te verbreken om zich rechtstreeks op de
natuur te inspireeren. Na 1840 braken deze tendenzen zich zegevierend
baan. Door directe studie van de natuur of langs Renaissance en Barok
om, heroverden de kunstenaars de verwaarloosde werkelijkheid en het
leven. En naarmate de eeuw vorderde, ging ook dit realisme verder en
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verder. Hoofdzaak werd
den momenteelen indruk,
zoover dit in de plastiek
mogelijk is, spontaan en
zeer synthetisch gezien,
vast te leggen. De beeldhouwkunst werd picturaal
en nam haar toevlucht
tot middelen aan de schilderkunst eigen : verbrokkelde vormen, contrasten
van licht en schaduw, onvaste omtrekken, die zich
in de omringende atmosfeer oplossen.
Frankrijk ging in deze
ontwikkeling de andere
landen van Europa voor.
De baanbreker van het
realisme was Francois Rude
(1784-1855), met zijn als
« La Marseillaise » bekende
Mb. 300. -- Rodin. De denker (Parijs, Musée Rodin).
beeldhouwwerk van den
triomfboog op de Place de 1'Etoile (Afb. 301). Al zijn de revolutionnairen
van 1792 nog als antieke krijgers voorgesteld, de expressie der figuren is
zoo ongemeen krachtig, de gansche groep door zulk een sterk gevoe
waarachtig leven bezield, dat men hier van een nieuwe richting mag
spreken. Deed Rude, bewust of onbewust, nog toegevingen aan het heerschend academisme, bij Barye (1795-1875) is daarvan geen spoor meer. De
wilde dieren van den Parijschen Jardin des Plantes waren zijn modellen.
Jarenlang sloeg hij ze aandachtig gade en wat hij door geduldige waarneming niet kon leeren vulde hij aan door anatomische dissectie. Geen
heeft dan ook zoo raak en levensecht als hij het dier weergegeven : zijn
majestueuse rust, zijn plotselinge instinctsopwellingen, en vooral zijn
uiterste krachtinspanning bij het gevecht met zijns gelijken. Dank zij
Carpeaux (1827-1875) deed de beeldhouwkunst, die reeds het leven en
het drama ontdekt had, een nieuwe verovering, de beweging. Carpeaux
is de zanger van de levensvreugde, die van zelf een ontlading zoekt in
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den dans (Dansgroep aan den voorgevel van de Opera en de Seizoenen
in den Jardin du Luxembourg). Over
het classicisme heen zet hij de traditie
voort van de late Barok : weelderige
volle vormen, waardoor men het bloed
voelt stroomen. Zijn werk is de
weerspiegeling van de levensdro p' kenheil van het tijdperk van het
Tweede Keizerrijk. Carpeaux' geest
leefde voort in zijn leerling, Dalou
(1838-1902). Van hem is het grootsche
monument ter verheerlijking der Republiek, op de Place de la Nation te
Parijs : de Republiek, een volksvrouw
in grof kleed en met de Phrygische
muts op het hoofd, staande op een
zegewagen, getrokken door leeuwen
Mb. [301. — Rude. !De ;uittocht der
vrijwilligers van 1792 (Parijs, Zegeboog op
en
omstuwd door een joelende schaar
dc Place de 1'Etoile).
van kinderen, mannen en vrouwen
uit het volk, het is dezelfde Republiek, die de Marseillaise zingt in de groep van Rude en die op
Delacroix's schilderij de barricaden bestormt.
Dit naturalisme, dat wij aldus langzamerhand zagen groeien, bereikte
zijn hoogtepunt in het werk van Rodin (1840-1917). Rodin is misschien
wel de oorspronkelijkste en individueelste kunstenaar sedert Michelangelo. Impressionist met klei, boetseert hij zijn beelden in enkele grove
breede trekken, doch weet in dit ruw geschetste. beeld een samengebald
leven, een dynamische kracht te leggen, die alle vezels en spieren spant
en bezielt. Of hij het bijbelsch figuur schept van den Dooper, het historisch tafereel van de Burgers van Calais (Afb. 302), een symbolische fantasie
als de Denker (Afb. 300) of portretten zooals die vanBalzac en Victor Hugo,
steeds weet zijn genie van het onderwerp een schepping te maken,
waarbij het hoofdkarakter der realiteit, in het gelaat, de houding, de
gansche compositie zoo beknopt en tevens zoo krachtig wordt uitgedrukt, dat hiervoor de uiterste grens bereikt schijnt.
Niet alle beeldhouwers gingen met het integrale naturalisme van een
Carpeaux en een Rodin mede. Een gansche schaar kunstenaars,
smalend de « academici » genaamd, bleef een ideale kunst huldigen en
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ging voort met zich
te inspireeren op de
kunstwerken van de
klassieke periodes.
Doch hun bewondering voor hun Atheensche of Florentijnsche
modellen benevelde
toch niet heelemaal
hun kijk op het leven.
Ook zullen hun beste
werken een eervolle
plaats blijven bekleeden in de geschiedenis
van de X IX e-eeuwAfb. 302. — Rodin. De Burgers van Calais
(Parijs, Musée Rodin).
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tieke houding, met het hem eigen gebaar,
en verkonden elk op zijn manier den
ernst en den adel van het werk. Geen
spoor van academisme noch van conventies van eenigerlei aard ; de natuur,
en zij alleen, was Meuniers leermeesteres.
De beeldhouwers van de volgende generatie ondergingen alien in mindere of
meerdere mate den invloed van Meunier,
doch wisten dien vaak op een zeer
persoonlijke wijze te verwerken, aldus :
Thomas Vincotte (1850-1924), wiens
werk, o. a. het prachtige ruiterstandbeeld
van Leopold II te Brussel, van een
meesterlijke beheersching der techniek
getuigt ; Jules Lagae (1862-1931), die,
benevens zijn Rodiniaansche groep
«Boete», eerlijke en sprekende borstbeelden heeft nagelaten (Afb. 304)
Josué Dupon (1864), een dierenAfb. 303. — Meunier. De zaaier
beeldhouwer van een zeldzame kracht
(Antwerpen, museum).
(de kemels aan den ingang van den
Dierentuin) : Egide Rombaux (1865)
de lyrisch aangelegde vertolker van de vrouwelijke bekoorlijkheid
(Satans dochters, mus. Brus.); Victor Rousseau (1865), wiens
harmonische beelden als Soeurs de l' Illusion, Confidence, door hun
gave afwerking en teedere gevoeligheid aan de werken uit het hellenistisch tijdperk doen denken ; enz. Eindelijk, werk zonder hooge pretentie
leverde de meer eclectisch aangelegde Aloïs De Beu-le (1861-1935), die
op zijn best is, waar hij zich naar de natuur inspireert (standbeelden).
Een veelbelovend talent ten slotte was de jonggestorven Rik Wouters
(1889-1916). Terwijl hij in zijn portretbustes o. a. van James Ensor
het alledaagsche door zijn oprechtheid en eenvoud tot schoonheid wist
om te scheppen, trachtte hij in zijn vrijwerk, als het Zotte Geweld
(mus. Antw.) de spontaneïteit van Meunier en Rodin met de onstuimigheid van Lambeaux te vereenigen.
Beeldhouwers van het slag van een Lambeaux of een Meunier heeft
Nederland Diet gehad. Een Piet Pander, geboren in 1864 (gest. 1919),
wiens bustes en portereliëfs overigens van aandachtige natuurwaarne,?.:fiµ
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ming getuigen, bleef in zijn
vrij beeldhouwwerk aan de
vormtaal van de antieke
en classicistische voorbeelden getrouw. Als vertegenwoordigers van het impressionistisch stadium zijn
daar alleen te noemen Ch.
Van Wijk (1875-1918) en
Toon Dupuis (1877-1937),
beiden beeldhouwers van
schilderachtige beelden en
tafereelen aan het visschersmilieu ontleend en
van stemmingslyrisme
doordrenkt.
Lang hield het classicisme
stand in Duits chland, ja,
het werd er om zoo te
zeggen nooit geheel verdrongen. Reinhold Begas
(1831-1911), de voornaamAfb. 304. — Lagae. Moeder en Kind (Brussel, museum).
ste beeldhouwer van de
tweede helft der eeuw, schommelde heel zijn leven tusschen de Barok
(Kaiser-Wilhelmdenkmal te Berlijn) en het zuivere realisme (Schillermonument). Verwant met de Barok is ook het in bont materiaal
uitgevoerde werk van den fantast Max Klinger (1857-1920) o. a. zijn
grootsch Beethovenmonument te Leipzig. Adolf Hildebrand (1847-1921)
en Louis Tuaillon (1862-1919) keerden terug tot den vast omlijnden
vorm, de evenwichtige compositie, met een woord tot een soort neoclassicisme : Hildebrand hield zich vooral bezig met naaktstudies, doch
bewees in zijn Wittelsbacherbrunnen te München dat hij ook groote
decoratieve opdrachten aan kon; Tuaillon moderniseerde antieke onderwerpen (Amazone te Berlijn), waarin hij iets van de nerveuze
gevoeligheid van zijn tijd wist te leggen.
Overige landen. — Een realistisch beeldhouwer was de Spanjaard
Bellver y Ramon, bekend om zijn krachtige heiligenbeelden in polychroomhout. Belangrijke vertegenwoordigers van het realisme in zijn
impressionistisch stadium zijn verder de Noor Vigeland met zijn.
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Monument van den Arbeid te Christiania, de Rus gráaf Troubetzkoy
met verschillende stand- en borstbeelden o. a. van Tolstoi, en de te
Parijs verblijvende Italiaan Menardo Rosso, de zeer lyrisch gestemde
beeldhouwer van teere kinderkopjes van een uiterst schilderachtige
afwerking.
C. SCHILDERKUNST
Ontwikkelingsgang. -- De drang naar vrijheid en de cultus van de

persoonlijkheid, die de schering en inslag uitmaken van de geestelijke
beweging, die als de romantiek bekend staat, leidden in de schilderkunst
tot een breuk met het classicisme. « Weg met de bindende regels en
onpersoonlijke kunst, plaats voor verbeelding en gevoel, terug naar de
werkelijkheid en het leven » zoo luidden de nieuwe leuzen. Van een
terugkeer tot de werkelijkheid viel echter voorloopig, wat de onderwerpen betreft, niet veel te merken. In de eerste plaats er op uit om
gevoel en verbeelding vrijen teugel te vieren, zochten de romantische
schilders hun inspiratie in de geschiedenis, vooral' in de nationale, in
de oudere (Shakespeare, Dante, Tasso) en gelijktijdige romantische
literatuur, terwijl zij de natuur van een bepaalde stemming uit vertolkten
en niet zelden door anecdotisch bijwerk en romantische stoffeering
opsmukten. Nieuw echter was in de meeste gevallen de vrije, schilderachtige weergave. Tegenover de strenge evenwichtige compositie
van de classicisten huldigden de romantiekers een losser natuurlijker
samenstelling, tegenover dezer lineaire vormgeving een picturale uitvoering. Zoodoende zetten zij over het classicisme heen, de vrije schilderachtige kunst voort van de Barokschilders, waarnaar zij zich trouwens
inspireerden. Was de schilderkunst dus aanvankelijk zoowel naar den
vorm als naar de onderwerpen zeer retrospectief ingesteld, het contact
met de werkelijkheid in het landschap, de tijdstroomingen en bepaal&elijk de democratische beweging, die omstreeks het midden van de
XIXe eeuw de meeste landen van Europa beroerde, dreven haar meer en
meer in de richting van de werkelijkheid. (ReaIisme). Er stond een geslacht van schilders op dat, wars van historisch pathos en van romantische Schwármerei, zich toelegde op de nuchtere onvervalschte weergave
van de natuur en het leven, en dit met het verruimd inzicht in de kleuren lichtproblemen, dat de romantiek gebracht had. Burgers en boeren,
proletariërs en hongerlijders, namen de plaats in van de helden en grooten
van profane en bijbelsche geschiedenis; het landschap werd van alle
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romantische stoffeering gezuiverd en behandeld als een stuk
schoonheid op zich
zelf. Daarbij legden
de schilders, bedacht
als zij waren op de
problemen van licht
en atmosfeer, meer
den nadruk op den
samenhang der vormen dan op de nauwkeurige detailleering
ervan. Dit realisme
en de toenemende zin
Afb. 305. — Géricault. De schipbreukelingen van de « Méduse
(Parijs, Louvre).
voor licht en atmosfeer leidden dan in de
70-jaren tot het zgn. Impressionisme. Het onderwerp, figuur of
landschap, is voortaan bijzaak; om den zintuigelijken indruk, dien
hij van het object ontvangt, is het den schilder voortaan te doen.
Dezen indruk, in zijn oneindig fijne schakeeringen van licht, kleur en
toon, spontaan en synthetisch in beeld brengen, dat is zijn doel.
Daartoe neemt hij meestal zijn toevlucht tot de kleurontleding: in
plaats van de kleuren op het palet te mengen, zet hij deze onvermengd naast elkaar op het doek, haar reconstructie tot toon
overlatend aan den toeschouwer. Het gevolg ervan is een groote
kleur-en lichtkracht en een frisch levendig uitzicht van het schilderij.
Gingen de impressionisten bij hun kleurontleding vooral uit van de
praktijk, andere schilders, neo-impressionisten of pointillisten geheetcn,
pasten deze techniek toe op een streng wetenschappelijke wijze, de
kleuren (b.v. paars) ontledend in haar complementaire bestanddeelen
(in het geval : rood en blauw) en deze in kleine stippels en dopjes op
het doek aanbrengend. Het aldus uitgevoerd schilderij ziet er uit als
een fantasmagorie van kleuren zonder op den vorm steunende structuur. De reactie tegen deze zuiver zintuigelijke kunst, die alles
opofferde aan den visueelen indruk, bleef niet uit. Onder welken vorm
zij zich ook voordeed, (Decoratieve schilderkunst, Neo-classicisme,
Neo-romantiek, Symbolisme, enz.) zij was er op gericht om met !het
geestelijk element (idee, gevoel, verbeelding) de vormelijke, plastische
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waarden (kleur, vorm,
volume), die het impressionisme volkomen verwaarloosd
had, in eere te herstellen. Voorloopig
echter bleven deze
reactiebewegingen
aan het natuurbeeld
vasthouden, weshalve
zij nog in dit verband besproken worden.
Frankrijk. — In
1819 stelde Théodore
Géricault (1791-1824)
in het jaarlijksch
salon een schilderij
ten toon, getiteld
« Le Radeau de la
Méduse » (Afb. 305).
De stoutheid van het
Afb. 306. — Delacroix. De slachting te Chios (Parijs, Louvre).
onderwerp, schipbreukelingen die dagen lang op zee rondzwalkten gekweld door een
honger die hen tot kannibalisme dreef, de pathetische behandeling
ervan, die met al de regels van compositie spot, de ongebondenheid der
vormen, die met kleur en met contrasten van licht en schaduw
gemodeleerd zijn, dit alles deed in het classicistisch kamp een storm
van protest en verontwaardiging opgaan. Niettemin blijft Le Radeau
de la Méduse een van de beste schilderijen der eeuw : een machtige
brok leven, waarbij lijnen en vormen, kleur en compositie samenwerken
tot een geweldigen indruk. De stoot was gegeven. Géricault's doek werd
het vaandel waarrond de jongeren zich kwamen scharen. Een van
die jongeren was Eugène Delacroix (1799-1867), die eerlang de
algemeen erkende voorman van de nieuwe, romantische richting zou
worden. Delacroix ging in de leer bij de groote koloristen van de XVIIe
eeuw, bij een Rubens en een Veronese. Van hen leerde hij dat broeierige
koloriet, dat zijn tafereelen kenmerkt. Kind van zijn tijd, heeft hij een
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voorkeur voor heroïsche of
tragische onderwerpen. Hij
vindt die in de geschiedenis der Middeleeuwen (Inneming van Jeruzalem), in de
werken van Shakespeare en
Dante (Date in de hel), maar
ook in de beroerde gebeurtenissen, die hij zelf meemaakte
(De Vrijheid op de barricades,
De slachting te Chios, Afb.
306). Doch welk ook het onderwerp zij, altijd blijft het hem
in de eerste plaats te doen om
de kleur; zij is het hoofdelement waarmee hij zijn taleAfb. 307. — Corot. Landschap (Parijs, Louvre).
reelen componeert, waarmee
hij zijn figuren modeleert.
Delacroix' picturale eigenschappen, zonder diens heroïsche stemming,
zijn terug te vinden bij Decamps (1803-1860) en bij Fromentin (18201876), die zich vooral aangetrokken gevoelden door het exotische en
het kleurrijke van het leven te Algiers.
Historieschilders van tweeden rang waren Horace Vernet, een ongemeen vruchtbaar arrangeur van veldslagen, Paul Delaroche, de specialist van de tragische
gevallen uit de geschiedenis (de Kinderen van Edward II), en de te Parijs verblijvende Hollander Ary Sche f f er, de illustrator van heiligenlevens (St. Augustinus
en de H. Monica).

De Romantiek bracht met zich hernieuwde belangstelling voor de
natuur. Tot dusver kende men in Frankrijk slechts het historische landschap van Poussin en Claude Gelée. Georges Michel, een der eersten,
bewees met zijn gezichten van Montmartre dat de natuur op zich zelf
het schilderen waard is en geen geleende stoffeering behoeft. Van beslissende beteekenis was de in 1824 te Parijs ingerichte tentoonstelling van
het werk der Engelsche landschapschilders. Nu gingen ook de Franschen
landschappen maken zonder bijbedoelingen, alleen maar om de stemming
en de picturale verschijning ervan, daarbij een belangrijke plaats inruimend aan het licht en de atmosfeer. De grootste Fransche landschapschilder van de eerste helft der eeuw is Camille Corot (1796-1875). Doen
zijn eerste werken (gezichten van Rome) nog wat leeg en conventioneel
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aan, van meet af blijkt toch zijn gevoel voor toon. Dit ontwikkelt zich
in zijn rijpere werken tot een scala van zilveren grijzen, terwijl de uitdrukking frisscher en spontaner wordt en het bewuste arrangement achterwege blijft (Afb. 307). In schilderijen ten slotte, als « De
haven van La Rochelle », is de romantische stemming geheel overwonnen
en verschijnt Corot als de onmiddellijke voorlooper van de impressionisten.
De ontwaakte liefde tot de natuur dreef eenige jonge schilders
er toe zich in de eenzaamheid terug te trekken. Zoo ontstond daar
aan den zoom van het woud van Fontainebleau de « School van Barbizon ». De schilders van Barbizon onthulden hun landgenooten de schoonheid van het eigen landschap : de wisselende verven van de boomen
de stille rust van slapende vijvers, de woeste plekken in het bosch,
de epische grootheid van het leven op het land; zij deden dit in zware
broeierige kleuren, van licht doordrenkt. Echte realisten zijn deze schilders
nog niet te noemen : daarvoor is bij de meesten nog te veel arrangement,
nog te veel stemming. De voornaamste onder hen waren Théodore
Rousseau (1812-1867), bekend om zijn grootsch opgezette landschappen,
waarin de boomen zulke belangrijke plaats innemen, en Jean Francois
Millet (1814-1875). Hoewel Millet verschillende landschappen achterliet,
is hij toch in de eerste plaats figuurschilder en wel namelijk van het
boerenleven, dat door hem in een episch, poëtisch licht gezien
wordt. Het alledaagsche — het zijn zijn eigen woorden T-- is hem
slechts een middel tot uitdrukking van het sublieme. Componeert hij
dus sterk en legt hij eenzijdig den nadruk op bepaalde kanten van het
gebeuren, technisch doet hij moderner aan dan zijn tijdgenooten, hij
ziet namelijk de vormen vrij sterk synthetisch, en toont, vooral in zijn
pastels, gevoel te hebben voor toon licht en ruimte.
De werkelijkheid, het dagelijksch leven, waarvan Millet den sluier had
weggenomen, zij drongen zich vanaf 1848 sterker en sterker aan de
schilders op. De socialistische geschriften van Proudhon en Louis Blanc
en de Februari-omwenteling van 1848 die er grootendeels het gevolg
van was, stelden den minderen man in het centrum van de belangstelling.
Balzac en Flaubert hadden hem reeds een plaats gegeven in de literatuur.
De schilderkunst kon hem niet langer voorbijzien. Levenswaar, zonder
aureool, treedt hij ons tegemoet in het werk van Gustave Courbet (18191877). «Traduire les moeurs, les idées, l'aspect de mon époque ... en un
mot faire de l'art vivant, schreef Courbet, tel est mon but ». Bij hem
geen conventies meer, geen romantische zoetsappigheid, geen hoogere
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bijbedoelingen, niets
dan de eenvoudige
nuchtere werkelijkheid. Bezie b.v. zijn
Begrafenis te Ornans,
een groepportret vol
karakterkoppen, en
denk wat een romantisch schilder, die
Chateaubriand of
Lamartine gelezen
had, daarvan zou
Afb. 308. — Courbet. De Steenkloppers
gemaakt hebben, of
(Dresden, Gemáldegalerie).
beter vergelijk Courbet's Steenkloppers (Afb. 308) met Millet's Zaaier: hier een mensch,
die met heiligen ernst een heilige handeling verricht, daar stumperds,
die kloppen, en niets meer... Als schilder is Courbet er een uit de school
van de grooten, van Velasquez en Titiaan : met welk een vaste hand
weet hij in breede toetsen zijn figuren te planten en te karakteriseeren,
welk een picturaal talent spreekt er uit die volle kleuren, uit de zware
tegenstellingen van licht en donker.
In dezelfde sfeer en met nauwelijks minder picturaal talent schilderden
Honoré Daumier, de fijne satirist van de bourgeoisie, overigens het
meest bekend om zijn
lithografieën, Bonoin
Fantin-Latour, BasHet
tien Le page.
realisme eenerzijds,
de zin voor licht en
atmosfeer anderzijds
leidden in de 70erjaren tot het impressionisme. De
nieuwe richting
dankt haar naam aan
een Claude Monet,
die in het Salon van
1874 onder den titel
« Impression » een
Mb. 309. -- Monet. De brug te Argenteuil (Parijs, Louvre).
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Zonsopgang exposeerde. M o-
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Afb. 310. -- Puvis de Chavannes. De jeugd van
St. Genoveva : St. Germanus, de bisschop van Parijs,
zegent de toekomstige heilige (Parijs, Pantheon).
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Ioulevardleven. Impressionist ook, doch met meer zin
voor de lijn en den plastischen
vorm was Edgard Degas
(1834-1919), die bij voorkeur
het beweeglijk leven van
theatermilieu en de Parijsche
achterbuurten in beeld bracht.
Deze naturalistische zuiver
visueele schilderkunst bereikte de uiterste grens bij de
zgn. neo-impressionisten Georges Seurat (1859-1891) en
Paul Signac (1863-), die steunend op de nieuwe theorieën
over het licht en de kleur,
Afb. 311. — Denis. Engelen.
de kleuren in haar bestanddeelen ontleden en deze onvermengd in stippels en dopjes op het
doek aanbrengen. Staat Signac's werk nog heelemaal in het teeken van
het impressionisme, dat van Seurat beteekent in een zeker opzicht reeds
een reactie daartegen : hij ook werkt met stippels, doch hij blijft bij
den natuurindruk niet staan, maar verwerkt dien en heeft een neiging
, om het vlak te doen spreken. Intusschen was de reactie tegen de ongebondene zuiver zintuigelijke kunst van het impressionisme krachtiger
tot uiting gekomen in den vorm van een classicistisch getint symbolisme. De voorman dezer richting was Puvis de Chavannes (1824-1898),
de meester van de muurschilderingen in de raadhuizen te Amiens, te
Lyon en in het Pantheon te Parijs (Afb. 310), waaraan de welbewuste
planverdeeling, de evenwichtige groepeering der figuren, de koele
kleuren en de serene stemming een ongemeene decoratieve kracht
verleenen. Naast hem en in denzelf den zin werkte de meer academisch
ingestelde en tot abstracties geneigde Gustave Moreau (1826-1898).
Den invloed dezer decoratieve symbolistische richting ondergingen :
Georges Desvallières en Maurice Denis, die op het gebied van de
kerkelijke schilderkunst baanbrekend werk verrichtten. (Afb. 311).
In België was de romantiek, -- in de schilderkunst zoowel als in de
letterkunde -- een uiting van het heroplevend Vlaamsch nationaal gevoel. Men dweepte in schilderskringen met Rubens en de groote zeventiendeeuwers, zooals in schrijverskringen met de Kerels van Vlaanderen
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en de helden van
1302. Literatuur en
schilderkunst gingen
trouwens bij deze
verheerlijking van het
verleden vaak hand
in hand. Het was
Gustaa/ Wappers

(1803-1874), een leerling van Delacroix,
die hier in 1835 met
zijn tafereel uit de
Belgische Omwenteling van het jaar '30,
Mb. 312. — Gallait. De onthoofden (Brussel, museum).
den stoot tot de nieuwe beweging gaf. Het schilderij verwekte een groote geestdrift en
Wappers had eerlang een gansche schaar navolgers : De Keyser met
zijn Woeringenslag, De Biè/ve met zijn Eedverbond der edelen, De
Gaisne met zijn Beroemde Belgen, enz. Al braken deze schilders met de
ideale schoonheid en de vormvergoding van het classicisme, de werkelijkheid en het echte leven, waarvan zij hoog opgaven, zijn in hun
schilderijen niet te vinden : hun personages maken den indruk van
tooneelspelers, hun decor is een theaterdecor en van het Rubenskoloriet,
merkt men in deze meestal bruine sauskleurige schilderijen niet veel.
Tot het beste wat de romantiek voortbracht, behoort het werk van den
Doornikenaar Louis Gallait (1810-1887), die in zijn grootere tafereelen
ook wel eens in het theatrale vervalt, doch overigens blijk geeft van een
merkwaardige techniek en van een sterker uitdrukkingsvermogen
(Afb. 312). Een wild en onevenwichtig romanticus was de Dinantees
Wiertz, die in zijn wijsgeerige schilderijen Rubens en Michelangelo tot
een synthese trachtte te verwerken.
Wat aan nagenoeg al deze schilderijen ontbrak, echt leven en koloriet,.
Hendrik Leys (1815-1869) ging deze eigenschappen ontdekken. Leerling
van Wappers en van Delacroix, schilderde hij aanvankelijk historiestukken in hun trant; doch weldra liet hij de histoire-bataille en de Rubens
navolging varen voor het stiller historisch genrestuk in den trant van
de oude Vlaamsche en Duitsche meesters, waarbij Antwerpen, zijn
monumenten, zijn interieurs en zijn volk, het theaterdecor en de
tooneelfiguranten van de historieschilders vervingen. Schilder in den_
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vollen zin van het woord, had hij een voorliefde voor die volle,
malsche kleuren, die den roem uitmaken onzer primitieven. Die
kleuren, hij wist ze te verbinden en tegenover elkaar te stellen tot
akkoorden, die altijd harmonisch aandoen. Tot zijn voornaamste werken
behooren de schilderingen, die eenmaal zijn eetzaal versierden en die
thans een van de merkwaardigheden uitmaken van het Antwerpsch

Afb. 313. — Leys. Vóór de stadspoorten (Antwerpen, stadhuis).

stadhuis (Afb. 313). Leys had vele navolgers, o. a. Lies, Lagge en Linni y
jr., doch geen evenaarde den meester of kwam hem slechts nabij.
Intusschen was de realistische, koloristische vernieuwing, waarvan Leys'
werk getuigde krachtiger tot uiting gekomen op andere gebieden. Allereerst in de landschapschildering, die dank zij de romantiek zich in een
vernieuwde belangstelling mocht verheugen. Kon een Fourmois(18141871) zich nog niet heelemaal van de traditie en van zijn model Hobbema
losmaken, De Kny f f , Lamorinière en Clays herstelden het verbroken
contact met de natuur en baanden den weg naar een onbevooroordeeld
realisme. Van een natuurgetrouwe waarneming en groote picturale kwaliteiten getuigden ook de « proletarische » honden, die Jozef Stevens (18191892) niet ophield van af 1848 ten toon te stellen en waarmee hij het
publiek, dat aan Verboeckhoven's salonschapen gewoon was, aanvankelijk
verbaasde. En de portretschildering ofschoon zij minder onder de heerschende modes geleden had, kon wijzen op den scherpen psycholoog en,
uitstekenden kolorist, die Lieven De Winne (1821-1880) was. Het krachtigst echter traden de naturalistische tendensen aan den dag in het werk
van Charles De Groux (1825-1870). Wat hem aantrok, het waren de stille
dramas uit het leven van de hongerlijders der grootstad en van de eenvoudige lieden op het land. Die tooneelen, de Groux geeft ze weer in sombere
kleurharmonieën, die als de orkestratie zijnvan de gevoelens zijner figuren.
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Zijn sommige zijner tafereelen niet vrij van een zekere anekdotische bijbedoeling, in andere, als in « Het gebed vóór het maal » (Afb. 314), bereikt hij
een grootheid van stijl, die hem op één lijn stelt met Millet en met Israëls.
De Groux, Stevens en enkele landschapschilders waren voorloopers. In
de zestigerjaren traden dan de schilders op, die dit ontluikend realisme
naar de zege leidden : Alfred Stevens (1828-1906), Jozef's jongere broer,

Afb. 314. — De Groux. Het gebed vóór het maal (Brussel, museum).

die begon als schilder der misdeelden, maar te Parijs, waar hij zich ging
vestigen, zijn eerste modellen vergat voor de elegante vrouwen van
het Tweede Keizerrijk; Constantin Meunier (1831-1905), de verheerlijker van den harden arbeid in de koolmijnen, de glasblazerijen en
ijzergieterijen van het Zwarte Land; Félicien Rops (1833-1876), die zijn
b_roemdheid voornamelijk dankte aan zijn rake en fijn afgewerkte
etsen, maar die ook als schilder van landschappen en sarcastisch
realistische tafereelen blijk gaf van een meer dan gewoon talent;
Hendrik De Braekeleer (1840-1888) de schilder van de intieme bekoring
van oude interieurs, waar de banale dingen van het dagelijksch leven
onder de tooverroede van een zonnestraal een eigen leven krijgen en
dank zij een glansrijk koloriet worden tot een kostbaar iets. In de landschapschildering werden de laatste sporen van romantische stemming
uitgewischt en werd meer en meer gestreefd naar de spontane weergave
van den natuurindruk. Daarbij ging de lijn verloren in de kleur en
speelden lucht- en lichtschildering een aldoor grootex rol. Louis Dubois
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{1830-1880) een der
eersten leerde de
schelder een vist
geheel uit kleurtoetsen opbouwen, daarbij geen ander meester erkennend dan de
natuur. De geniaalste,
want meest spontane
schilder in dit tijdperk was echter Hippolyte Boulenger
(1837-1874). Tervuren met zijn verscheiden landschap van
bosschen, vijvers en
weiden was zijn geliefkoosd verblijf. Hij
leefde er in dagelijksch contact met
de natuur en trachtte
de indrukken, die hij
van haar ontving, in
het getoover van zijn
Afb. 315. — Boulenger. De drinkplaats.
vrije techniek over
te zetten (Afb. 315).
Ouderen, (Coosemans, Crépin, ...) en jongeren ( Verheyden, Courtens...)
kwamen zich daar bij hem voegen en maakten Tervuren tot een soort
Vlaamsche Barbizon. Naast de school van Tervuren, was daar in de
onmiddellijke buurt van de Scheldestad, als reactie tegen het
academisme van de Keyser en het archaïsme van Leys, de « School
van Kalmthout )> ontstaan. De stichters ervan waren : Meyers, Heymans, Rosseels en Crabeels; latere leden waren Baron en Theodoor
Verstraeten. Bij alle verschil van aanleg en talent hadden zij gemeen
de neiging om hun indrukken van het Kempisch landschap in teere
zilverachtige grijze samenstemmingen te vertolken, Hierdoor kwamen
zij in scherpe tegenstelling te staan tegenover het breedere zwarte
impressionisme van de school van Tervuren. Terwijl Heymans, de
begaafdste onder hen, dit grijze impressionisme aldoor verfijnde
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en in neo-impressionistische richting ontwikkelde, stichtte Rosseels
een nieuw Kalmthout te Dendermonde en verbreidde Baron de
grijze schilderwijze in het Walenland. Overal en in alle vakken brak
de naturalistische vernieuwing door. Artan zette langs de kust met
verruimd inzicht Clays' zeeschildering voort; Verwee bezong in
breedgeborstelde doeken van stevige structuur het episch leven

Afb. 316. — Stobbaerts. Naar de weide.

van koeien, stieren en hengsten in de Vlaandersche polders bij
de zee; terwijl Stobbaerts, -- naar het onderwerp ook een dierenschilder
— zich meer liet bekoren door de subtiele spelingen van het licht in
schemerige stallen. (Afb. 316). Na 1880 trouwens werd voer alle schilders,
of zij landschappen, dieren of figuren schilderden, het onderwerp een
bijzaak, slechts een voorwendsel tot lichtschilderen. Een van die eerste
uitgesproken luministen was de Zondagschilder W. Vogels. Van beslissende
beteekenis voor deze evolutie was de stichting te Brussel van den kring
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«De XX », die eerlang een tegen-

hanger kreeg in de groep der
«Onafhankelijken» te Antwerpen
en na tien jaar vervangen werd
door « La Libre Esthétique ».
Naast het impressionisme en
neo-impressionisme, deed nu
ook het symbolisme zijn blijde
intrede. Terwijl Struys en
Frédéric De Groux' humanitaire
zedenschildering moderniseerden, De Greef en Courtens, de
lijn van de Tervurensche school
voortzettend, hun zondoordrenkte landschappen borstelden, Heymans de Kalmthoutsche
Afb. 317. -- Claus. Zelfportret.
grijze schilderwijze in, neoimpressionistischen trant verfijnde, Claus, Van Rysselberghe en
Lemmen een meer Franschgeaard luminisme en de stippelmethode
inburgerden (Afb.
317), Knopf f een tamelijk leeg symbolisme
propageerde,
luidden Smits, Laer-

Afb. 318. — Smits. Het gehucht.

poel en de schilders
van Latem, ofschoon
meestal vasthoudend
aan de impressionistische schilderwijze,
de reactie daartegen
in. Uit Holland, vanwaar hij afkomstig
was, bracht Jacob.
Smits (1856-1928) de
liefde mede voor het
eenvoudige landleven
en zijn picturale verschijning ; in de
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Vlaamsche Kempen
echter te midden van
de barre heide en de
schamele menschen,
met wie zijn eenzatersnatuur overeenstemde, kwam hij geleidelijk ertoe de werkelijkheid te vereenvoudigen en het licht
niet langer als een uiterlijke toevalligheid te
beschouwen, maar als
een middel tot openbaring van het diepste
wezen der menschen
en dingen (Afb. 318).
Een dergelijk streven
naar synthese en stijl
kenmerkt ook het
werkvan dien anderen
eenzame onder de
Mb. 319. — Van de Woestijne. Christus aan het kruis
menschen, Eugeen
(Brussel, museum).
Laermans (1864-).
Het gegeven der werkelijkheid, Brabantsch landschap of tooneel
uit het leven van dompelaars, wordt door hem van alle toevalligheid
ontdaan en krijgt de beteekenis van een symbool. Zijn uitdrukkingsmiddel is de lijn. Betrekkelijk vlak gehouden kleuren vullen de expressieve omtrekken en verleenen aan zijn kloek gebouwde en welberekende composities een sterke decoratieve werking. Moeilijk te
karakteriseeren is James Ensor (1860-). Hij behandelde alle onderwerpen, stillevens, portretten, sarcastisch-satirische scheppingen á la
Daumier, gekke fantasieën in den trant van Bosch, in steeds afwisselende
schilderwijzen waar bij licht enkleur de hoofdrol spelen, het stoffelijke
met het geestelijke verbindend. Achter de realiteit, hoe reëel ook, achter
de verbeeldingen, hoe gek of potsierlijk zij ook schijnen, speurt men
bij Ensor het mysterie. Een veelbelovend talent was de jonggestorven
Henri Evenepoel (1872-1899) : de kleur en de lijn waren de middelen
waarmee hij portret, figuren en stadsbeelden tot stijlvolle kunstwerken
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herschiep. Op stijl en
tevens op meer geestelijke waarden was
ook het streven der
Latemsche schilders
gericht. Terwijl Albijn
Van den Abbeele, de
aartsvader van de
groep, op een naïefprimitieve wijze het
Leielandschap vertoikte, Valerius De
Saedeleer zich bij
zijn natuur gezichten op den ouden
Breughel inspireerde,
grepen Minne (1866-)
en Van de Woestijne
(1881-) bij hun figurale (veelal godsdienstige) composities naar
de innige, ongekunstelde kunst van de
eigenlandsche en ItaAfb. 320. — Nuyen. Op bezoek bij grootmoeder.
liaansche primitieven
terug. Van alle vernieuwingspogingen zouden deze van de Latemsche groep het vruchtbaarst blijken voor de toekomst.
Nederland. — De Hollandsche schilderkunst van de eerste helft der
XIX e eeuw onderging slechts in geringe mate den invloed van de groote
stroomingen, die van Frankrijk uit de overige landen van Europa beroerden. Historieschilders waren uitzonderingen. Over het algemeen bleven
de Hollandsche schilders getrouw aan de genres der werkelijkheid,
landschap, genre, portret, zich daarbij inspireerend op hun voorgangers
van de voorgaande eeuwen. De invloed van de tijdstroomingen is merkbaar in zooverre de achttiendeeuwsche gemaniëreerdheid en verfijning
in den Franschen tijd bij een Troostwijk, Van Os en De Lelie plaats maken
voor een rustige objectiviteit en een sterker constructie, die dan later
bij Schelfhout,
hout, Van Hove, Nuyen en Koekkoek op haar beurt wijken voor
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een meer picturale behandeling, een fantastisch effect en een sentimenteele romantische stemming (Afb. 320). Tegen het midden der eeuw
had de Hollandsche schilderkunst haar eigen domein gevonden : de
realistische picturale vertolking van de werkelijkheid. De paletten
Werden gezuiverd van de zware romantische kleuren, de teekening
door de romantiek soepeler geworden, had het gekunstelde van deze
i➢:'h.^iS::;-.

Afb. 321. — Jongkind. Riviergezicht bij maneschijn.

periode overwonnen, en, met behoud van de vrijer schilderwijze en het
ontwikkelde kleurgevoel, werd thans getracht de natuur te volgen
zonder haar mooier te maken of door bijwerk te bezwaren. Typische
vertegenwoordigers van dit ontwikkelingsstadium zijn : Willem Bilders
en Willem Roelofs met hun bosch- en veldgezichten in den trant van de
schilders van Barbizon, Bosboom met zijn kerkinterieurs, waarin het
licht een aldoor belangrijker plaats inneemt, en Jongkind, wiens landschappen heelemaal den indruk maken buiten geschilderd te zijn (Afb.
321). Beslissend voor de evolutie in de impressionistische richting was
de werkzaamheid van een groep schilders, die in de buurt van den Haag
rond Bosboom hun tenten kwamen opslaan. De oudste en ook wel de
belangrijkste van deze « Haagsche school » was Jozef Israëls (1824-191 1),
bekend om zijn tafereelen aan het harde visschers- en boerenleven ontleend. Van de romantische gestemdheid die zijn vroege werken als « Langs
het kerkhof » (Afb. 322) kenmerkt kwam deze geniale kunstenaar tot
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het zuiver diep menschelijk
gevoeld realisme, van « Een
Zoon van het oude volk » en
« Als men oud wordt ». Tegelijkertijd hiermede openbaarde zich een synthetische visie
en een sterker gevoel voor
toon en atmosfeer, waarbij
de groezelige kleur en de
grauwe schemer de uitdrukking en begeleiding worden
van het zwijgend snikken van
zijn figuren. Minder geestelijk, doch even krachtig treedt
het impressionisme aan den
dag in het werk der landschapschilders van de Haagsche
School, Mesdag, Jaap en
Willem
M
arts, Mauve,
De
Bock, e. a. Bij hen geen spoorli
meer van romantische stemming, hun werk is vrij van Mb. 322. — Israels. De gang langs het kerkhof
(Amsterdam, Suasso-museum).
allen anekdotischen of historischer bijsmaak : een stuk
polder, een duinlandschap, de zee, zijn deze schilders genoeg. Vóór alles
wenschten zij de rijke visueele emoties van kleuren, toon, licht en
atmosfeer te vertolken, die zij van het Hollandsche landschap ontvingen.
Daarbij toonden zij een voorliefde voor het « leelijke weer » in de lage
landen bij de zee, voor het door de vochtige dampen van de atmosfeer
fijn gezeefde licht, wat hun vanwege het publiek den naam van « De
grijze School » verwierf. Vergeleken met de zeventiendeeuwers waarop
zij zich beriepen, doen de schilders van de Haagsche School ietwat
eentonig, oppervlakkig en leeg aan; hun verdienste echter blijft aan
de Nederlanders de schoonheid van hun land te hebben geopenbaard
en een gausch geslacht van dichters en schrijvers, de Tachtigers, tot het
scheppen van nieuwe schoonheid te hebben geinspireerd.
Na 1880 veranderde de kunstbeweging van stad en sfeer. Den Haag
moest het afleggen voor Amsterdam, waar de Rijksacademie, onder
leiding van Allebé, een geestelijk middelpunt vormde. Het Haagsch
3
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impressionisme werd er voort gezet, zij het dan ook in een ander tonaliteit,
door George Breitner (1857-1923) met zijn ruig geborstelde tafereelen
van het beweeglijk Amsterdamsch stadsleven, waarbij een vochtig
bronstig zwart het Haagsch grijs vervangt ; door Floris Vester, den
dichterlijken vertolker van het binnenhuisleven, wiens doeken van een
wonderbaar gevoel voor de stof en den vorm getuigen ; door Isaac Israëls,

Afb. 323. — Toorop. Sint Paulus (Amsterdam, Rijksmuseum).

den fijnen Franschgeaarden impressionist van de lichtzijden van het
dagelijksch leven ; door Tholen, den schilder van het stille leven der kleine
stadjes en dorpjes aan het water. Al heel wat losser van de Haagsche
traditie stonden Jan Veth (1864-1925) en H. Haverman (1857-1927)
met hun raak geobserveerde, vormvaster portretten. Bij alle verschil
van temperament en van talent, hadden deze schilders gemeen : het
natuurgevoel en het opstuwen van de impressie. Daarnaast ontwikkelde
zich daar onder den rechtstreekschen invloed van Allebé en gesteund
door Cuypers en Thym een andere beslist anti-impressionistische richting
die de schilderkunst weer dienstbaar wilde maken aan de levensgemeenschap, en de monumentale schilderkunst, die sedert de middeleeuwen
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door de schilderijkunst overvleugeld was, tot nieuw leven wilde wekken.
De pionier dezer richting was Derkinderen (1859-1925) met zijn wandschilderingen in de Amsterdamsche Begijnhof kerk (Het H. Sacrament
van mirakel), in het Bossche raadhuis (De kruistochten) en in Berlage's
beurs (De trap des levens), harmonische tafereelen, die zich als een
symphonie langs de wanden ontrollen. Een belangrijk vertegenwoordiger
van deze monumentale richting was nog R. N. Roland-Hoist, (1868-),
die, minder historisch ingesteld. zich vooral toelegde op het verdiepen
van de menschelijke thema's, welke hij, zonder de aardsche verbondenheid te verliezen, in een hoogere gewijde sfeer opheft (schilderingen in
Berlage's beurs, ramen in den dom te Utrecht en in het postkantoor
te Haarlem). Terwijl deze schilders, het monumentaal decoratief beginsel streng toepassend, de moderne schilderkunst ongeschikt achtten
voor architectonische doeleinden, hielden anderen, Toorop (1858-1928),
Van Konijnenburg (1868-) en Thorn Prikker (1868-1936) bij hun
decoratieve symbolische strevingen contact met de stroomingen in de
vrije schilderkunst, en maakten aldus den overgang over den ouden
weg naar de nieuwe landen mede (Afb. 323).
Duitschland. -- De romantiek vond in Duitschland een gunstiger
bodem : fantasie, gevoel, ja een zekere sentimentaliteit zijn kenmerken
van den Duitschen volksaard. Zoo ontstond hier eerlang naast de bloeiende romantische literatuur (de gebroeders Grimm, Hoffmann, Uhland,
Eichendorff, e. a.) en in nauw verband hiermee, een haast even overvloedige romantische schilderkunst, waarvan het gehalte echter niet in
verhouding was tot de productie en die bij alle romantische gestemdheid
toch zeer classicistisch ingesteld bleef.
De romantische beweging ging uit van de Duitsche schilderskolonie
te Rome. Onder de leiding van Friedrich Overbeck (1789-1869) vatten
eenige jonge schilders, meest katholieken of katholiciseerenden, het plan
op om een monumentale christelijke schilderkunst te scheppen in navolging van de Italiaansche frescoschilders van het Quattrocento. Om
hun christelijke opvatting van de kunst en mede om hun zonderlinge
leefwijze, die veel van het kloosterleven weghad, werden zij spottenderwijs « De Nazareners » genoemd. De voornaamste onder hen waren :
Franz Pforr, de gebroeders Veit, Peter Cornelius, Julius Schnorr, Joseph
Fuhrich en Wilhelm Schadow. Het gemeenschappelijk werk van de
broederschap zijn de muurschilderingen in de Casa Bertholdi (thans te
Berlijn). en in de Villa Massimi, grootsch opgevatte tafereelen naar
Ariosto, Tasso en Dante, rijk aan inhoud en krachtig van teekening
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doch flauw van e xpressie en van koloriet. Na 1820 viel de
broederschap te Rome
uiteen. De meeste
schilders keerden
naar Duitschland terug, waar zij, weldra
met de leidende posten aan de Academies belast, de propagandisten werden
van de Nazareneridealen. Peter CorneAfb. 324. — Rethel. De Dood als overwinnaar (houtsnede).
lius burgerde de monumentale historieschildering in te Munchen, Joseph F'uhrich te Praag en te Weenen,
Wilhelm Schadow te Düsseldorf, waar zij in een gevoeliger romantischer
toon overgezet tot diep in de XIX e eeuw heeft stand gehouden.
Ontelbaar zijn de gebouwen door deze schilders en hun discipelen met
muurschilderingen versierd. Noemen wij hier slechts onder de vele merkwaardige ensembles : Cornelius' grootscha mythologische muurschilderingen in de Glyptotheek te Munchen, Schnorr's Nibelungencyclus in
de Nieuwe Residentie aldaar, Schwindt's Elisabethsleven op den Wartburg, en Rethel's tafereelen uit het leven van Karel den Groote in het
raadhuis te Aken. Al deze schilderingen lijden aan dezelfde gebreken :
te veel literatuur, te weinig schilderkunst, te weinig studie van de
natuur. Frisscher en spontaner uitte zich de Nazarenerkunst in de
kleinere genres, aquarellen, teekeningen, houtsneden en etsen naar de
gelijktijdige literaire werken. Meesters in deze vakken waren Moritz
von Schwindt met zijn illustraties naar Eichendorff's liederen en
sprookjes, Joseph F'uhrich met zijn teekeningen naar den Bijbel en
Alfred Rethel met zijn dramatischen Doodendans (Afb. 324). Wat aan de
kunst der Nazareners ontbrak, natuurstudie en koloriet, die eigenschappen vinden wij in een voor den tijd verrassende mate bij den
Hamburger portretschilder Otto Runge en bij de landschapschilders
C. D. Friedrich en Karl Blechen.
Omstreeks het midden der eeuw kwam het overal in Duitschland tot
een reactie tegen de kleurlooze idealiseerende Nazarenerkunst. Terwijl
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Piloty en Makart, naar het
voorbeeld der Vlaamsche en
Fransche romantiekers, het
historieel in koloristischen zin
vernieuwden, Spitzweg, De f regger en Knaus bij de schildering
van het volksleven meer belang
hechtten aan de keurige uitvoering, Franz von Len bath
(1836-1904) in zijn portretten
van de beroemdheden der eeuw
een raker karakteristiek met een
picturaler vertolking zocht te
vereenigen, trad te Berlijn Adolf
Menzel (1815-1905) als baanbreker van een onbevangen
realisme op. Ofschoon het meest
bekend om zijn historischtrouwe,
Afb. 325. — Leitil. Portret van gravin Treuberg.
pittige voorstellingen uit het
leven van Frederik den Groote,
is Menzel toch grooter kunstenaar in die tafereelen als « Het gymnasiumtheater» en « De balkonkamer », waar hij uit eigen aanschouwing
schept. Vooral de schilderijen na zijn Parijsche reis (1867) getuigen van
een sterk gevoel voor de problemen van licht en atmosfeer en stempelen hem tot den directen voorlooper van het impressionisme. Van
groote beteekenis voor de zege van de realistische richting was de
Courbet tentoonstelling in 1869 te Munchen. Een geestverwant van
den grootera, Franschen realist was Wilhelm Lei bl (1844-1909), wiens
portretten (Afb. 325) en taf ereeten uit het Beiersch volksleven, door
hun rake waarneming, scherpe karakteristiek en rijk koloriet, de
herinnering wakker roepen aan de groote realisten en koloristen, der
XVIe eeuw. Plein-air gaf Leibl nog niet. Het was Max Liebermann
(1847-1935), die in de 80-erjaren het impressionisme uit Nederland in
Duitschland binnenbracht. Bij alle afhankelijkheid van zijn Hollandsche
meesters, onderscheidde Liebermann zich toch door een sterker gevoel
voor het beweeglijke, menschen en dingen omstroomende licht en
door een rijker kleurenscala. Terwijl Fritz von Uhde (1848-1911) te Munchen de impressionistische schilderwijze op godsdienstige onderwerpen toepaste, stonden allerwegen in Duitschland schilders op, die er zich op
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toelegden het beweeglijke moderne stadsleven of de wisselende uitzichten
van het Duitsch landschap op impressionistische wijze te vertolken.
Intusschen bleven andere schilders als de Zwitser Arnold Boecklin,
Hans von Marées en Max Klinger meer belang hechten aan het onderwerp dan aan zijn picturale vertolking en gingen voort met hun romantische of symbolische scheppingen in een min of meer classicistische
vormentaal uit te drukken. Eigen nieuwe wegen ging de Zwitser Ferdinand Hodler (1853-1918). Begonnen als academicus, vervolgens onder
den invloed gekomen van het neo-impressionisme, wendde hij zich
weldra van het naturalisme af, om zijn gedachteleven gestalte te geven
in historische of allegorische composities, waaraan de sterk vereenvoudigde teekening en koloriet en de rhythmische herhaling van vormen en
kleuren een ongemeen decoratief monumentaal karakter verleenen.
Vermelden wij ook in dit verband de pogingen der Beuronerschool om
de godsdienstige schilderkunst te vernieuwen. Zich inspireerend op de
kunst van Egyptenaren, Byzantijnen en Giottesken, zochten de Beuronerkunstenaars een godsdienstigen indruk te verwekken door hiëratische,
streng geometrische vormen en figuren; zij brachten het echter niet
verder dan tot een ziellooze nabootsing van een eenmaal levende kunst,
Engeland. — De Engelsche schilderkunst, die in het begin der eeuw
zulk een grooten stoot had gegeven tot de moderniseering van de kunst
op het vasteland, was in de 40-erjaren in verval geraakt. Constable
was dood, Turner was een maniak geworden, de historie,- genre-, ja zelfs
de portretschildering lagen onder de plak van de Academie... Toen ontstond daar in 1848, op initiatief van Ruskin en in nauw verband met
den « Gothic revival » en de Oxfordbeweging, de Praera f f aëlietische
Broederschap, met het doel de schilderkunst te vernieuwen. Leden van
de eerste ure waren : Holman Hunt, Everett Millais en Gabriël Dante
Rossetti. Evenals de Duitsche Nazareners stelden zij Raf f aël aansprakelijk voor de verwording van de schilderkunst en gingen zij bij hun
vernieuwingspogingen terug naar de naïeve, oprechte, « gothische »
kunst van het Quattrocento. Evenals gene ontleenden zij bij voorkeur
hun onderwerpen aan den Bijbel, de middeleeuwsche legenden en de
nationale overleveringen. Doch bij dit alles — en hierin verschilden zij
van hun Duitsche geestverwanten — hechtten zij een groot belang aan
de kleur, die zij volgens een nieuwe formule toepasten (schelle, primaire
kleuren, mozaïeksgewijs naast elkaar gezet) en belette hun vereering
voor hun voorbeelden hen niet uit hun eigen oogen te kijken. Holman
Hunt (1827-1910) vertegenwoordigt vooral de godsdienstige strekkingen
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van het Praeraffaëllietisme;
zijn symbolische bijbelsche tafereelen maakten grooten opgang
in Oxfordkringen. Millais (18231896), die ook als schilder van
bijbelsche (realistische) onderwerpen debuteerde, verloochende later het praeraffaëlietisch
ideaal voor de novellistische
zedenschildering. De meest typische vertegenwoordiger van
het Praeraffaëlietisme is Dante
Rossetti (1828-1882). Van zijn
Italiaansche katholieke afkomst
hield hij de groote vereering
voor Dante en voor Maria, aan
wier verheerlijking het grootste
,deel van zijn werk gewijd is.
Godsdienstig of profaan onderwerp, het wordt door hem in
een romantische zwoele sfeer
overgezet. Hij schiep dat eigenaardig elegant praeraffaëlietisch
vrouwentype, met hoog-gegord
slepend kleed, groote vraagoogen, dikke lippen en lange
haren, dat door zijn volgelingen
gevulgariseerd, langen tijd in
Engeland mode en toilet beinvloed heeft. Van die volgelingen
was Burne Jones (1833-1899)
verreweg de voornaamste. Moet
zijn werk in warmte van gevoel
en van koloriet voor dat van
Afb. 326. — Burne Jones. Koning Kophetua en
de bedelares.
Rossetti onderdoen, het munt
er boven uit door zijn zorgvuldiger afwerking en door zijn decoratieve eigenschappen. Men bestudeere in dit opzicht het schilderij « Koning Kophetua en de bedelares »
Op. 326) en lette op de evenwichtige groepeering der figuren, de fijne
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teekening en de nauwkeurigheid van het detail. Die zelfde decoratieve
kwaliteiten vindt men terug in het werk van W aiter Crane (1845-1915),
die door zijn illustraties van boeken, enz. veel bijgedragen heeft
tot de vernieuwing der ambachtskunst in Engeland. Het classicisme intusschen was niet dood; het beleefde zelfs een nieuwen bloei, dank
zij Leighton (1830-1896) en Alma Tadema (1836-1912) : vooral de
antieke zedenschilderingen van dezen laatste vielen destijds zeer
in den smaak. De pogingen van de Londensche « New English Artclub »,
om het impressionisme van Manet op de Engelsche landschapschildering in te enten mislukten. Eerst in de 80-erjaren, dank zij de
« School van Glasgow » (Guthrie, Lavery, e. a.) kreeg de nieuwe
schilderopvatting burgerrecht, maar dan ook in een gewijzigder.
vorm : de hellere tonen van het Fransche impressionisme werden
door de schilders van Glasgow verbonden met het paysage intime
der Fontainebleauers, in het bizonder van Corot, tot een synthese,
die op slot van rekening niet al te zeer verschilt van het stemmingslandschap van Constable. De portretkunst, met de landschapschildering
Engelands hoogste roem, werd in de tweede helft schitterend verdedigd
door Hubert Herkommer (1849-1914) en vooral door den Schot John
Lavery (1856-) en door den ingeweken Amerikaan John Sargent
(1856-). Het stemmingslandschap in den trant van Constable en het
kloek geteekend en rijk gekleurd portret maken ook op onze dagen
den roem uit van de Engelsche schilderkunst, die tamelijk weerbarstig
bleef tegenover de moderne experimenten. Voorts kan Engeland op dit
oogenblik wijzen op een decorateur van een ongewoon talent, Frank
Brangwijn (1867-), den verheerlijker van het Britsch imperium.
Onder de Amerikaansche schilders, die in de XIXe eeuw een rol
zijn gaan spelen, neemt James Mac Neill Whistler (1834-1903) een eerste
plaats in. De laatste verfijningen van de moderne schilderkunst, de
koele tonen van Velasquez, de stemming van de Fontainebleauers en
van Rossetti, de licht- en luchtschildering van Manet en Monet,
zij zijn door hem tot een zeer persoonlijke kunst verwerkt, die in staat
is de teerste indrukken en verschijnselen weer te geven. Whistlers landschappen zijn visioenen uit een droomenwereld, symphonieën in kleur,
zooals hij zelf ze vaak betiteld heeft. Ook het portret, o. a. het welbekende van zijn moeder, wordt bij hem in de eerste plaats een kleurenspel,
een brok lyriek, weerspiegeling van een « état d'áme ». Whistler heeft
een zeer grootera invloed uitgeoefend op de Schotsche landschapschilders,
die naar zijn voorbeeld den helleren toon der Fransche impressionisten
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lieten varen voor de stemmiger grijzen, die hun later werk kenmerkten
De Noorderlanden, die eerst in de XIX e eeuw aan de Europeesche
kunstbeweging begonnen deel te nemen, hebben hierin een krachtig
woord meegesproken. Ondanks sterke beïnvloeding door Frankrijk,
wisten zij toch hun eigen aard te bewaren. De voornaamste Deensche
schilder en een van de belangrijkste figuren van de Europeesche schilderkunst was Severin Kroyer (1851-1909), een portrettist van een zeldzame
waarnemingsgave en uitdrukkingsvermogen (Portret van Bjornson) en
landschapschilder (vooral kustgezichten) van een weergalooze kleurenen lichtbeheersching. In Zweden traden vooral Carl Larsson (1853-)
en Andreas Zorn (1860-) op den voorgrond, de eerste met helkleurige
decoratieve muurschilderingen van een Japansche fijnheid, de tweede
met zeer schilderachtige tafereelen van het Zweedsch boerenleven en
impressionistische momentopnamen van het Parijsch boulevardleven.
Het realisme tierde vooral in het ruwe Noorwegen, doch geen enkel
schilder reikte hier boven de gewone middelmaat uit. Eerst tegen het
einde der eeuw trad in Noorwegen een schilder van Europeesche beteekenis naar voren, Edvard Munch (1863-), een mystieker van het slag
van Smits en Servaes, die met Cézanne en Van Gogh de vernieuwer
ging worden van de schilderkunst in Duitschiand.
Italië. — Langer dan elders hield het classicisme stand in het land
van Raf f aël. Eerst in de tweede helft der eeuw werd er voor goed mee
gebroken. Caravaggio en Tiepolo dienden daarbij als voorbeelden.
Daarnaast echter deden zich ook al spoedig invloeden gelden uit Frankrijk. Een zeer zelfstandig kunstenaar, een van de groote schilders der
eeuw, was Giovanni Segantini (1858-1899). Het Tiroolsch hooggebergte,
zijn verblindende gletschers, zijn kristallen lucht, zijn weerbarstig
bouwland en zijn stoere bevolking, zij worden door hem weergegeven
in een buitengewoon lichtkrachtig koloriet en met een strenge grootheid
van stijl die aan Millet doet denken.
Spanje, dat langs Velasquez en Goya op de Europeesche schilderkunst

zulken grooten invloed uitoefende, heeft zelf aan de moderne kunstbeweging slechts een gering aandeel genomen. Historieschilders, gespecialiseerd in bloedige gevallen, had het land van de Inquisitie en de stierengevechten met de vleet, doch geen die boven de middelmaat uitstak.
Beter presteerden de genreschilders, schilders van stierengevechten,
volksfeesten en kerkelijke plechtigheden, waarbij flikkerend licht, schitterende kostumeering en glimmend gerei te pas komen ; toch bleef het
meestal bij een droog detailleeren van dat uiterlijk vertoon, waarb'
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knapheid de leegheid en de picturale armoede van het schilderij moest
goedmaken. De eenige schilder van Europeesche beteekenis is Ignacio
Zuloaga (1870-), die in zijn breed geborstelde decoratieve tafereelen
uit het leven van zigeuners, bedelaars en straatmuzikanten, het gegeven
der traditie op een moderne wijze vertolkte.
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De romantiek en de toenemende uitbreiding van het lezend publiek brachten
een heropleving teweeg van de grafische kunsten, ets en houtsnede, waarbij
zich sedert de uitvinding van L. Senefelder (1797) ook de lithographie was komen
voegen. In Frankrijk onderscheidden zich de meesters .van Barbizon in de
etskunst, en Raffet, Daumier, Gavarni en Fantin-Latour in de lithographie;
doch vooral de Duitsche romantiekers hebben zich op deze gebieden naam
verworven. In België waren het Leys en De Braekeleer, die de prentkunst in
eere herstelden. In 1880 ontstond te Antwerpen « De Vereeniging der Antwerpsche
Etsers », waarvan verschillende leden verdienstelijk werk leverden. De vereeniging
kreeg in 1887 een tegenhanger in de Brusselsche « Société des aquafortistes
bolges », waarvan Félicien Rops de spil was en die tot 1914 onverzwakt stand
hield. -- Het verval der gilden (in Frankrijk en afhankelijke landen de officieele afschaffing ervan), de ontwikkeling van de techniek en de toenemende
mecaniseering van de kunstnijverheid waren voor de ambachtskunst noodlottig.
In de meubelkunst handhaafde zich een zekeren tijd een soort Empire (LouisPhilippe-, Biedermeier-, Hepplewhite-stijl); doch vanaf het midden der eeuw,
begon in alle landen de nabootsing der historische stijlen, Gotiek, Renaissance,
en Louis-stijlen. De koper- en edelsmeedkunst, die thans meer dan voorheen op
de Kerk aangewezen waren, gingen denzelfden weg op. De ceramiek-, tapijt-,
glas-in-lood-, boek- en graveerkunst geraakten in diep verval. Lofwaardige
pogingen, meestal in de historische richting, om de kerkelijke toegepaste kunst
op te beuren, werden gedaan door Cuypers in Nederland (werkplaatsen te Roermond), door de Beuronermonniken in Duitschland, door baron de Béthune en
de St. Lucasscholen in België. Baanbrekend werk verrichtten de Engelsche Praeraffaëlieten, Ruskin, Walter Crane en Burne Jones, die nagenoeg het gansche
gebied der toegepaste kunst ontgonnen, overal met den sleur der oude stijlen
brekend. Van alle pogingen om de kunst nijverheid te doen herleven en te
vernieuwen zouden deze de vruchtbaarste blijken voor de toekomst.
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VIJFDE DEEL

DE MODERNE KUNST
ZAKELIJKHEID EN EXPRESSIONISME
Historisch milieu. — Terwijl de vooruitgang van socialisme en democratie
de uitbreiding van onderwijs en pers, de toenemende laïciseering van het openbaar leven de verspreiding van het materialisme in de breede volkslagen in de
hand werkten, won onder de leidende geesten de spiritualistische vernieuwing,
die wij op het einde van de vorige eeuw zagen aanlichten, meer veld. Hoe uiteenloopend ook de oplossingen waren : occultisme en theosophie, pragmatisme,
immanentisme en neo-scholastiek, fideïsme en intuïtionisme, het waren toch
zooveel bevestigingen van Brunetière's « bankroet der Wetenschap ». Toen kwam
de oorlog, ontketend door het individualisme in zijn meest verwerpelijken vorm
en uitgevochten door een louter materieels overmacht van kanonnen, granaten
en strijdwagens. Vier jaar lang schudde hij de volken dooreen, schokte het maatschappelijk en economisch leven tot in zijn grondvesten, dwong de menschen tot
nadenken over de problemen van leven en dood. Schenen de jaren die er op
volgden, gekenmerkt als zij waren door uitspattingen van de bedwongen zinnelijkheid, verhoogde machienenmacht en verfijnde techniek, economische welvaart
en gemakkelijke beurssuccessen, de overwinning te brengen van het materialisme,
de spiritualistische beweging was niet dood. Zij trad eerlang onder nieuwe en
krachtiger vormen aan den dag. Zonder te gewagen van de gelouterde en hooger
opstrevende zuiver-godsdienstige stroomingen, die toch ook als een component
in het tijdsbeeld meetellen, moet gewezen op het succes van wetenschapstheorieën,
die het wezen der dingen herleiden tot een spel van trillingen en krachtgolvingen
en die, na de grens te hebben verlegd van de scheikunde naar de natuurkunde, haar
nog verder verschuiven naar de meer abstracte wiskunde. In de psychologie
wordt een steeds grooter rol toegekend aan den invloed van het onderbewustzijn
en worden de rechtstreeks waarneembare verhoudingen van stoffelijken aard meer
en meer vervangen door imponderabilia. De tijd zal uitwijzen of deze spirtualistische richtingen haar weg zullen maken en het materialisme bij de massa zullen
verdringen. Zijn de nieuwe krachtideeën, Staat en Ras, totale vernietiging van
het individualisme, vormen van spiritualistische bezieling, of een doorbreken
van een neo-materialisme?

A. BOUWKUNST
De moderne bouwkunst. — Ontstaan. Viollet-le-Duc, Ruskin, Semper

en Cuypers waren baanbrekers geweest. Tegenover de heer393

schende versieringsmanie waaraan veel zooniet alles werd opgeofferd,
hadden zij de rechten van den bouw opgeëischt en de elementaire beginselen van alle bouwkunst : doelmatigheid, eerlijkheid, en logische
constructie, in het licht gesteld; doch zij zelf waren halverwege blijven
staan en hadden hun rationeele gebouwen voorts gestoken in het stijldecor van het verleden. Een jonger geslacht kwam en voerde de zoo

Afb.

327. —

Dudok.

De

«Bijenkorf

»

te

Rotterdam.

nadrukkelijk verkondigde beginselen integraal en radicaal door. Om
los te geraken van de historische stijlnavolging pakten zij bij voorkeur
die problemen aan, die het verleden niet gekend had of waarbij het
nutsdoel steeds gezegevierd had op de monumentale neiging van den
architect. Haast alle landen brachten tot de vernieuwing van de architectuur hun steen bij. Terwijl in Engeland Ruskin's leerlingen zich verdienstelijk maakten om de landhuisarchitectuur, de Fransche ingenieurs
en architecten uit de school van Viollet-le-Duc baanbrekend werk verrichtten op het gebied van ijzer- en betonconstructie, Cuypers' leerlingen
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in Nederland de architectuur
opnieuw tot gemeenschapskunst
trachtten te maken, deden de
Belgen en Oostenrijkers een
heroïsche poging om met een
nieuwe bouwkunst een nieuwen
ornamentatiestijl te scheppen,
en ... bouwden de Amerikanen
Root en Sullivan de eerste
nuchter zakelijke sky-scrapers.
Het individualistische en onevenwichtige, dat de eerste
werken kenmerkte, verminderde
neet den tijd : de al te uitbundige
versieringsdrang der Belgische
en Oostenrijksche richting bezonk, terwijl anderzijds het
starre rationalisme zich milder
en esthetischer ging voordoen.
Zoo kreeg dan met den tijd en
onder de wisselwerking van
Afb 328. — Van de Velde. Universiteitsbibliotheek
te Gent (maquette).
deze verschillende stroomingen
de moderne bouwkunst een meer
uniform karakter.
Kenmerken en esthetiek. De moderne bouwkunst is : 1. bouwkunst in
den meest volstrekter zin van het woord : beoogt het scheppen van
doelmatige ruimten en legt hierbij een voorkeur aan den dag voor den
oervorm van de ruimteschepping, den kubus; — 2. modern, niet slechts
omdat zij in dezen tijd ontstond, maar omdat zij van dezen tijd is,.
d.w.z. rekening houdt met zijn sociale, economische, hygiënische en
andere eischen, gebruik maakt van de moderne materialen, ijzer, glas,
staal en beton en de constructiemogelijkheden door de moderne techniek
geschapen benuttigt; — 3. rationeel, in het ontwerpen van het gebouw
dat in de eerste plaats aan zijn doel moet beantwoorden, verder in de
uitvoering ervan die deze bestemming naar buiten moet openbaren,
in het gebruik der materialen, die volgens hun aard verwerkt en niet
verknoeid noch verborgen worden; -- 4. wijl rationeel en functioneel,
antidecoratief, alle versiering die niet uit de structuur groeit of er niet
organisch mede verbonden is verwerpend. Van stijl, in den zin waar395

in wij dit woord tot dusver
gebruikten, een bepaald bouwsysteem met een min of meer
uniforme vormgeving en een
vast ornamentaal alfabet, kan
bij de menigvuldigheid der
moderne bouwproblemen, de
verscheiden mogelijkheden der
materialen en het gehuldigd
rationalisme geen spraak zijn.
De schoonheid der moderne
bouwkunst is geen stijlschoonheid, doch technische, functioneele schoonheid, vrucht van
den ordeeenden en berekenenden geest, meer dan van de
scheppende verbeelding of van
het zinnelijk aangelegde gevoel.
De esthetische indruk van een
modern gebouw is het resultaat
van verticale en horizontale
componenten, van de tegenAfb. 329. — Moser. Interieur plan St. Antoniuskerk
stelling tusschen de passieve
te Bazel.
vlakken en de actieve functioneele elementen, van de (meestal antithetische) verhouding tusschen
de bouwvolumes. Men kan de vraag stellen of het esthetisch verlangen
van den mensch, ook van den modernen mensch, met deze abstracte
technisch schoonheid vrede zal blijven hebben?
Twee richtingen. Wanneer men de uitingen van de moderne bouwkunst
in de verschillende landen overschouwt, kan men daarin twee richtingen
onderscheiden : terwijl de eenen (Rationalisten, Traditionalisten), bij
alle moderniteit in vormgeving en materiaal en bij alle streven naar
architecturale zuiverheid, aan zekere historische en nationale waarden
blijven vasthouden, en niet alle schilderachtige effecten misprijzen,
heeft zich daar vooral sedert den oorlog een andere richting ontwikkeld, die der nuchtere ((-Nieuwe Zakelijkheid », welke alle romantisme over boord werpt, onpersoonlijk en internationaal is en
streeft naar de meest onmiddellijke en eenvoudigste omsluiting van
de ruimte, daarbij een voorkeur toonend voor de kubistische vormgeving.
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Voornaamste uitingen. De moderne bouwkunst is in de eerste plaats een
burgerlijke bouwkunst. Het is aan den woningbouw in al zijn vormen
(landhuis, particuliere woning, blokwoningen en woningblok), aan de
gebouwen van de gemeenschap (scholen, raadhuizen, schouwburgen,
enz.) aan de gebouwen van den arbeid (fabrieken, kantoren, warenhuizen,
beurzen, enz.) dat haar ontwikkeling het best te volgen is. Vooral in
het ontwerpen van grootsche stedebouwkundige ensembles heeft zij
voortreffelijk werk geleverd. Maar ook op het gebied van de kerkelijke
bouwkunst vallen hier en vooral elders reeds merkwaardige uitingen
aan te wijzen. Twee factoren beheerschen den hedendaagschen kerkbouw:
de beperktheid der middelen waarover men meestal beschikt en de
Christocentrische Eucharistische orienteering van het christelijk leven.
Dreef de eerste de kerkelijke architectuur van zelf in de moderne, zij
het dan ook niet altijd extreme richting, de andere had voor gevolg
dat de architecten, traditionalisten zoowel als modernisten, meer rekening hielden met de liturgische vereischte dat alles in het kerkgebouw
convergeere naar het altaar, hetwelk van alle zijden door de geloovigen
moet gezien kunnen worden, en er naar streefden om, door de schikking van de doopkapel, biechtstoelen en kansel, een juist gedacht te
geven van de rol en de beteekenis der sacramenten en prediking in het
christelijk leven. Zoo wordt thans het kerkgebouw meer en meer in de
breedte ontwikkeld, de beukindeeling vermeden, het altaar op een
verhevenheid geplaatst en door ruimeren (zijdelingschen) lichttoevoer,
en rijkere versiering geaccentueerd, de kansel meestal aan den ingang
van het koor opgesteld, de biechtstoelen in de zijgalerijen ondergebracht
of in de muren ingewerkt, de doopkapel afzonderlijk naast den ingang
aangebouwd. De versiering, sculpturale of picturale, is niet langer
Zusatz, maar wordt organisch met den bouw verbonden en speelt weer
zooals in de middeleeuwen een didactische opvoedende rol.
Engeland. — De vernieuwingsbeweging ging uit van Engeland en
begon met het landhuis. Van een revolutionnaire houding was echter
geen spraak. Getroffen door de doelmatigheid en den eenvoud van de
landhuizen uit den tijd van Elisabeth en Queen Anne, trachtten de
Engelsche architecten, als Webb, Norman Shaw en Morris, dit woonhuistype aan te passen aan de eischen van den tijd. Zoo ontstond daar vanaf
de zestiger jaren het schilderachtige Engelsch landhuis (cottage), met
zijn vrijen door de omstandigheden en noodwendigheden bepaalden
plattegrond, zijn doelmatige, gezellige ruimtengroepeeringen om de hal
als centrum, zijn bescheiden buitenarchitectuur, waaraan de port al397

bouw, de gekoppelde
vensters en de kerkers
een belangrijke rol
spelen en het hooge
steile dak en de talrijke uitstekende
schoorsteenen een
schilderachtig uitzicht geven (Afb. 330).
Een der eerste voorAfb. 330. — Modern landhuis naar Engelschen trant.
beelden ervan was
het door Webb en
_Morris gebouwde Red House te Bexley Head in Kent. Weldra stonden
de Engelsche voorsteden er vol van. Overigens bleef Engeland vasthouden aan de eenmaal verworven waarden. Vooral de traditie van
Wren en Jones bleek buitengewoon taai (Lutyens Britannic House en
Cooper's nieuw gebouw van de Lloyds te Londen.) Eerst na den oorlog
werden daar pogingen gedaan om zich van de traditioneels vormen los
te maken : in gematigden zin door Grey Wornum aan het Royal
Institute of British Architects, meer revolutionnair door Easton en
Rob'ertson aan de Royal Horticultury Society's New Hall. Over het
algemeen echter blijven de Engelsche architecten hun moderne rationeele gebouwen, zooniet achter
een historisch stijldecor, dan toch
achter schoon gehouwen steen verbergen.
België. — Een belangrijk aandeel in
de vernieuwingsbeweging hadden de
Belgische architecten Horta, Hankar
en Van de Velde. Met oude en nieuwe
materialen voerden zij daar in de
¶ 0-erjaren te Brussel een reeks
gebouwen uit, Horta een woning in
cde Turijnstraat en het Volkshuis,
Hankar het huis Janssens, Van de
Velde zijn villa Bloemenwerf te
Ukkel, waaraan men vergeefs een
historisch detail zou zoeken . Doch
Afb. 331. — Huib Hoste. Woonhuis
volgens de eigenlandsche traditie,
te Knokke.
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was hun streven meer gericht op de vernieuwing
van het ornament dan op
de eigenlijke architectonische problemen van
ruimte en massa. Zij waren
het, die de grillige lijnenarabesken in zwang brachten, welke naar het leidend
orgaan dier dagen, La
Libre Esthétique, « style
esthétique» genoemd werAfb. 332. — V. De Smedt. Interieur van de kerk te
den, een versieringsstelsel,
Erembodegem-Terjoden.
dat wij straks onder een
anderen naam in andere landen aantreffen. Veel invloed is er in
België van hun werkzaamheid niet uitgegaan : Hankar stierf vroegtijdig, Van de Velde week uit naar Duitschland, vanwaar hij na
dertig jaren verrijkt en beleerd naar België zou weerkeeren, en
Horta, van het drietal de minst begaafde, werd hoe langer hoe individualistischer. Na 1900 speelde België dan ook niet langer een actieve
rol, maar onderging het den invloed van het buitenland, eerst van
Oostenrijk (Hoffmann's Stocklethuis te Brussel), vervolgens en vooral
van het naburige Nederland. Onder de volgelingen van den Nederlander Berlage, die zonder den serenen geest van zijn kunst altijd te
begrijpen toch voortreffelijk werk leverden, noemen wij den Brusselaar
Bodson, den Antwerpenaar Averbeke (pompierskazerne te Antwerpen)
en den Westvlaming Acke (Vlaamsch Huis te Kortrijk). Ook de classiciseerende richting uit Duitschland vond hier aanhangers, o. a. in
Van de Voorde (tentoonstellingsgebouwen te Gent, 1913) en in Govaerts,
den bouwmeester
van het voorname Suikerbazenhuis te Brussel. Dit was
a
de toestand toen de oorlog de bouwbedrijvigheid voor vier jaren kwam
stilleggen. Na den oorlog, die veel eerbiedwaardigs verwoestte en nieuwe
behoeften schiep, liet België een schoone gelegenheid om in de
moderne bouwkunstvernieuwing een woord mee te spreken voorbijgaan. In de plaats van de verwoeste steden te herbouwen tot een
blijvend teeken van het kunnen van dezen tijd, heeft men, door
een valsch romantisme geleid, verkozen het oude zoo goed of kwaad
als het ging na te bootsen (marktensembles van Leuven, Dendermonde,
Diksmuide, hallen en kathedraal te Ieper, enz.) en is men voortgegaan
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met nieuwe bouwproblemen, als de Universiteitsbibliotheek te
Leuven, te steken in
het keurslijf van het
verleden. De moderne
beweging was echter
niet dood. Naast de
reeds genoemde ouderen, als Averbeke,
Acke, en de uit Duitschland teruggekeer_.__. .^__..: : ..:.
de Van de Velde, die
thans rijp voldragen
Alb. 333. — Verwilghen. Christus-Koningkerk te Sint-Niklaas
werk leverden (Aver(maquette).
beke in samenwerking
met Van Hoenacker het Antwerpsch Torengebouw, Van de Velde de
Universiteitsbibliotheek te Gent, Afb. 328), waren flinke jonge krachten opgestaan als Huib Hoste (woonhuizen te Knokke, o. a. Afb. 331),
Smolderen (Century Hotel te Antwerpen), Bourgeois (Cité moderne
te Brussel), Diongre (gebouw van het N. I. R. te Brussel), Steynen en
Francken (woningblokken te Antwerpen), Leurs, Verwilghen, Eggerickx,
enz., die de Belgische architectuur dreven in de richting van het ration alisme en zelfs van de meest consequente zakelijkheid. De kerke'ijke instanties gingen slechts aarzelend met de nieuwe beweging mee.
Meestal is het op gebied van de kerkelijke bouwkunst gebleven bij een
eclectisch rationalisme, aldus de kerk te Diegem-Loo (De Ridder),
de Nationale Basiliek te Koekelberg (Van Huf f el), S. Vincent te Luik
(Toussaint), de kerken van Vaerwijck, De Smedt, (Afb. 332) Van Reeth,
Ritzen, Broeder Urbanus, Bressers e. a. Toch zijn daar ook reeds enkele
voorbeelden van nuchtere zakelijkheid o. a. : de St. Janskerk te Molenbeek (Diongre), de kerk te Seraing en te Desschel-Witgoor (beide van
Leurs), de kapel der Annunciaden te Heverlee (Van Reeth) en de
Christus-Koningkerk (Verwilghen) te Sint-Niklaas (Af b. 333).
Nederland. -- De grondlegger der hedendaagsche Nederlandsche
bouwkunst is H. P. Berlage (1856-). Van 1898 tot 1903 bouwde hij te
Amsterdam zijn Nieuwe Beurs (Afb. 335), die als de monumentale toegangspoort werd van den nieuwen tijd. Berlage's Beurs is geen gotieke
burcht, noch Romeinsche tempel, noch Barokpaleis, maar een nuchtere
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baksteenen utiliteitsgebouw : drie groote
hooge achter elkaar
liggende hallen, van
weerszijden ingesloten door kantoorlokalen, waarvan de
gelijkvormigheid naar
buiten blijkt uit de rij- i
en van gelijkvormige
ramen, terwijl vier
hooge uitbouwen, die
als poortgebouwen of
trappenhuizen dienst
doen, de eentonigheid
ervan breken. Wat er
Afb. 334. — H. Berlage. De Nieuwe Beurs te Amsterdam.
inwendig of uitwendig
aan versiering voorkomt (beeldhouwwerk en schildering) is harmonisch
met het gebouw verbonden en daaraan geheel ondergeschikt. Nederland
en Europa stonden verbaasd voor zulke monumentaliteit bij zooveel eenvoud. Berlage paste dezelfde principes toe aan landhuizen, woningblokken
en kantoorgebouwen. Tot zijn merkwaardigste latere werken behooren
het kantoorgebouw der «Nederlanden» en het Gemeentemuseum te Den
Haag, beide betonconstructies met baksteenvulling. Berlage's rationalisme
vond aanhangers in De Bazel, den bouwmeester van het klassiek aandoende harmonische gebouw der Nederlandsche Handelsmaatschappij te
Amsterdam (Afb. 335) en in Heukelom, wiens indrukwekkend Hoofdgebouw der Ned. Spoorwegen van meer verticale tendensen getuigt. Het
stuitte ook op verzet. Sedert 1900 ontwikkelde zich daar uit de school van
Bleys en Springer een meer romantische fantastische richting. De architecten dezer richting, Kromhout, Van der Mey en de « Amsterdammers »
Kramer en De Klerk, zij ook braken met de historische stijlen, doch zij
wilden van Berlage's strakke vormgeving niet weten, en streefden naar
een schilderachtige, beweeglijke architectuur, waarbij de versiering en het
ornament een belangrijke rol blijven spelen. Typische voorbeelden dezer
richting zijn Van der Mey's Scheepvaarthuis en De Klerk's woningblokken aan het Spaarndammerplein te Amsterdam. Romantisch ook,
maar meer traditionalistisch is het werk van den vooral als kerkenbouwer bekenden Kropholler (kerk te Beverwijk, St. Paschalis in Den
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1 Haag). Revolutionnair-modern daarentegen is de
bouwkunst van Oud (de
Kief hoek te Rotterdam),
Dudok (school en raadhuis te Hilversum en Afb.
327) : beton, staal en glas
zijn hun geliefde materialen; van romantiek en
versiering geen spoor, doch
strenge zakelijkheid met
een voorkeur voor kubistische vormen. Men bezie
b.v. Dudok's Bijenkorf te
Rotterdam (Afb. 327)
een nuchtere verkoophal,
omsloten door glazen wanden, waaraan horizontale
betonnen banden de verdiepingen afteekenen, terwijl de lifttoren-trappenMb. 333. — De Bazel. hantoorgebouw van de
huis deze verbindt en met
Nederlandsche Handelsmaatschappij te Amsterdam.
de Jichtbaken een krachtige verticaal
trekt in het gebouw. Deze ten^
densen werden
op de spits gedreven en tot
een esthetisch
bevredigende oplossing verwerkt
^^
y
in de nuchtere
n.utsgebou wen
van Brinckman
en Van der
Vlugt, o. a. aan
hun gemeenq ^y^jÍ%

s.^^.

.

"^
^ ^ ^4< y,.
y^^
^

Yet-`

schappelijk
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Alb. 336. — Brinkman en Van der Vlugt. Van Nelle's fabriek te Rotterdam.

werk, Van Nelle's fabriek te
Rotterdam

(Afb. 336).

Frankrijk. -- Frankrijk
verrichtte baanbrekend werk
op het gebied van ijzer- en
betonbouw. Reeds in de 60erjaren had Labrouste aan de
Nationale Bibliotheek te
Parijs op een zeer rationeele
wijze het ijzer aangewend tot
overlduizing van de groote
leeszalen. In 1867 nam Monnier patent voor het systeem
-van gewapend beton, dat
kort daarna door Hennebicque tot een voiledig schema
voor den bouw werd verwerkt.
Toch bleven, afgezien van
enkele uitzonderingen (Eiffeltoren, Centrale Hallen,) de
architecten en ook sommige
ingenieurs hun rationeek
ijzeren betonconstructies huh
len in historische vormen.
Door een eeuweniange en
groote traditie verwend, misten zij noode het ornament.

Dit verkiaart

het succes, van

Atb. 337. — Gebroeders Perret. Notre-Dame
te Raincy.

voorbijgaanden aard weIiswaar, dat aan den Belgischen versieringsstiji in Frankrijk beschoren
was. Het ijzer trouwens leende zich voortreffelijk tot de grillige
lijnenarabesken en slingerornamenten, die den «style esthétique » kenmerkten. In dien trant, die hier « modern style » genoemd werd, zijn te
Parijs de Métrostations en -verschilleade warenhuizen uitgevoerd. Ten
slotte kregen ook hier de gezonde princiepen de bovenhand. Het was
van, de betonconstructie dat het heil kwam. Een der eersten, die dit
nieuwe materiaal op een rationeele wijze, zij het dan ook met zekere
gotische reminiscenties verwerkte was Anatole Baudot, een leerling van
Viollet-le-Duc, en dit nog wel aan een, kerk, S. Pierre te Montmartre
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(1904). De beslissende daden bleven niet uit. Van= af 1905 bouwden de gebroeders Perret het eene
betongebouw na het andere : hun eigen woning, de
garage Ponthieu, het Thé'are des Champs Elysées,
kerken als Notre-Dame te
Rainey (Afb. 337), S. Thérèse te Montmagny, enz.
van een klassiek aandoenden eenvoud en schoonheid. Blijven de Perrets
als functionalisten een sterken nadruk leggen op de
dragende deelen en het nut-

Afb. 338. — Mallet-Stevens. Woonhuis op den Boulevard
Suchet te Parijs.
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plantte 01brich den
Wagneriaanschen
stijl te
Darmstadt
op Duitschen bodem over,
waar hij
onder Belgischen invloed nog
meer in de
decoratieve richting
Mb. 339. — A. Messel. Warenhuis Wertheim te Berlijn.
evolueerde
(J u gendstil) .
Duitschland. — In Duitschland, waar ook na 1900 de historische
stijlen nog welig tierden, ging het eerste initiatief tot vernieuwing uit
van vreemden : van Olbrich te Darmstadt en van Van de Velde te Hagen
en vervolgens te Weimar. Doch al spoedig stonden ook Duitschers
op die met de historische stijlnavolging braken. Aldus Alfred Messel
(1853-1909) aan het Warenhuis Wertheim te Berlijn (Afb. 339), dat
spijts zekere gotieke reminiscenties toch van echt rationeele moderniteit
getuigt. Messel bracht die verticale wandindeeling in zwang, die tot
aan den oorlog karakteristiek zou blijven voor de Duitsche bouwkunst.
Van groote beteekenis voor de ontwikkeling der Duitsche architectuur
in de moderne richting was de stichting in 1908 van den Werkbund,
die de meeste architecten en ambachtskunstenaars groepeerde. Van
eenheid was echter nog geen spraak : naast rationalisten groepeerde de
bond de meest radicale individualisten. Toch won in de volgende jaren
het zuiver rationalisme in een eenvoudigen min of meer classiciseerenden
vorm, meer en meer veld. Veel droeg daartoe bij Peter Behrens (1868-),
die langzamerhand de leidende persoonlijkheid van den Werkbund
werd. Ook Olbrich en Van de Velde evolueerden in deze richting. `pot
de voornaamste gebouwen uit dit vooroorlogsch tijdperk behooren
behalve de hoogervermelde bouwwerken van de kunstenaarskolonie
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te Darmstadt en van Messet
te Berlijn : Hóger's Chilehaus
te Hamburg, Behrens' industriegebouwen van de
A. E. G. te Berlijn en van.
Mannesmann te Düsseldorf,
Olbrich's Tietzmagazijnen en
Kreis' musea eveneens aldaar, Van de Velde's Werkbundtheater te Keulen en
Kossow en Kuhne's stationgebouw te Leipzig. Na den
oorlog onderscheidt men in
Duitschland een driedubbele
richting : terwijl de eenera
als Tessenow (schoolgebouw
te Hellerau bij Dresden),
Fischer (scholen te Ml nchen) e. a. zekere traditioneele waarden trachten
te behouden en bepaaldelijk
bij het vooroorlogsch classicisme aanleunen, en andeAfb. 340. — H. Poelzig. Bioscoopzaal te Berlijn.
ren als Hans Poelzig (Groote
Schouwburg te Berlijn en Afb. 340) en Bruno Taut (Hal voor stad en,
land te Maagdenburg) een meer romantische fantastische vormgeving
nastreven is daar de richting van het «Neues Bauen », d. i. der nuchtere
zakelijkheid, vertegenwoordigd door Gropius (Bauhaus te Dessau,
Afb. 341), May (woningblokken in Frankfort), Mies van der Rohe
e. a. Ook op het gebied van de kerkelijke bouwkunst kwam het
streven naar een zuiverder ruimtekunst in zijn meest radicalen vorm tot
uiting : bij de katholieken op grond van het basilicaal beginsel of van
de hallenkerk (Afb. 327), bij de protestanten meestal volgens het dentraliseerend plan (kerk te Riehl bij Keulen).
Ook de Noorderlanden deden tamelijk vroeg aan de moderne
beweging mee, Gingen de modernisten aanvankelijk van de
nationale Renaissancestijlen uit (stadhuis van Kopenhagen en van
Stockholm), later was het een gemoderniseerd classicisme dat de
voorkeur der bouwmeesters weg droeg (Concertgebouw te Stock406

holm,- Universiteitsgebouw lte Oslo,
Centraal Station te Hel.
singf ors).
Zelfs Italië,
het klassieke
land bij uitstek, kan sedert het fascistisch bewind ,op enAfb. 341. — Gropius. Het Bauhaus te Dessau.
kele hoogstaande moderne gebouwen wijzen (Casa del Dopolavoro te Milaan).
Het paradijs van de moderne bouwkunst blijft echter Amerika, waar
op dit oogenblik, Lloyd Wright en Hugh Ferris de traditie van Root en
Sullivan voortzetten.
B. BEELDHOUWKUNST
v.

.„.44,4c,„

^,, .. ..

Afb. 342. — Bourdelle. rDe Beeldhouwkunst
(Parijs, Théátre des Champs-Elysées).

Ontwikkelingsgang. — De
beeldhouwkunst had zich in den
loop van de XIX e eeuw op sleeptouw laten nemen door de schilderkunst. In plaats van met
eigen plastische middelen te
streven naar haar eigen object,
het uitbeelden van geestelijken
inhoud in de ruimte, had zij zich
laten verleiden tot het nabootsen
der werkelijkheid en tot het weergeven van de vluchtige verschijning der dingen. Het toppunt in
dit opzicht vertegenwoordigde de
beweeglijke impressionistiscthe
kunst van Rodin en zijn volgelingen. Parallel nu met de moderne bouwbeweging en veelal in.
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nauw verband hiermee, teekende zich
op het einde der XIXe eeuw een
reactie daartegen af. Terwijl de zgn.
bouwbeeldhouwers, onder den invloed
van het streven naar een nieuwe gemeenschapskunst de plastiek als nederige dienares in den dienst stelden van
de bouwkunst en haar de tucht oplegden van het monumentale, gingen ook
de vrijplastiekers weer streven naar
vereenvoudiging en stijl. Daarbij kwamen dan in de XX e eeuw de experimenten van de constructivisten, kubisten en zuiverbeeldende-kunstenaars, of
hoe zij ook mogen heeten, die de
beeldhouwkunst herleidden tot een
abstract spel van krachten en spanninDespiau.
Kop
van
een
—
Afb. 343.
Landaise.
gen, van massa's en volumes. In ieder
geval met het naturalisme werd gebroken : het individueele karakteristieke werd vervangen door het algemeene typische en de picturale
oppervlak-plastiek maakte plaats voor een stevige stabiele structuur,
volplastische vormen en rhythmische lijnen. Geen wonder dat bij dit
streven naar vereenvoudiging en stijl de beeldhouwkunst van de groote
perioden, de Egyptische, Babylonisch-Assyrische, Archaïsch-Grieksche
en Vroeg-gotieke in het centrum van de belangstelling trad. Ook de
anonieme gemeenschapskunst van de negers en de zgn. primitieven
onzer dagen oefende een groote aantrekkingskracht uit. Hebben sommige kunstenaars zich al te veel door deze voorbeelden laten
beïnvloeden, anderen hebben deze lessen op een persoonlijke wijze
weten te verwerken.
Frankrijk. — Leerlingen en medewerkers van Rodin zetten de reactie
in. Emile Bourdelle (1861-1929), zich inspireerend op de kunst van de
Aigineten, bracht in de monumentale- (reliëfs aan het Théátre des
Champs Elysées, Afb. 344) en vrije beeldhouwkunst (Heraktes, standbeeld van Alvéar) meer spanning, rhythme en een gebondener vormgeving. Krachtiger trad de nieuwe richting aan den dag in het werk
van Aristide Maillol (1861-). Van Rodin's pathos, dat ook nog in
Bourdelle's werk te vinden was, is bij hem geen spoor meer. Maillol's
kunst is een statische stabiele, echte beeldkunst. Zijn beelden, meestal
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krachtige vrouwenfiguren die iets
oermenschelijks aan zich hebben,
zijn opgebouwd uit zware, doch
wel afgewogen massa's, waarvan de
plastische welving in een stille ronding uitdein,t. Van alle moderne
beeldhouwers heeft Maillol in Frankrijk en daarbuiten den grootsten
invloed uitgeoefend. Gaat Maillol's
aandacht hoofdzakelijk naar het
lichaam en laten we zeggen het animalische in den mensch, Des pi au
(1874-) is het vooral te doen om de
ziel, zooals die zich in het gelaat
weerspiegelt. Hij is op dit oogenblik
Frankrijks grootste portretbeeldhouwer. Zoon van de eenzame
Landes, voelt hij zich vooral aangetrokken tot het stille in zichzelf
gekeerde leven. Vooral bij zijn
vrouwenbustes (Afb. 343) is die melancholische trek opvallend. Meer in
het teeken van de traditie staan de
lenige slanke meisjesbeelden van
Joseph Bernard (1866). Volop modern daarentegen zijn de expressieve
Afb. 344. — Lipchitz. Pierrot.
geometrisch gestileerde dierenbeelden van Francois Pompon (1855). Onder den invloed van het gelijktijdig kubisme in de schilderkunst en naar het voorbeeld van de
stoute synthetische negerplastiek, gingen sommige kunstenaars de
beeldhouwkunst herleiden tot een abstract spel van krachten en
volumes. Houdt de te Parijs verblijvende Rus Zadkine nog contact
met de werkelijkheid, Henri Laurens verwijdert zich al meer er van,
Archi penko, Lipchitz en Brancusi, die bij voorkeur met metalen werken,
laten zich tot allerlei grillige combinaties verleiden (Afb. 344). In tegenstelling tot deze zoekers en tot de bovengenoemde modernisten, blijven
de meeste hedendaagsche beeldhouwers de realistische traditie van de
XIXe eeuw getrouw. Noemen wij slechts Boucher, Bouchard en
Landowski. Toch wijst hun voorliefde voor het statisch-verticale er op
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dat ook voor hen de lessen van Bourdelle,
Maillol en Despiau niet zonder beteekenis zijn gebleven.
België. — De eerste te onzent, die met
de naturalistische impressionistische
kunst van Meunier en volgelingen brak,
was Georges Minne (1867-). Reeds in
de 90-erjaren schiep hij naast strakke
vereenvoudigingen van de menschelijke
ellende, zijn vergeestelijkte j ongelingsgestalten, die in een droomenwereld
schijnen te leven. Sedertdien won zijn
kunst aan veelzijdigheid, doch het fijnzinnige en het innige dat zijn eerste
werken kenmerkte is hem bijgebleven
(Afb. 345). Van eenzelfde streven naar
stijl getuigen de sculpturen van Karel
A u broeck aan het IJzermonument. Een
gelouterd realisme, dat de groote sobere
lijn zoekt, huldigen Geo Verbanck en
Leo Sarteel, terwijl Jespers, Puvrez en
Poetou, de meer extreme richting van
het expressionisme vertegenwoordigen.
Afb. 345. — G. Minne. Moeder en kind.
Nederland. — Was er in de XIXe
eeuw nauwelijks spraak van een Nederlandsche beeldhouwkunst, van
af het begin dezer eeuw, dank zij de opleving van bouwkunst en
kunstnijverheid, werd dit anders. De architecten bij hun streven naar
een nieuwe gemeenschapskunst deden beroep op de beeldhouwers. Zoo
ontstond daar een zgn. bouwbeeldhouwkunst. Medewerkers van Berlage
en partijgangers van diens streng rationalisme waren Zijl en Mendes
da Costa. Zijl verzorgde de sculpturale versiering aan de buitenzijde van
Berlage's gebouwen en hield zich stipt aan de opgelegde monumentale
tucht (Afb. 346); da Costa's werk daarentegen staat al iets meer
zelfstandiger en vertoont een meer individualistisch karakter.
Anderen als Van den Eynde, Hildo Krop, Theo Van Reyn en Joh.
Pole! stonden in den dienst van de architectuurbeweging der Amsterdamsche School en orkestreerden met hun romantische subjectivistische sculpturen de schilderachtige, beweeglijke gebouwen dezer
architecten, o. a. het Scheepvaarthuis. Voor de katholieke Kerk in
y • ^^^^ A^z ;:
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Nederland, die intusschen ook weer als
opdrachtgeefster was opgetreden, werkten Vos, Van de Winkel en Andriessen,
die de traditioneele gegevens in een
modernen stijlvollen eenvoud wisten
uit te drukken. Een aparte vermelding
verdienen de edelsmeden Jan-Eioy en
Leo Brom, die aan de doopvont van
Leeuwarden de Romaansche traditie in
expressieve en stijlvolle moderne vormen
deden herleven (Afb. 347). Intusschen
had zich ook een beweging voor een
vrije plastiek baan gebroken. Onder
deze vrije beeldhouwers treden vooral
op den voorgrond de reeds genoemde
Krop met beelden van een gesloten
gebondenheid en van massale vormen
en John Raedecker de intuitieve beeldhouwer van het sensitieve leven, tevens
een portrettist van een zeldzame begaafdheid. Terwijl sommigen dezer vrijplastiekers b.v. Jacobs Van den Ho/ en
Wezenaar den invloed ondergaan van
Maillol, vertegenwoordigt een Chabot de
kubistische constructivistische richting
van Zadkine.
Duitschland. — De classiciseerende
reactie door Hildebrand tegen de
.
pralerige neo-Barokrichting ingezet,
werd in strenger gestileerde richting Afb. 346. — Zijl. Gijsbrecht van Aernstel.
voortgezet door den dierenbeeldhouwer
Gaul (1869), door Lederer (1871) met zijn Bismarckmonument te
Hamburg en door Metzner (1870-1903) met zijn krijgslieden aan het
Volkerslachtdenkmal te Leipzig. Daarnaast deed zich met den dag
sterker de invloed gelden van den Franschman Maillol. De hoofdfiguur
dezer nieuwe school was Wilhelm Lehmbruck (1881-1918). Stemt
Lehmbruck's werk met dat van Maillol overeen wat stille rustige
monumentaliteit en normatieve schoonheid betreft, het verschilt ervan
door zijn dieperen geestelijken inhoud. Waar de sensitieve Franschman
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in de eerste plaats geboeid wordt door
het lichaam, daar legt de zoeker en
peinzer die Lehmbruck was in zijn
beelden iets van de onrust die hem
kwelde. Typisch in dit opzicht is het
gotisch ascetisme van sommige zijner
beelden. Maillol's invloed is verder
merkbaar in het latere werk van Georg
Kolbe (1877-), die begonnen in Rodin's
trant, weldra de beweeglijke schilderachtige sculptuur liet varen voor een
rustiger en meer normatieve. Van een
bizonder fijn vormengevoel getuigen
de gestileerde dierenbeelden van Renée
Sintenis. Een afzonderlijke plaats onder
de Duitsche beeldhouwers bekleedt
Ernst Barlach (1870-), die slechts vrij
laat aan het beeldhouwen ging en
naast Fransche ook Russische invloeden
onderging. Zijn materiaal is het hout.
Geen heeft op zulk intens expressieve
wijze en met zulk diep menschelijk
accent de tragiek van het menschelijk
leven uitgebeeld, haar plotse uitbarstingen (Paniek), of haar doffe vertwijfeling
(Afb. 348). Den invloed der negerplastiek ondergingen Max Pechstein en
Schmidt-Rottlu f f . Abstract-kubistische
composities maakte Rudolf Belling
(Boksende mannen, Drieklank).
Mb. 347. — Jan-Elov en Leo Brom.
Doopvont_in_ St. Bonifaciuskerk te LeeuOverige landen. — In het conservawarden.
Onderaan geknield : de personnificaties
tieve Engeland vond de moderne beder vier paradijsstroomen; op de kuip :
weging weinig bival; vermelden wij
vier voorafbeeldingen van het doopsel,
0. a. de redding van Noe en de zijnen
Jacob
Epstein met zijn negerplastiek
door de Ark, en de redding van Jonas
door het zeemonster; op het deksel : vier
en Eric Gill met zijn expressionistischen
tafereelen o. a. de doop van de Friezen
Kruisweg in de katholieke kathedraal
door St. Bonifacius en de doop van
Christus in den Jordaan.
van Westminster. Italië kan wijzen
op Ernesto de Fiori (1881-), den beeldhouwer van dynamisch-gespannen figuren in den trant der Aigineten, terwijl Spanje een
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ijzerconstructivist heeft in Pablo Gargallo.
Een modern beeldhouwer van Europeesche
beteekenis is de Zuid-Slaviër Ivan Mechtrovitch
(1883-). Zijn hoofdwerk is het monument
van Kossowo, een poëem in steen ter verheerlijking van den heldenmoed en den offergeest
der Serviërs in hun strijd tegen de Turken :
krijgers, vrouwen, martelaars gegroepeerd om
het reusachtig standbeeld van den Servischen
Roeland, Kralievitch Marko.
C. SCHILDERKUNST
Ontwikkelingsgang. — Vanaf de Renaissance had het natuurbeeld, de visueel waargenomen werkelijkheid, onafgebroken de schilderkunst beheerscht; nooit echter zoo tiranniek
J
als in de XIX e eeuw. Wel beteekenden het
impressionisme, en ook het neo-impressionisme
Mb. 34S. — Barlach. Koude.
dat er op volgde, door hun neiging om de
afzonderlijke vormen op te offeren aan een
totaal-indruk, in een zekere mate een verzwakking van de waardeering der dingen op zich zelf, zij bleven toch bij de optisch waargenomen werkelijkheid staan en daardoor aan het natuurbeeld gekluisterd.
Tegenover deze materialistische opvatting, die de kunst tot nabootsing
verlaagde, ontwikkelden zich vanaf het einde der eeuw, in aansluiting
met den algemeenen drang naar nieuwe geestelijke waarden, verschillende tegenstroomingen, de eene meer revolutionnair dan de andere,
alle echter hierin overeenkomend dat zij de schilderkunst weer wilden
maken tot een schepping en de werkelijkheid nog slechts gebruikten als
uitgangspunt of symbool voor eigen vrije beelding. Anderzijds gaf de
Umwerung der Werte van het impressionisme, dat alles aan den schilderachtigen indruk ondergeschikt maakte, aanleiding tot een reeks reacties,
die er op gericht waren om de schilderkunstige middelen, lijnen, vormen,
kleur, als zelfstandige waarden in eere te herstellen. De geschiedenis
dezer stroomingen is de geschiedenis der moderne kunst. Al kan men
daarbij nationale richtingen opmerken, en al was b.v. het streven der
Romaansche volken, bizonder der Franschen, meer gericht op het
vormelijk probleem, dat der Germaansche meer op de expressie van den
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ideëelen inhoud, de gelijkaardige geestelijke toestanden in de landen van
Europa, de promiscuïteit der volken tijdens den oorlog, de snellere uitwisseling van gedachten nadien, maakten dat de meeste stroomingen,
die in een bepaald land ontstonden, weerklank vonden in andere landen.
Wij zien dan ook van de behandeling volgens de landen af ons erbij

Alb. 349. — Van Gogh. Landschap.

bepalend de verschillende stroomingen met haar voornaamste vertegenwoordigers in de onderscheiden landen zeer in het kort te doen kennen.
Wij steunen hierbij op de studie, die P. Morlion, 0. P. in « Dietsche
Warande en Belfort » (November 1934) aan dit onderwerp wijdde.
Baanbrekers. — Drie meesters beheerschen de moderne schilderkunst :
Cézanne, Gauguin en Van Gogh. Alle drie kwamen uit het impressionisme voort, doch groeiden daarboven uit en droegen elk hun deel bij tot
de vernieuwing van de kunst. Cézanne herstelde den verwaarloosden
vorm in eere, Gauguin bevrijdde de kleur uit de overheersching van het
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licht, Van Gogh legde
den nadruk op den
geestelijken inhoud
en versterkte de expressie. Alle drie komen hierin overeen
dat zij, in tegenstelling tot de laat-XIXe
eeuwsche schilders
die eenzijdig de kleur
op het oog hadden,
kleur, lijn en vormen
maken tot symbolen
van 's kunstenaars
Afb. 350. — Cézanne. Huizen le Montreul.
innerlijk gevoelsbeeld, desgevallend ook tegen de uiterlijke verschijning der dingen in.
Paul Cézanne (1839-1906) stond aanvankelijk onder den invloed
van Delacroix, kwam naderhand in de sfeer van Courbet en Manet,
maar bevrijdde zich van zijn voorbeelden om zijn eigen wegen te gaan. Hij
brak af met de zuiver zintuigelijke kleurschildering; hij wilde op het
doek projecteeren wat hij van de wereld wist, niet slechts wat hij ervan
zag. « Oog en verstand moeten elkaar aanvullen » placht hij te zeggen.
Wat hem in een landschap boeit, het zijn de vormen waaruit het opgebouwd is. Die te ontleden en met schilderkunstige middelen, lijnen en
kleuren, weer te geven dat is zijn doel (Afb. 350). Jarenlang zag hij zich
den toegang tot de schildersalons ontzeggen en bleef hij niet alleen
miskend, maar erger, onbekend, totdat in 1904, twee jaren vóór zijn
dood, een retrospectieve tentoonstelling zijn werk aan Frankrijk en aan
Europa openbaarde.
Paul Gauguin (1848-1903) ook begon als impressionist, doch kwam al
spoedig in verzet tegen « deze leege kunst, waarin de gedachte geen
plaats heeft ». Onder den invloed der Bretoensche Calvariebergen en van
de gotieke glasramenkunst, evolueerde hij in de symbolische richting.
Van beslissenden invloed op de ontwikkeling van" zijn kunst was zijn
verblijf op de Zuidzee-eilanden, o. a. te Tahiti, waar hij onder de bekoring
kwam van de ongekunstelde leefwijze en kunst van de natuurvolken.
Sedert ontstonden die primitief-aandoende tafereelen van negereenvoud,
waaraan de krachtige lijnen en de sterke vlakke kleuren zulk een ongemeene decoratieve werking verleenen. Nieuw daarin is de plaats die
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wordt ingeruimd aan
het psychisch leven,
de nadrukkelijker beklemtoning van de
vormen en de zelfstandiger behandeling van de kleur
die uit de overheersching van het licht
wordt losgemaakt.
De derde baanbreker,
en de voornaamste,
was de Nederlander
Vincent Van Gogh
(1853-1890). Een zoeker en een onrustige
natuur, die een tijdlang het schildersvak
ruilde voor het pre`^^^
`'
dikantenambt, tusschendoor in een
krankzinnigenge.afb. 351. — Van Gogh. Boer uit Arles.
sticht verpleegd werd,
en eindigde met zelfmoord. Uit zijn Hollandschen tijd dateeren
benevens tal van teekeningen, enkele schilderijen, deernisvolle realistische tooneelen uit het visschers- en boerenleven, in den trant van
Israëls en Millet. Te Parijs (1886-1888), waar hij onder den invloed
kwam der impressionisten, werd zijn werk blijder en zijn palet
helderder. Doch eerst in het stralende Zuiden, te Arles en naderhand
te S. Remy, vond hij zich zelf. Waren reeds sommige zijner Hollandsche
werken, o. a. De aardappeleters, door geforceerde natuurvormen gekenmerkt, hier in het Zuiden wordt de expressiedrang aldoor sterker. « In
plaats van te streven naar de getrouwe weergave van wat ik zie,
schrijft hij uit Aries naar zijn broer, gebruik ik de kleur om mijn
visie en ontroering krachtig uit te drukken ». Het natuurobject is hem
voortaan slechts nog een aanleiding, de kleur een middel, zijn innerlijk
gevoelsbeeld hoofdzaak. De meesterstukken volgden elkaar in koortsachtig tempo op : landschappen, (Afb. 349), stillevens, portretten
(Afb. 351), figurenstukken, al zoovele getuigenissen van den innerlijken
b
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meer en meer gef ol-.'
terden kunstenaar.
Van Gogh stierf nagenoeg onbekend.
Eerst tien jaar na
zijn dood zou zijn
kunst in breeder kring
bekend geraken. Sedert heeft geen
grootenen invloed uitgeoefend.
Voornaamste stroomingen. — Op deze

voorbeelden beroepen
zich al de «ismen »,
die in den loop der
eerste decenniën dezer
eeuw zoo weelderig
op het gebied der
kunsten zijn opgeschoten en die alle
tot doel hadden de
schilderkunst te vernieuwen. Uitgaande
Afb. 352. — Wouters. Het rood gordijn.
van het beginsel dat
alle moderne kunstbewegingen eenigszins eenzijdige uitingen zijn van een of ander
wezenselement van de kunst uberhaupt, kunnen wij met P. Morlion,
naar de twee voornaamste schoonheidselementen, de vormelijke
schoonheid en de expressieve waarde, deze kunstbeweging en tot twee
groepen herleiden, t. w. vormexperimenten en expressiebewegingen.
1. V ormexperimenten. Een eerste reactie tegen de vormverwaarloozing
van het impressionisme was het Fauvisme. Getroffen door de kleurenharmonieën van Gauguin, trachtten sommige schilders als 1Vlatisse,
Derain, Vlaminck, Friesz en Dufresne, de kleur van de overheersching
van het licht te bevrijden, terwijl zij anderzijds naar het voorbeeld van
Van Gogh streefden naar een sterker subjectieve uitbeelding. Om hun
breede vlakke kleurzetting, die hun schilderijen op tapijtwerk doet
gelijken, en om hun willekeurige vormbehandeling werden zij door de
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traditionalisten als «Fauves»,
wilde dieren, bestempeld. Ook
buiten Frankrijk vond het
Fauvisme aanhangers o. a.
bij ons in Rik Wouters (Afb.
352) en Ferd. Schirren. De
groote tijd van het Fauvisme
duurde van 1904 tot omstreeks
1909, toen het door het radicaler Kubisme verdrongen
werd. Het Kubisme, met het
doel het wezen der dingen te
benaderen, ontleedt het natuurgegeven in zijn plastische
Afb. 353. — Picasso. Kubistisch landschap.
aequivalenten, bol, kegel,
cylinder en tracht de naturalistische schijnschildering door een abstract
universeelen stijl te vervangen. Reeds sommige Fauves, b.v. Derain,
hadden hun figuren tot stereometrische vormen herleid; doch het was
de te Parijs verblijvende Spanjaard Pablo Picasso, die de nieuwe
kunstopvatting in haar radicalen vorm lanceerde (Afb. 353). Onder zijn
volgelingen in Frankrijk zijn Georges Braque en Le Fauconnier de
belangrijkste. Het zinnelijk aangelegde en op kleuren verzotte Vlaan-

Afb. 351. — Van Doesburg. Drie beeldingsmomenten van een stilleven.

deren voelde weinig voor deze abstracties; alleen Gust. De Smet,
Victor Servranckx en Oscar Jespers deden tijdelijk aan het kubisme
mee. Meer bijval vond het kubisme in Nederland, waar Schelfout,
Sluyters, van Gestel en vooral de te Parijs verblijvende Van Dongen
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werken in dezen trant
voortbrachten, en ook in
Duitschland, waar Feininger de natuur en den
mensch tot stereometrische vormen herleidde
en Mataré zijn dieren op
deze wijze stileerde. Eenmaal op den weg der abstractie, ging men verder
en verder. Dit leidde dan
tot het Purisme, dat de
Afb. 355. — Gino Severini. De boulevard.
c ons t ructie-elemente n
merkelijk vereenvoudigt en de kleur al meer beperkt (Ozenfant's
Flesschen-stillevens), tot de A bsolute Malerei of de kunst van lat en
passer, die een esthetischer indruk wil teweegbrengen met zuiver
geometrische vormen (Kandinsky) en uiteindelijk tot de Zuiver beeldende
Kunst van Mondriaan, Van Doesburg en Van der Leek, die eiken
natuurvorm verwerpen en alleen door zuivere, liefst rechthoekige
vlakken een esthetischen indruk willen bereiken (Afb. 354). Is het
kubisme in zijn streven naar abstractie te ver gegaan, het heeft er
anderzijds toch toe bijgedragen om de verwaarloosde vormelijke
waarden in eere te herstellen.
2. Expressiebewegingen. Naast deze hervormingsbewegingen, die even
eenzijdig vormelijk en stoffelijk waren als het impressionisme waartegen
zij reageerden, ontwikkelden zich andere bewegingen, die meer dan het
diepere wezen der kunst, de expressie van de idee op het oog hadden
en daarom dan ook met den verzamelnaam expressionisme aangeduid
worden. De naam komt van Julien Hervé, die in 1901 onder dezen titel
eenige schilderijen ten toon stelde. Zegt de naam niet veel wat zelden bij
« ismen » het geval is, hij zegt toch dit : kunst is de uitdrukking van iets
irnerlijks, kunst is scheppen. Het is den kunstenaar niet langer te doen
om den zuiver zintuigelijken indruk, maar om het uitdrukken van zijn gedachten en gevoelens naar aanleiding van het natuurobject. Heeft de vrees
de dupe te worden van de verafschuwde naturalistische weergave in meer
dan één geval geleid tot caricaturale vervormingen, snobistische primitiefdoenerij en infantilistisch gestamel, de echte kunstenaars wisten
deze buitensporigheden te vermijden. Het expressionisme als moderne
kunstbeweging ontstond met het Futurisme, dat tegenover de starre
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statiek en rust van het impressionisme het uitbeelden
van de beweging en de wisselende vormen der dingen
tot object der schilderkunst
verklaarde. Alles moest van
het zgn. motorische standpunt uit bezien en weergegeven worden. (A/b 355).
Het Futurisme was hoofdzakelijk een Italiaansche
beweging. De voornaamste
voorstanders ervan waren
Marinetti, Gino Severini,
Soccioni en Carra. Ongeveer
tegelijkertijd kwam in Duitschland de reactie tegen het
leege impressionisme los. De
leiders van de hervormingsbeweging, die hier kortweg
het expressionisme genoemd
werd, waren de schilders van
de Dresdener groep « Die
Brucke ». « Weg met het
Afb. 356. — Rousseau. De dichter Apollinaire en zijn muse.
materialisme in de kunst en
plaats voor de ziel » zoo
luidde de nieuwe leus. Behalve op Cézanne en Van Gogh, inspireerden
de Duitsche expressionisten zich nog op den Noor Edward Munch,
den peiler der zielen tegenover het mysterie van leven en dood, en op
den Zwitser Hodler, den meester van decoratieve muurschilderingen
van een intense dynamiek. Het streven van de Brucke-groep uitte zich
allereerst in een razernij tegen de natuurvormen, terwijl het geestelijke
element al te veel tot primitieve onstuimige gevoelsontladingen beperkt
bleef. Tot het beste wat de groep voortgebracht heeft behooren de
expressionistische marines van Nolde en de nachtlandschappen van
Schmidt-Rottluff. Krachtiger kwam het expressionistisch streven tot
uiting bij de leden van den Munchenerkring «Der blaue Reiter» (1915),
bij Franz Marc, den schilder van de drama's der dierenziel en bij Oscar
Kokoschka, den pathetischen vertolker in krachtige lijnen en kleuren
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van de tragiek van het menschelijk leven. In een ietwat serener
sfeer werkten de Rijnlandsche
expressionisten Campendonck,
Rohlfs en Macke. Kenmerkend
voor het Duitsch expressionisme
zijn, behalve de innerlijke verscheurdheid die in de meeste
werken aan den dag treedt, de
sterke hevige kleuren, meestal
in harde brutale tegenstellingen,
vlaksgewijs naast elkaar gezet,
verder het krachtig nerveus
lijnenspel en de gesloten compositie. Ook in Frankrijk teekende
zich al te vroeg een reactie af
tegen het zuiver vormelijk kubisme. Terwijl dit nog volop hoogMb. 357. — Chagall. Ik en het dorp.
tij vierde, lanceerde Guillaume
Apollinaire den doeanier-zondagschilder Henri Rousseau, wiens werk van een teruggrijpen naar primitieven eenvoud getuigt. (Afb. 356). Dit naïef primitivisme had succes :
de zondagschilders waren weldra niet meer te tellen. Tot het beste wat
in dezen trant werd voortgebracht behooren, naast de exotische landschappen van Rousseau : de verlaten straten en eenzame levens van
Maurice Utrillo en de stillevens van Jacqueline Marval. Toen kwam
daar gedurende den oorlog het Dadaïsme « per absurdum » de voosheid
van de wereld en de domheid van de menschen bewijzen. Een voorbeeld : « Drahtfruhling » van Schwitter : wat draad, wat oud ijzer
en glas ... Kan het dommer? Vervolgens verscheen in Frankrijk en
ook in Duitschland het surrealisme, een poging om volgens de
psycho-analytische methode van Freud de diepere realiteit van de
dingen te achterhalen, steekproeven in het onderbewustzijn, zinloos
gefantaseer buiten alle controle van de rede en veelal ook buiten
alle esthetische bekommernis om. De voorlooper van het surrealisme
was Giorgio de Chirico, met zijn suggestieve straatgezichten, waar men
de eenzaamheid en het mysterie tastbaar aanvoelt. In denzelfden geest
schilderden Lurcat, Bekman en Labisse hun verlaten bosschen,
velden en havengezichten, waarover, onuitgesproken, het mysterie
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hangt, terwijl de Zwitser Paul Klee en de Duitscher Nolde zich bij voorkeur vermeiden in fantastische droomvisioenen. Intusschen ontwikkelde
zich een minder authentiek maar geestelijk belangrijker surrealisme,
waarvan de voornaamste vertegenwoordigers zijn : Georges Rouault,
de schilder van de tragiek der zonde Campendonck, de visionnair
van fantastische bosschen en landen, die aandoen als symbolen van een.
onzichtbare heerlijker wereld, en Chagall, de zanger van de levensvreugde
en van de goedheid van menschen en dingen (Afb. 375). Het surrealisme
beleefde zijn hoogtepunt omstreeks 1'924-'30. Sedert 1930 trouwens schijn t.
de hervormingsdrang te luwen. De anti-naturalistische stormloop heeft
uitgewoed : er is stilstand gekomen. Terwijl in Duitschland de « Neue
Sachlichkeit » van Grosz en Dix een verkapten terugkeer naar de werkelijkheid beteekent, spreekt men te Parijs van een neo-realisme, dat juist
genoeg nuance en stemming geeft om geen echt naturalisme te zijn,
van een neo-Fauvisme, dat den nadruk legt op de zuivere kleurwaarden,,
die door het expressionisme al te zeer verwaarloosd werden, van een
neo-humanisme (Waldemar George, Zak en Borman), dat den mensch
en de menschelijke waarden in eere wil herstellen, doch voorloopig nog,
tamelijk oppervlakkig aandoet.
Het Vlaamsch Expressionisme ontwikkelde zich nagenoeg geheel
onafhankelijk van buitenlandsche invloeden, volgens eigen wetten..
Reeds
. het werk van Laermans en Smits getuigde van een losser staan
tege nover de werkelijkheid, terwijl sommige van Ensor's fantasieën een
vroegtijdig surrealisme vertegenwoordigden. Doch vooral het streven der
Latemsche schilders (zie b1.381) zou rijke vruchten afwerpen. Kort vóór
den oorlog kwam zich in het kleine dorpje aan de Leie een tweede groep
kunstenaars vestigen : Servaes, de gebroeders De Smet, Frits Van den
Berghe en Permeke, alien volgelingen van den luminist Claus, die in de
buurt werkte. Van lieverlede lieten deze schilders hun meester Claus,
los om aan te leunen bij de Latemsche schilders. Toen kwam de oorlog
die deze kunstenaarsbent links en rechts verstrooide. Terwijl
Minne voortging met ascetische j ongelingsgestalten te teekenen
en te boetseeren, De Saedeleer zijn Bruegheliaansche landschappen
aldoor tot grooter volmaaktheid en stijl opvoerde, Van de Woestijne
zijn Florentijnsche vormen meer en meer verpuurde, evolueerden de
anderen te Latem of elders in een meer uitgesproken expressionistische
richting. De eerste, die volledig met het realisme brak en volgens de
expressionistische formule de werkelijkheidsvormen naar zijn innerlijk
gevoelsbeeld vervormde, was Albert Servaes (1883-). Nog tijdens den
422

oorlog ontstonden de
houtskoolteeke ningen van den Kruisweg, die na den oorlog, vooral sedert
haar uitvoering in
olieverf, tot een teeken van tegenspraak
zijn geworden tusschen de voor- en de
tegenstanders van de
nieuwe richting. Sedert dien zijn de
schilderijen elkaar
opgevolgd : profane
en godsdienstige werken, alle van een diep
christelijken mystieken geest doordrongen. Onder de voornaamste noemen wij
zijn heerlijken cyclus
van het Boerenleven
(mus. Antw.) en zijn
triptiek voor St.
Antoniuskerk te Rotterdam (Afb. 358.)
Gustaa f De Smet

(1877-), die tijdens
den oorlog in Nederland verbleef en daar
Afb. 358. — Servaes. St. Antonius in de glorie
(St. Antoniuskerk, Rotterdam).
den invloed onderging
van de Duitsche expressionisten, vond eerst in de laatste jaren zich zelf terug. Na een
tijd lang de schematiseering al te ver gedreven te hebben, is hij thans
weer gaan aanleunen bij de natuur en tot een evenwichtige stileering van de realiteit geraakt. Hij is de begrijpende vertolker van het rauwe
leven op het land, dat hij in een krachtig koloriet uitdrukt (Afb. 359).
Zijn broer Leon De Smet is een stiller natuur, op zijn best als schilder'
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van de vrouwenpsyche
en als kolorist van
teere stillevens. Frits
Van den Berghe (1883-)
overschreed gauw de
grens van een veelal
satirisch expressionisme om naar den kant
van het surrealisme te
neigen. Van al de schilders die uit de School
van Latem zijn voortgekomen, blijkt Constant Permeke (1886-)
wel het sterkste temperamentte zijn. Elementaire natuurkracht verbrijzelde hij de overgeleverde formules en de
oude cultuur om naar
zijn eigen visie en inAfb. 359. — G. De Smet. Koppel.
nerlijk beeld een nieuwe
wereld op te bouwen.
Zijn hoeven en boomen, zijn hemelen en zijn zeeën, zijn menschen zelf
zijn brokken van het heelal met kosmische krachten beladen, scheppingen van een hartstochtelijke persoonlijkheid (Afb. 360).
Ook buiten de school van Latem, te Brussel, te Antwerpen en in de
Kempen, schoten in het tijdperk, dat onmiddellijk op den oorlog volgde
nieuwe kiemen op. Terwijl tot heden toe de traditie van het Vlaamsche
breede impressionisme gehandhaafd bleef bij Oleffe, Opsomer, Hens en
Baseleer, gingen anderen in den lande beslist met de nieuwe richtingen
van hier en elders mee. Langs Gustaaf De Smet om met de School
van Latem verbonden, bekoort Edgard Tijtgat (1879-) door zijn harmonisch samengestelde en gedempt gekleurde schalksche tafereelen
uit het volksleven, die in de spontaneïteit en pittigheid . de volksprent
nabijkomen. Meer onder Franschen invloed staat Jan Brusselmans
(1884-), die in zijn landschappen en bloemstukken een sterke constructie
met een sober doch hevig koloriet vereenigt. Een sterke constructie
en krachtig koloriet kenmerken ook de schilderijen van Ramah (1887-).
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Terwijl Dirk Baksteen (1886-) als geestverwant van Jacob Smits achter den uiterlijker
schijn van menschen en dingen in de Antwerpsche Kempen naar de ziel peilt, luidt
Josse Albert (1886-) in de Vlaamsche schilderkunst een soort nieuwe zakelijkheid in.
Ook Nederland had een belangrijk aandeel
in de moderne kunstbeweging. Naast de ouderen als Toorop, Thorn-Prikker, RolandHolst en Van Konijnenburg, die onder den
invloed van het Fransch Kubisme in hun
decoratief monumentaal werk naar een
strakkere vormgeving en een nadrukkelijker
constructie gingen streven, traden daar omstreeks 1910 jongeren op, die beslist met de
natuurgetrouwe weergave braken, de schildermiddelen als zelfstandige waarden behandelden en de gansche voorstelling dynamischer
opdreven. Een krachtige en veelzijdige persoonlijkheid was Jan Sluyters. Moge Sluyters
Afb. 360. — Permeke.
in de eerste jaren al te zeer toegegeven
Zittende vrouw.
hebben aan de bekoring om iets « bizonders »
te maken, thans als gerijpt kunstenaar is hij een van Nederlands
grootste schilders, een portrettist
van zeldzame gaven, die de psyche
van zijn modellen op `een beklemmende wijze doorgrondt en steeds
nieuwe combinaties van kleuren
vindt. Van groote beteekenis voor de
ontwikkeling van de schilderkunst
— vooral van de godsdienstige
— in expressionistischen zin was
verder de werkzaamheid van een
groep schilders, die men gemeenlijk naar hun verblijf te BergenBinnen als de Bergensche School
aanduidt. De Bergensche School
— in zoover het mogelijk is het
Mb. 361. — Wiegersma. De drinker.
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Afb.

Pijpe Koch. Houten

schimmels.

werk van verschillende schilders
met eenige woorden te karakteriseeren — is gekenmerkt door
een romantische verwerking van
de beginselen van Cézanne, Gauguin en van Gogh : een sommaire vormaanduiding, die niet
voor deformaties terugschrikt en
een zwaar broeierig koloriet,
waarin het Rembrandtiek bruin
een groote rol speelt. De voornaamste schilders van deze groep
zijn Matthieu Wiegman, bekend
om zijn godsdienstige tafereelen,
waaraan de onwerkelijke diepe
kleuren meestal in sterke contrasten tegenover elkaar gesteld, een
ongemeene kracht verleenen ; zijn
broer Piet Wiegman, de zwaarmoedig gestemde vertolker van
het menschelijk gemoed; Jaap
Weyand, de meester van een

Van Rees, die bij alle verwantschap met Matthieu Wiegman van. een
grooter soberheid in de vormaan.duiding blijk geeft.
Terwiji dit Bergensch romantisch expressionisme grooten bijval vond in
het Zuiden van Nederland, bij de Brabanders Henk Wiegersma (Alb. 361)
en Toon Kelder en bij de Limburgsche decoratieve kunstenaars Charles
Eyck en Henri Jonas, ontwikkeide zich aan het andere eind van Nederland, onder Duitschen invloed het meer tot abstracties geneigde expresDijkstra de voornaamste vertegenwoordigers waren. Intusschen hadden
ook de meest extreme anti-naturalistische richtingen uit het buiteniand
in Nederlan.d weerklank gevonden : het pathologisch surrealisme bij
Bekman, Chabot en Bendien, het abstracte kubisme, hier Zuiver
Beeidende Kunst genoemd, bij Mondriaan, Van Doesburg en Van der
Leck. Ten slotte kwam het ook hier tot een reactie tegen de verregaande
vergeestelijking van de kunst. Een treffende uiting daarvan is de vormvaste, sterk stoffelijke, maar door kleur en iijnen fascineerende kunst
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van Pijpe Koch (Afb. 362) en Toon Willink. Zoo maakte ook Nederland
doorheen alle « ismen » den kringloop mee van de moderne kunstontwikkeling.
D. TOEGEPASTE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID
De beweging tot vernieuwing van de kunstnijverheid, op het einde der XIXe
eeuw door de Engelsche Praeraffaëlieten ingezet, is in dit tijdperk door andere
Ianden doorgevoerd en tot een goed einde gebracht. Groote verdienste om deze
vernieuwing der ambachtskunst, door afwijzing van alle oude stijlen en door de
aanwending van de nieuwe materialen en techniek, verwierven zich de Belgische
«Libre Esthétique »-mannen, Serrurier-Bovy, Henri Van de Velde, Hobé en Sneyer.
Zij brachten aan meubel-, glas-, ceramiek- en smeedwerk den als «Esthetiquestijl » bekende lijnenornamentatie in zwang, die kort daarna onder andere namen
(Modern-style, Jugendstil) in Frankrijk, Duitschland en Nederland aangetroffen
werd. Terwijl de beweging in België zelf verflauwde en weldra door den oorlog
volkomen gestuit werd, ging zij voort in Nederland en ook in Duitschland. Dank
zij de Nederlandsche « Binnenhuis »-kunstenaars als Berlage, De Bazel, Lionel
Cachet, Roland-Holst en de Duitsche Werkbunders, als Olbrich, Behrens, Van
de Velde, Bruno Paul, e. a. zegevierden ook op dit gebied de beginselen van
ambachtelijke zuiverheid, eerlijk verantwoorde constructie en doelmatigheid, op
mooidoenerij en op een parasitaire versiering. Na den oorlog hadden België en
Frankrijk een grooten achterstand in te halen, en zij zijn daar ook grootendeels
in geslaagd. Van groote beteekenis in dit opzicht was de stichting in België in1925,
met steun van Staatswege, van het Hooger Instituut voor Sierkunst, waarvan
de leiding aan den inmiddels uit Duitschland teruggekeerden H. Van de Velde
werd toevertrouwd. In datzelfde jaar richtte Frankrijk, dat tot dan toe aan zijn
oude stijlen had vastgehouden, te Parijs een groote Internationale Tentoonstelling
voor decoratieve kunsten in, waarop geen voorwerp mocht getoond dat op
navolging van vroeger stijlen berustte. De jongste en lang niet minst belangrijke gebeurtenis op het gebied van de vernieuwing der ambachtskunst was
de onlangs gehouden Internationale Tentoonstelling te Parijs 1937, met haar
programma « Kunst en Techniek in het Moderne Leven ». Welke ook de resultaten ervan mogen zijn, zij heeft de gedachte doen doordringen dat de heropleving van de kunstambachten en nijverheden even nauw verbonden is met de
techniek als met de kunst. Het kan ook moeilijk anders of de tijdelijke samenwerking van kunstenaars en nijveraars met het oog op deze Tentoonstelling,
zal de beste vruchten afwerpen in de toekomst. Van nu af reeds heeft nagenoeg in alle landen de stijlnavolging uitgediend en mogen de ambachtskunsten
zich in een vernieuwden bloei verheugen. In de meubelkunst heeft het beginsel
van rationalisme en ambachtelijke eerlijkheid geleid tot een grooteren eerbied
voor het materiaal, tot een strengere soberheid. ja tot een volstrekt versmaden van het ornament. Het toppunt in dit opzicht vertegenwoordigt het
nuchter zakelijk modern massameubel in den trant van het zuiver nutsmeubel van kantoor en ziekenhuis. Bij de glazenierkunst heeft de vroegere
glasschildering plaats gemaakt voor een gestileerde, met den bouw samen427

werkende glas-in-loodkunst. Een grooten naam op dit gebied verwierven
zich in Nederland : Thorn-Prikker, Roland-Holst, Van Konijnenburg, Joep
Nicolas en Lou Asperslag; in België : Henri Van de Velde en Eugeen Yoors. Ook
in de tapijtkunst, die thans weer in Frankrijk (Savonnerie-fabrieken), in Nederland (Semey te 's Gravenhage) en in België (werkhuizen van De Wit en van
Braquenié te Mechelen) beoefend wordt, ziet men af van de vroeger opvatting van
het schilderij in textiel om te streven naar een vrije decoratieve wandschildering.
Op het baanbrekend werk van de Nederlanders Brom op het gebied van edelsmeedkunst werd reeds terloops gewezen; ook in Belgiè (Huis Wolfers te Brussel)
en in andere landen werden interessante pogingen gedaan om dit vak te vernieuwen. Kunstenaars als Bonnetain, De Vreese en Wansart laten verhopen dat de
medaillekunst zal herleven. De glaskunst beleeft een nieuwen bloei in Frankrijk(Decorchemont, Lalique), en in Belgiè (Val-Saint-Lambert), terwijl de Nederlandsche
ceramiekproducten, vooral de kleurige Gouda-waren, ook buiten de landsgrenzen
zeer gezocht worden. Nog andere takken van de kunstnijverheid, de boekkunst,
naaldkunsten, wee jkunst, enz. beleven op onze dagen een nieuwen bloei, bij zooverre dat men kan hopen, dat eerlang de dingen van het dagelijksch leven evenals vroeger den stempel van de kunst zullen dragen.
Kon men een oogenblik vreezen dat de vermenigvuldiging der foto-mechanische
procédés de dood zou zijn van de graphische kunsten, die vrees is achteraf ijdel
gebleken. De graphische kunsten bloeien als nooit te voren en zijn meer en meer
zelfstandige kunstvakken geworden. Onder de etsers van dezen tijd treden vooral
naar voren, naast den ouderen Ensor, wiens etswerk even verscheiden is als zijn
schilderwerk : de Gentenaar Jules DeBruycker, met zijn visionnaire verbeeldingen
van zijn stad en stadsgenooten, de Kempenaars Dirk en Gerard Baksteen, met hun
innige Kempische landschappen, de Antwerpenaar Walter Vaes met zijn fijne
dichterlijke gezichten van de
Scheldestad en het
polderland, enz.
Een nieuwen bloei
beleeft thans de
houtsnede. Waar
de ; .p houtsnijders
vroeger al te dikwijls met de schilders trachtten te
wedijveren, daar
werken zij thans
met eigen middelen (witte en
zwarte vlekken)
en streven naar
een gesloten compositie. Prachtig
werk als hout- of
linoleumsnijders
Mb. 363. — Modern interieur.
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leverden : de beide Cantré's (Jan Frans, aspecten van het Vlaamsch volksleven;
Jozef, boekillustraties o. a. voor « Elckerlyc »), Frans Masereel wiens werk een
soort Comédie humaine vertegenwoordigt, Henri Van Straten (illustraties voor
Ogier's Gulsigheydt) en Joris Minne (beelden van de Scheldestad en reclameprenten, Afb. 364).
BESLUIT
Aan het slotwoord van onze eerste uitgave hebben wij maar weinig
te veranderen. De oude gewaden zijn nog altijd niet geheel afgelegd
en de nieuwe dag, dien aartsengelen zoo luide klaroenden, nog altijd
niet geboren. Alleen de moderne bouwkunst schijnt van nu af haar
klassieke uitdrukking te hebben gevonden. In de beeldende kunst echter,
vooral in de schilderkunst, is alles nog in wording... valt zelfs een teruggang waar te nemen. Laat ons hopen dat deze teruggang een aanloop
is voor nieuwe veroveringen en dat het expressionisme, door het contact
met de werkelijkheid en de traditie gelouterd, eerlang ook zijn rijp voldragen vorm zal vinden. Moge het Gods Woord zijn dat den chaos
tot kosmos helpt omscheppen.

Afb. 364. — Joris Minne. Transatlantieker.
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BOEKENOPGAVE BIJ DEEL II À V

Wij achten het overbodig in een handboek, dat in de eerste plaats voor
het schoolgebruik bestemd is, een volledige bibliographie op te geven en bepalen
ons erbij voor de Kunstgeschiedenis in het algemeen en voor de geschiedenis
der kunst in de Nederlanden in het bizonder enkele algemeene werken aan te
duiden, die de leeraar en de belangstellende lezer met vrucht zullen raadplegen.
Wie over een bepaalde kunstperiode of over een bepaalden kunstenaar meer
wil weten, verwijzen wij naar de werken van M. AUBERT en N. DESHAIRS en naar
de Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, waar hij achteraan elk hoofdstuk een
volledige bibliographie vinden zal. Ten gerieve van het onderwijs, voegen wij
aan deze algemeene bibliographic een lijst toe van enkele handboeken en vulgarisatiewerkjes, die in de schoolbibliotheek een plaats verdienen alsmede van
de voornaamste aanschouwingsmiddelen, waardoor den leeraar in de kunstgeschiedenis zijn lessen kan verduidelijken. Op volledigheid echter maakt deze
lijst geen aanspraak. De prijs en de geschiktheid der werken voor leerlingen
gaven bij onze keus den doorslag.

A. — ALGEMEENE WERKEN
AUBERT (M.), Nouvelle histoire universelle de l'art. Parijs, 1932-'33, 2 dln.
BERGNER (H. ), Handbuch der biirgerlichen Kunstaltertumer. Leipzig, 1906, 2 dln.
BRÉHIER (L.), L'Art chrétien. 2 e druk, Parijs, 1928.
DESHAIRS (L.), L'Art des origines ex nos fours, onder redactie van... Parijs,

s. d.,
2 dln.
CLOQUET (L.), Les cathédrales et les basiliques. Rijsel-Brugge, 1912.
HAMANN (R.), Geschichte der Kunst. Berlijn, 1933.
HARTMANN (K.), De ontwikkeling der bouwkunst. Amsterdam, 1923-'27, 3 dln.
HAVERE (B. VAN), Het zinnebeeld in de kristelifke kunst. Dendermonde, 1935,

2 dln.
HENRIOT (G.),

Le meuble depuis l'antiquité jusqu'au milieu du X IX e siècle.

Parijs, s. d.
HOUCKE (A. VAN), Grondbeginselen van de ontwikkeling der bouwkunst. Leuven,
1902-'06, 3 din.
KOREVAAR-HESSELING (E. H.), Kunstgeschiedenis. Rotterdam, 1933.
KUHN (A.), Allgemeine Kunstgeschichte. Einsiedeln, 1909-'11, 6 dln.
LAURENT (M.) en VAN DER PLUYM (W.), De meesterwerken der beeldhouwkunst
en der bouwkunst. Amsterdam, 1933.
LECLERCQ (H.), Manuel d'archéologie chrétienne. Parijs, 1907, 2 dln.
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LUEBKE (W.), Grundriss der Kunstgeschichte, 17 e herziene en bijgewerkte druk.
Esslingen a. N., 1925, 6 din.
LEHNERT (G.), Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes. Berlijn, 1921-'22, 2 din.
MICHEL (A. ), Histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos
jours. Parijs, 1905-'26, 8 din.
MUENTZ (M.) en MOREAU (P. L.), Le musée d'art, onder redactie van...
Parijs, s. d., 2 din.
MUNIER (A.), Construction, décoration, ameublement des églises. Rijsel-Brugge,
1925, 2 din.
RoosES (M.), De schilderkunst van 1400 tot 1800. Amsterdam, 1908, 2 din.
SPRINGER (A.), Handbuch der Kunstgeschichte. 9 e herziene en bijgewerkte druk.
Leipzig, 1925, 5 din.
VERMEYLEN (A.), Geschiedenis der Europeesche plastiek. Amsterdam, 1921-'27,
3 din.
WACHSMUTH ( ), Lexikon der Baukunst. Berlijn, 1929, 4 din.
WEINGARTNER (J. ), Das kirchliche Kunstgewerbe der Neuzeit. Innsbruck-WeenenMunchen, 1927.

B. — ALGEMEENE WERKEN OVER DE KUNST IN DE NEDERLANDEN
BODE (W. VON), Rembrandt and seine Zeitgenossen. Leipzig.
CLEMEN (P.), Belgische Kunstdenkmáler, onder redactie van... Munchen, 1923,
2 din.
COLIN (P.), La peinture beige depuis 1830. Brussel, 1930.
CONWAY (M.), The van Eycks and their followers. Londen, 1921.
CRICK-KUNTZIGER (M.), Cinq siècles d'art. Catalogue des tapisseries. Brussel,
1935.
CRICK-KUNTZIGER (M.), Cinq siècles d'art. Mémorial de 1'exposition, 11 Tapisseries. Brussel, 1935.
CUVELIER (J. ), De tapijtwerken van Brussel in de X V e eeuw. Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie. Gent, 1912.
DESTRÉE (J.), Etudes sur la sculpture brabanconne. Brussel, 1904.
FIERENS-GERAERT (H.), Histoire de la peinture f lamande des origines et la tin du
X Ve siècle. Parijs-Brussel, 1927-'29, 3 din.
FRIEDLAENDER (NI. J. ), Die Niederleindische Malerei des X V lien Jahrhunderts.
Berlijn, 1923.
FRIEDLAENDER (M. J. ), Die Alt-Niederlándische Malerei. Leiden, 1934-'38, 14 din.
FRIEDLAENDER (M. J.), Von Eyck bis Bruegel. 2 e druk. Berlijn, 1921.
GELDER (H. E. VAN), Kunstgeschiedenis der Nederlanden, onder redactie van...
Utrecht, s. d.
GOFFIN (A.), Histoire de la peinture religieuse en Belgique.
HAESAERTS (L. en P.), Flandre. L'impressionisme. Parijs, 1932.
HANNEMA (D.) en VAN SCHENDEL (A. jr.), Noord- en Zuid-Nederlandsche Schilderkunst der X V II e eeuw. Amsterdam, 1937.
HOURTICQ (L.), Hollande (Coll. Ars Una). Parijs, 1932.
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LAMBOTTE (P.), Histoire de la peinture et de la sculpture en Belgique 1830-1930.
Brussel en Parijs, 1930.
LAURENT (M.), L'architecture et la sculpture en Belgique. Parijs en Brussel, 1935.
LEBEER (L.), De Vlaamsche houtsnede. Leuven, 1930.
LEMAIRE (R.), Les origines du style gothique en Brabant. Brussel en Parijs, 1906,

2 dln.
LEURS (ST.), Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, onder leiding van...
(Eerste deel alleen verschenen). Antw. 1937.
LYNA (F.), De Vlaamsche miniatuur van 1200 tot 1530. Brussel en Parijs, 1930.
MARTIN (W.), De Hollandsche schilderkunst in de X V II e eeuw. Amsterdam, s. d.
MONT (P. DE), De schilderkunst in België van 1830 tot 1921. 's Gravenhage, 1921.
PLANTENGA (J. H.), L'architecture religieuse dans l'ancien duché de Brabant.

's Gravenhage, 1926.
Hollandsche schilderkunst vanaf de Haagsche School tot op
den tegenwoordigen tijd. Amsterdam, 1933.
RIDDER (A. DE), La jeune peinture beige. Antwerpen, 1929.
RIDDER (A. DE), Het expressionisme in de moderne Vlaamsche schilderkunst.

PLASSCHAERT (A.),

Brugge, 1937.
ROGGEN (D.), Studiën over de Nederlandsche sculptuur. Gentsche Bijdragen tot
de Kunstgeschiedenis. 1934-'35-'36.
RoosES (M.), Flandre (Coll. Ars Una). Parijs, 1913.
ROUSSEAU (H.), La sculpture aux X V Il e et X VII I e siècles. Brussel, 1911.
SCHAYES (A. J. B.), Histoire de l'architecture en Belgique. 2 e druk. Brussel, 1852.

4 din.
SLUYTERMAN

(K. ), Huisraad en binnenhuis in vroegere eeuwen. 's Gravenhage,

1918.
en VAN DER STEUR (W.), Het modern landhuis in Nederland.
's Gravenhage, 1922.

SLUYTERMAN (K.)

VERMEULEN (F.),

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst.

's Gravenhage 1928-'31, 2 din.
WATTJES (J. G.), Nieuwe Nederlandsche bouwkunst. Amsterdam, s. d.
WEISMANN (A. W.), Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst. Amsterdam, 1912.
WINKLER (F.), Alt-Niederindsche Malerei. Berlijn, 1924.
ZIJPE (G. VAN), L'art belge au XIX e siècle. Brussel en Parijs, 1923.
ZIJPE (G. VAN), Industries et métiers d'art en Belgique — Kunstambachten
nijverheid in België, 1937. Brussel, 1937.

en

C. — HANDBOEKEN
BAYARD (E.), L'art de reconnaitre les styles. Parijs, 1911.
BLANC (S.), Les arts décorati f s, depuis l'antiquité jusqu'au XIX e siècle, onder
leiding van... Parijs, 10 deeltjes.
BREMER (F.), Kunstgeschiedenis. Amsterdam, 1927.
FABRE (A.), Manuel d'art chrétien. Parijs, 1928.
FLES (E.) en WESTERWOUDT (TH.), Handboek voor kunstgeschiedenis. 's Hertogen-

bosch, 1933.
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GAUTHIER (J.), Graphique d'histoire de l'art. Parijs, s. d.
GODEFROY (J.), Handboek voor stijl- en ornamentleer. Amsterdam, s. d. 3 deeltjes.
KUHN (A.), Grundriss der Kunstgeschichte. 6 e druk, Einsiedeln, 1933.
LOQUIFER (L.), Histoire de l'art. Brussel, 1924.
MAILLART (D.), Athena. Histoire des beaux-arts. Parijs, s. d., 2 din.
MAERE (R.), Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Leuven, 1932.
MARTIN (H.), La grammaire des styles. Collection de précis sur l'histoire de l'art,
onder leiding van... Parijs, s. d., 15 dln.
OSBORN (M.), Geschichte der Kunst. Berlijn, s. d.
REINACH (S.), Apollo. Histoire générale des arts plastiques (Coll. Ars Una), 10e
druk. Parijs, 1920.
VALENTIN (Br.), Kunstgeschiedenis. Lier, s. d.
WARNECKE (G.), Kunstgeschichte in Hauptwerken. 3 e druk, Leipzig, s. d.
WEDDINGEN (R. VAN), Handleiding van kunstgeschiedenis. Brussel, 1931.

D. — GOEDKOOPE VULGARISATIEWERKJES
Zeven voordrachten over Bouwkunst.

Mij. voor goede en goedkoope lectuur, Am-

sterdam.

Groote Meesters.

Krijn, Brussel. Een tiental boekjes van de hand van erkende
kunstcritici over groote meesters van de Vlaamsche schilderkunst.
La peinture en Belgique. Vier programmabrochures van het N. I. R. Brussel.
Bibliothèque catholique illustrée. Bloud en Gay, Parijs. Verschillende nummers
gewijd aan de Fransche kathedralen.
L'encyclopédie par l'image. Hachette, Parijs. Een tiental nummers over kunst
en kunstenaars van Frankrijk en elders.
Pages d'art chrétien. Bonne Presse, Parijs. Een tiental afleveringen over Fransche
kunst.
Die Kunst dem Volke. Allgemeine Vereinigung fiir Christliche Kunst, Miinchen. Een negentigtal rijk geïllustreerde afleveringen over groote kunstenaars en kunstperioden.

E. — AANSCHOUWINGSMIDDELEN
I. PLATENBOEKEN.
a/ Algemeene :

Encyclopédie de l'art

(Eerste twee deelen zijn verschenen). Editions
« Tel », Parijs. Prachtige, doch tamelijk dure uitgave; afleveringen
echter afzonderlijk verkrijgbaar.
De kunst voor ieder. Sijthoff, Leiden. Een volledige documentatie in
prenten.
L'Histoire de l'art en images. Mercier, Parijs. 120 in-folio prenten van
beroemde kunstwerken.
Atlas de l'art. Van Dieren, Antwerpen. Een kunsthistorisch album met
commentaar bij de platen.
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b/ Monographische :
Alt-Flandern. Roland-Verlag, Munchen. Een mooi en goedkoop platenboek bij de geschiedenis der bouwkunst in de Zuidelijke Nederlanden.
Die Kunst dem Volke. Allgemeine Vereinigung fiir Christliche Kunst,
Miinchen. Een negentigtal monographieën (verschillende uitverkocht) over kunstenaars en kunstperiodes.
Die blauen Bucher. K. R. Langewiesche, Kdnigstein-im-Taunus en Leipzig. Een dertigtal monographieën hoofdzakelijk over Duitsche kunst.
Encyclopédie ALPINA illustrée. Parijs. Vijftien rijk geïllustreerde monographie en, meestal over Fransche kunstwerken.
Seemanns Kunstlermappen. Seemann, Leipzig. Een vijftigtal kaften met
gekleurde platen.
II. LOSSE PLATEN.
Verzameling Seemann, Leipzig. Foto's en kleurplaten het gansche gebied
der kunstgeschiedenis bestrijkend.
Verzameling Alinari, Florence. Duizenden foto's van antieke en Italiaansche
kunstwerken.
Verzameling University Prints, Boston. Rijke verzameling van afbeeldingen
van kunstwerken uit alle tijden en alle landen. Te verkrijgen bij den
Opvoedkundigen Dienst van de Musea van Geschiedenis en Kunst,
Brussel. Goedkoop en zeer geschikt voor de leerlingenverzamelingen.
Verzameling Aubry : een 150-tal prenten van de merkwaardigste gebouwen
van België en een 100-tal platen van Fransche, Romaansche en Gotieke kerken. Te verkrijgen, ibidem.
III. DIAPOSITIEVEN.
Verzameling Seemann, Leipzig. Overvloedige keus voor de gansche kunstgeschiedenis.
Het Werk der Lichtbeelden in het Onderwijs, Huidevettersstraat, Antwerpen.
Verschillende reeksen lichtbeelden in verband met de kunstgeschiedenis.
IV. FILMSTROOKEN.
Centrale voor Projectie in het Onderwijs. Blijde Inkomststraat, Leuven.
Cinéscopie. Wolstraat, 29, Brussel (achter het Gerechtshof).
Photoscopie. Rue Jouffroy, Parijs, XVIIe.
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LIJST DER AFBEELDINGEN
Blz.

Blz.
Kopstuk : Grieksche borstspeld .
1. Egyptische zuilen . . .
2. Zonnetempel bij Aboesir
3. Kopje van koningin Teje . .
4. Zittend beeld van Ramses II .
5. Paleis van Sargon te Khorsabad
.
6. Soemerische kop ..
7. Standbeeld van Assoernasirpal .
8. Front van het paleis van Sargon
9. Reliëf van stervende leeuwin.
10. Afdruk van zegelcylinder . .
11. Munt van Bublos (tempel) . .

12. Tempel van Jerusalem .
13. Rotsenreliëf bij Bogaskeui
..
.
14. Perzische zuil
.
15. Paleis van Dareios .
16. Paleis te Knossos (westvleugel)
17. Helladische gouden beker . .
...
18. Megaronhuis te Priene

19. Templum in antis (plgr. rec.)
20. Prostyle tempel (plattegrond) .
21. Amphiprostyle tempel (pl. gr.)
22. De Dorische orde . . . . . .
23. Ionisch kapiteel en hoofdgestel
24. Tempel van Aigina . . . . .
25. Akropolis van Athene ( met plgr.)
. . .
26. Parthenoon te Athene
27. Korinthisch kapiteel
28. Theater van Priene .
29. Mausolleion van Halikarnassos .
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Archaische . kop te Athene. . .
Kopie van Hermes Propulaios.
Kop van Perikles
Kop van Platoon .
....
Kop van Alexander
Beeldenaar van Ptolemaios I .
Beeldenaar van Demosthenes .

37. Grafstandplaat : v. Ampharete .
38. Atheensche meisjes (Parth. fries)
39. Kop van Klutios (Pergamon) .
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1
4
5
6
6
9
10
10
11
12
12
14
15
18
20
21
23
25
27
29
29
29
29
30
31
32

33
34
35
37
39
40
42
42
42
42
42
4:;
,^

44
46

40. Beeldgroep van Laoko0on . . .
41. Geometrische vaas uit Beotië.
42. Korinthische wijnkruik
43. Panatheneische amphoor
44. Witte Attische lekuthos
45. Kantharos van Doeris .
46. Schaal van Hegesiboelos .
47. Landschap der Odusseia .
48. Munt v. Athene (vr. en kr.)
49. Munt v. Chalkidike (id.) .
50. Munt v. Syracuse (id.) . .
51. Vz. van munt van Argos
52. Vz. van munt van Elis .
53. Gemme van Aspasios (Athena) .
54. Ringplaat van zegelring . .
55. Hechtspeld (fibula) ..
56. Korinthische bronzen spiegel .
57. Schikgodinnen (Francoisvaas) .
58. Atrium van een Romeinsch huis
59. Etruskische tempel .
60. Italische bronzen wijnkruik
61. Cista (toiletbus) Ficoroni. .
62. Oud-Romeinsche grafsteen . .
63. Forum Romanum, N.-W. zijde.
64. Forum Romanum, Zuidoostzijde
65. Paleis v. Diocletianus (Split)
66. Tempelgebied van Baalbek . .
. .
67. De Porta Nigra te Trier
68. De Ara Pacis Augustae te Rome
. . . . .
69. Gemma Augustea
70. Reliëf op zegeboog van Titus
71. Bronzen buste v. Caec. Iucundus
. .
72. Kop van Hadrianus
73. Ruiterstandbeeld M. Aurelius .
74. Grafreliëf van Neumagen .
75. Alkestissarkophaag . . .
76. Mozaiek van Alexander . .
77. Muurbeschildering (3 e stijl)
. . . .
78. Mummieportret
Sluitstuk : Etrusk. hechtspeld

47
51
51
51
51
51
51
53
54
54
54
54
54
54
55
^^

55
55
55
58
60
61
62
66
68
69
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
89

Blz.
79. Crypt in een katakombe . .
92
80. Schilderingen in de katakomben
...
95
81. De Goede Herder
96
82. Interieur van St. Sabina te
Rome
99
83. Plattegrond van een Romein
-sche
basiliek . ..
99
84. De oude St. Pietersbasiliek te
Rome
101
85. Sarcophaag
Christus met
Apostelen . . .
. 102
86. Absismozaïek van St. Pudentiana te Rome
.
. 104
87. De Aya Sophia te Konstantinopel ..
• • 106
88. Plattegrond van de Aya Sophia 107
89. Koepel op hanggewelven . . 107
90. Langsdoorsnede van de Aya
Sophia
107
91. Kapiteel met impost (Ravenna) 108
92. Interieur van de Aya Sophia 109
93. Interieur van S. Vitale te Ravenna
110
94. De kleine metropool te Athene 111
95. Byzantijnsche ivoorplaat : de
Madonna
112
96. Justinianus met gevolg (mozaïek)
114
97. Byzantijnsche miniatuur . .
115
98. Interieur van de moskee te
Cordoba
117
99. Plattegrond van een moskee 118
100. Mihrab en mimbar te Kairo . 119
101. Tegel- en stalactietversiering . 120
102. Grafmoskee van Kait-Bey te
Kairo
121
103. Het Leeuwenhof in het Alhambra
122
104. De Tadsj-Mahal te Agra. . . 122
105. Spaansch-Moorsche faïence . . 123
106. fersche miniatuur (Book of
Kells)
. . . . . . . .
. 127
107. De slotkapel te Aken . .
. 128
108. Plan van de abdijkerk te Sint-

Blz.

Gallen

128
109. Karolingische miniatuur
129
110. De dom te Spiers . . . . . . 131
111. Plattegrond van de abdijkerk
te Cluny
133
112. Kruis- of graatgewelf .
133
113. Kruisribbengewelf ..
133
114. Romaansche vormgeving .
134
115. Romaansche versieringsmotieven
135
116. Interieur van den dom te Spiers 136
117. San Zeno te Verona . . . . . 137
118. N.-D.-du-Port te ClermontFerrand . . . . . . .
138
119. Abdijkerk te Paray-le-Monial. 139
120. De H. Drievuldigheidskerk te
Caen
140
121. Abdijkerk te Peterborough . 141
122. De kerk te Bertem, . . . . . 142
123. De munsterkerk te Roermond , 143
124. De kathedraal te Doornik (Int.) 144
125. Het Gravensteen te Gent . . . 145
126. Apostel te Souillac .
. . . 146
127. Timpaanreliëf van Vézelay . 127
128. Portaal van S. Trophime te
Arles
147
129. Het Koningsportaal te Chartres 148
130. Madonna van dom Rupert. . 149
131. Ottonische miniatuur . . . . 151
132. Doopbekken van Luik . . . 153
133. 0. L. V.- schrijn te Doornik . 154
134. De kathedraal te Parijs . . . 156
135. Plattegrond van de kathedraal
te Amiens
..
. 157
136. Het gotiek bouwsysteem .
. 158
137. Gotieke vormgeving .
. . 159
138. Portalen van de kathedraal te
Reims
161
139. Interieur van de kathedraal te
Amiens
162
140. Portalen van S. Wulf ram te
Abbeville
163
141. De abdijkerk te York. . . . 164
142. St. Georgekapel te Windsor . 165
143. O.L.V.van Pamelte Oudenaarde 166
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144. St. Rombouts te Mechelen.
167 174. Bouts. Het Laatste Avondmaal 204
145. Triforium in St. Pieterskerk
175. van der Goes. De aanbidding
. . . . . . . . 167
der herders
te Leuven
204
146. St. Cuneratoren te Rhenen . 168 176. Memling. Portret van Maria
Moreel
147. De kalle te Ieper, . . . . . 169
205
148. Het stadhuis te Oudenaarde . 170 177. Geertgen-tot-St. -Jans. St. Jan
de Dooper
149. De dom te Keulen. . . . . . 171
206
178. Bosch. Fragment van de Kruis
150. Interieur van de kerk te Annaberg (Saksen) .
-dragin 207
. 172
151. De dom te Orvieto ..
. 173 179. Pieta van Villeneuve . . . 208
152. Het Palazzo Vecchio te Flo180. Schongauer. De dood van 0
rence
174
L. Vrouw . . . .
209
153. Timpaan van het Mariaportaal
211
181. Laat - gotiek interieur
..
te Parijs
. 176
182. Gotieke monstrans .
212
154. De Christus van de kathedraal
183. S. Maria della Consolazione te
te Amiens
178
Todi
214
155. Beelden aan het hoofdportaal
184. Donatello. St. Joris .
215
van de kathedraal te Reims . 179 185. Raffaël. Madonna Sixtina • • 216
156. Eckhart en Uta te Naumburg . 181 186. Brunelleschi. Koepel van den
157. Niccolo Pisano. De geboortevan
dom te Florence . .
219
Christus
184 187, Michelozzo. Palazzo Medici158. Giovanni Pisano. Kansel te PisRiccardi te Florence . .
. 220
toja
184
188, Bramante. S. Maria delle Gra159. Sluter. De Mozesput .
186
. 221
zie te Milaan ..
160. Sluter. Pleurants . . . . . . 187
189. Venster van de Certosa te
161. Apostelen in St. Martenskerk
Pavia
222
te Halle
189
Lombardi.
Vendraminipaleis
190.
te
162. Jan Borreman. Zijdeluik van
Venetië . . . . . . . . . .
223
St. Jorisretabel . . . . . . 190
223
191. Raffaël. Grotesken . . . .
163. Praalgraf van Philippe Pot . 191
Sangallo.
Palazzo
Farnese
te
192.
164. Yërg Syrlin. Kop . . . . . 192
Rome
224
165. Cimabue. Madonna met engelen 194
193. Michelangelo. Koepel van St
166. Giotto. De opwekking van La225
Pieterskerk te Rome . .
zarus
. . . . . . .
195
226
167. Martini. De Boodschap . . . 196 194. Palladio. Zuilenordonnantie
. 227
195. Ghiberti. Ezau en Jacob
168. Miniatuur : Abraham en MelDonatello.
Ruiterstandbeeld
196.
chisedech . . .
. 197
van Gattamelata . . . . . 228
169. Miniatuur : het feestmaal ter
eere van Karel IV. . . . ' . 169 197. Lucca della Robbia. Madonna
met Engelen . . . . . . . 228
170. Glasraam (kathedraal te Sens) 199
171. Miniatuur : de maand October 200
198. Verrocchio. Ruiterstandbeeld
172. van Eyck. O.L.V. met kanunvan Colleoni . . . . . . . 229
nik van der Paelen . . .
. 202 199. Michelangelo. Mozes . . . . 230,
173. van der Weyden. Kruisafne200. Michelangelo. Madonna der
ming
231
203
Medici
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201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

232
Masaccio. De cijnspenning . .
Del Castagno. De H. Drievuldigheid
233
Botticelli. De Allegorie van de
Lente (fragment) . . . . .
234
Mantegna. St. Jacobus op weg
naar den marteldood . . .
236
Perugino. De H. Maagd en
St. Bernardus . . . . . .
237
da Vinci. St. Anna, 0. L
Vrouw en het Kind Jezus
238
Michelangelo. Fragment van
het Laatste Oordeel . .
239
Correggio. De geboorte van
Christus
..
240
Titiaan. De doornenkroning
241
Veronese. De Apotheose van
Venetië
242
Pisanello. Medaille . . . .
242
Wenteltrap van het kasteel te
Blois
244
Binnenhof van het Louvre .
245
Goujon. Diana
247
Floris. Middenrisaliet van het
stadhuis te Antwerpen . .
249
de Key. De Vleeschhal te Haarlem
250
de Keyser. De Noorderkerk te
Amsterdam ..
. 251
Mone. Reliëf van het retabel
te Halle
. .
.
253
Metsijs. De

familie
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230.

het raadshuis te

Sevilla
269
231. de la Cruz. Portret van een
Infante . . . . .
270
232. Charlton House .
272
233. Panorama van St. Pietersplein
en -kerk te Rome . . . . . . 275
234. Frans Duquesnoy. St. Andries 276
235. Rubens. De martelie van St
Livinus
277
236, Plattegrond van de Gesu te
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

•
der H.

Maagd
255
Mor. Portret van den goudsmid 257
Dirk Jacobsz. Schuttersstuk .
257
Brueghel. Boerenbruiloft . .
258
Brusselsch tapijt . . . . . .
259
Friedrichvleugel van het slot
262
te Heidelberg .
Het Azijnhuis te Bremen . .
263
Peter Vischer. Koning Arthur 264
265
Durer. Apostelen . . . . . .
Griznewald. De Gekruisigde .
266
Holbein, jr. Portret van Hendrik VIII .
. 267

Binnenhof van

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Rome
.
. 279
Interieur van de Gesu te Rome 280
Della Porta. Voorgevel van de
Gesu te Rome . ..
. 280
Bernini. Voorgevel van het
Chigipaleis te Rome . .
. 281
..
Bernini. David
283
Bernini. Praalgraf van Urbanus
VIII
284
Caravaggio. De graflegging van
. . . . . . . . .
286
Christus
Hardouin-Mansart. De dom der
Invaliden te Parijs .
. . . 288
Perrault. Voorgevel van het
Louvre te Parijs . . .
289
De Apollogalerij in het Louvre 289
Decoratie en meubilair in
290
Louis XV . . .
Puget. Milo van Croton . . . 292
Houdon. Buste van Louise
Brogniart . . . .
293
Poussin. Herders in Arcadië . 294
Rigaud. Portret van Bossuet . 295
Watteau. De inscheping naar
. . . . . . . . .
296
Cythera
298
Boullemeubel . .
Interieur van St. Carolus te
300
Antwerpen . .
Voorgevel van de Begijnhofkerk te Brussel . . . . . . 301
Gildehuizen op de Groote
Markt te Brussel . . . . . . 302
Jeroom Duquesnoy. Grafbeeld
van Mgr. Triest . . . . . . . 304
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257. Artus Quellien. Gestoelte in
St. Jacobs te Antwerpen . . 304
258. Verbrugghen. Predikstoel in
St. Goedele te Brussel . . . . 305
259. Verhaegen. Biechtstoel en heschot in de kerk te Ninove. . 306
260. Rubens. De kruisafdoening . . 308
261. van Dijck. De kinderen van
. . . . . . . . . 309
Karel I
262. Jordaens. De veerpont te Antwerpen . . .
310
311
263. Brouwer. De kroeg . .
312
264. XVII e-eeuwsch interieur . .
265. Post en van Campen. Het
Mauritshuis te Den Haag . . 314
266. Vingboons. Ontwerp voor twee
huizen ..
314
316
267. de Keyser. Borstbeeld .
317
268. Hals. St. Jorisdoelen .
318
269. Fabritius. Zelfportret .
320
270. de Hooch. Interieur . .
321
271. Vermeer. De brief . .
321
272. Ruysdael. De poel . .
322
273. van Beijeren. Stilleven
323
274. Rembrandt. Zelfportret .
275. Rembrandt. Christus en de Emmausgangers . . .
324
276. Gebr. Asam. Interieur van St.
Nepomiicenuskerk te Munchen 326
277. Pdppelmann. De Zwinger te
Dresden
. . . . . . . . . 327
278. Schluter. Ruiterstandbeeld van
den Grooten Keurvorst te
Berlijn . . . . .
. 329
279. De sacristie der Kartuizers te
Granada . . . .
331
333
280. El Greco. De kruisiging . .
281. Velasquez. Ruiterportret van
Don Carlos . . . . . . . . 334
282. Wren. St. Pauluskathedraal te
Londen . . . . . . . . . . 336
283. Hogarth. Het garnalenmeisje . 337
284. Gainsborough. Portret van
Mrs. Siddons ..
338
339
285. Constable. Landschap . .
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286. Ingres. Homeros' verheerlijking 341
287. Soufflot. St. Genovevakerk
(Pantheon) te Parijs . . . . 342
288. Chalgrin. De zegeboog van de
Place de 1'Etoile te Parijs. . 343
289. Klenze. De Propyleeën te Munchen
345
290. Canova. Praalgraf van MariaChristina te Weenen . . . . 346
291. David. Marat's dood . . . . 349
292. Ingres. De gelofte van Lodewijk XIII . .
350
293. Empire-interieur te 1Vialmaison 351
294. Poelaert. Het gerechtshof te
Brussel . . . . 353
295. Garnier. De opera te Parijs . 354
296. Van Overstraeten. De St. Ma356
riakerk te Schaarbeek . .
297. Cuypers. Het Rijksmuseum te
. 357
Amsterdam .
298. Semper. De Hofopera te
..
358
Dresden
299. Barry. Het parlementsgebouw
te Londen . . . . . . . . 359
300. Rodin. De denker . . . . . . 361
301. Rude. De uittocht der vrijwilligers in 1792 . .. . 362
302. Rodin. De Burgers van Calais. 363
303. Meunier. De zaaier . . . . . 364
304. Lagae. Moeder en kind . . . 365
305. Géricault. De schipbreukelingen van de « Méduse » . . . . 367
306. Delacroix. De slachting te Chios 368
307. Corot. Landschap . . . . . 369
308. Courbet. De steenkloppers . . 371
309. Monet. De brug te Argenteuil. 371
310. Puvis de Chavannes. St. Ge372
noveva's jeugd
311. Denis. Engelen .. 373
312. Gallait. De onthoofden . . . 374
313. Leys. Vóór de stadspoort . . 375
314. De Groux. Het gebed vóór het
maal ........ . 376
315. Boulenger. De drinkplaats . . 377
316. Stobbaerts. Naar de weide . . 378
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. 379 337. Perret. De 0. L. V.-kerk te
317. Claus. Zelfportret . . .
399
Rainey
. 379
318. Smits. Het gehucht ..
338. Mallet-Stevens. Woonhuis aan
319. Van de Woestijne. Christus
den Boulevard Suchet te Parijs 400
. 380
aan het kruis . .
339. Messel. Warenhuis Wertheim
320. Nuyen. Op bezoek bij groot401
te Berlijn
381
moeder
Poelzig.
Bioscoopzaal
te
Berlijn
402
340.
Jongkind.
Riviergezicht
bij
ma321.
382 341. Gropius. Het Bauhaus te Desneschijn
403
sau
322. Israëls. De gang langs het kerk383 342. Bourdelle. De Beeldhouwkunst 404
hof
384 343. Despiau. Kop van een Lan323. Toorop. St. Paulus ..
405
daise
Rethel.
De
dood
als
overwin324.
406
386 344. Lipchitz. Pierrot . .
naar
345. Minne. Moeder en kind . . . 407
325. Leibl. Portret van gravin Treu387 346. Zijl. Gijsbrecht van Aemstel. 408
berg
347. Jan en Leo Brom. Doopvont
326. Burne Jones. Koning Kophetua
409
te Leeuwarden . . .
en de bedelares . . . . . . 389
410
Barlach.
Koude
..
348.
327. Dudok. De « Bijenkorf » te Rot• • . 394 349. Van Gogh. Landschap . . . 411
terdam . . .
350. Cézanne. Huizen te Montreul 412
328. Van de Velde. Universiteitsbibliotheek te Gent (maquette) 395 351. Van Gogh. Boer uit Arles . . 413
352. Wouters. Het rood gordijn . . 414
329. Moser. Interieur van St. An. 396 353. Picasso. Kubistisch landschap 415
toniuskerk te Bazel ..
. 398 354. Van Doesburg. Drie beeldings330. Modern landhuis ..
momenten van een stilleven . 416
331. Huib. Hoste. Woonhuis te
. 398 355. Gino Severini. De boulevard . 417
Knokke
....
356. Rousseau. De dichter Apolli332. De Smedt. Interieur van de
naire en zijn Muse . . . . . 418
kerk te Erembodegem-Terjo399 357. Marc Chagall. Ik en het dorp 419
den
358. Servaes. St. Antonius' verheer333. Verwilghen. Christus-koning420
lijking
kerk te St.-Niklaas (maquette) 400
359. Gustaaf De Smet. Koppel . . 421
334. Berlage. De Nieuwe Beurs te
401 360. Permeke. Zittende vrouw . . 422
Amsterdam
361. Wiegersma. De drinker . . . 423
335. De Bazel. Kantoorgebouw te
397 362. Pijpe Koch. Houten schimmels 424
Amsterdam
363. Modern interieur . . . . . . 425
336. Brinckman en Van der Vlugt.
364. Joris Minne. Transatlantieker
Van Nelle's fabriek te Rot(houtsnede) . . . . . . . . 426
398
terdam
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LIJST DER NAMEN BIJ HET EERSTE DEEL
DE KLASSIEKE OUDHEID
Kunstenaars (met beroep), kunstwerken met eigen naam, vak- en vreemde
termen. Afgebeelde kunstwerken : b.v. 29, reconstructies : b.v. 75.
bi 29 Baalbek (Heliopolis) .
bi, 72
abacus
63 bankier van Pompeii
aes grave
. 74
Aetioon (sch )
49, 53 barbaroi
47
45 basilica
Agasias (bdh.)
66, 73
.. 33
Agorakritos (bdh )
40 Bassai (tmp.) ....
31 Bathullos (bdh )
Aigina (tmp
)
37
Akropolis (Athene)
32 « beeldrotsen » (Hetieten)
. 18
akroterino
29 Boëdas (bdh.)
....44
Alexandermozaiek ..
53, 84 Boelarchos (sch.) . . .
48., 50
Alkamenes (bdh.)
40 Boepalos (bdh.) .
37
Aikestissarkophaag
44
82 Boëthos (bdh.). .
Alxenoor (bdh . )
38 Borghesi-strijder
• • 45
48 bouwstijlen, . . .
Amasis (vwsch )
28, 29, 30, 34
amphiprostyle tmp ..
36, 40
29 Bruaxis (bdh.) .
...
amphitheater
74 Brugos (ptb.)
52
Andokides (vwsch.) .
48 Bublos (tmp.)
16
Antenoor (bdh.)
..
62
38 bucchero (Etr. vw.)
antentempel
29
75
Antiphilos (sch.) ..
53 caldarium
59
Apadana (paleis) ..
20 cardo
49, 53
Apelles (sch.) . . . .
cavea (theater)
35
44
apodyterium ....
75 Chares (bdh.)
49 circus
74
Apollodoros (sch.) ..
61
Apollonios Nestoorsz. (bdh.) 44, 78 cista
aquaeductus . . . .
. 66, 75 Colosseum
75
75, 78 columbarium
71
Ara Pacis (Rome) . .
44 cromlech
22
Archelaos (bdh.) . .
Archermos (bdh.) . .
37
architraaf
37
29 Daidalos (bdh)
44
65 Damophoon (bdh.)
archivolte ..
21
Aristokles (bdh.) .
38 Dareios (paleis v )
59
Aristonothos (ptb.)
48 decumanus
56
Arkesilaos (bdh.) .
44 Dexamenos (stsn.)
30
Artemision (Ephese) .
30 Didumaion (tmp . )
44
Asklepieion (Athene) .
32 Dionusiades (bdn)
Aspasios (stsn.)
32
54, 56 Dionusos (theater v.)
37
Assoerbanipal
10 Dipoinos (bdh.)
Athanadoros (bdh.).
36
Dipulon (poort)
atrium ...
48, 51, 52
Doeris (vwsch.) .
59, 6; , 70
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M. Domitius Popygnus .
domus (paleis)
dromos
echinus
Endoios (bdh.)
Engelenburcht ...
Erechtheion
...
Ergotimos (ptb.) .
Etrusk. tmp.
Euainetos (msn )
Eukleides (bdh.)
Eumares (sch.) .
Euphronios (vwsch.)
Eupompos (sch.) ..
Euthumides (vwsch.)
Eutuchides (bdh.) .
Exekias (vwsch.) .
Fabius Pictor (sch.) .
Fabulius (sch.) . . .
Famulus (sch.) . .
« Farnese » stier . .
forum, 66, f. Romanum
Franoisvaas .
fries
frigidarium
geison
gemma Augustea
Gilgamesj
Gitiadas (bdh.)
araflekuthe
grafstandplaat (stele) .
gumnasion, gymnasium
Hadrianus
Hageladas (bdh.) .
Hagesandros (bdh.)
Hallstatt-periode .
Harpyengrafmonument .
Hathorkopkapiteel . .
hechtspeld (Hell.) . .
Hegesiboelos (vwsch.) .
Hekatomped on (Athene)
Heliopolis (Baalbek) . .
Hephaisteion (Athene) .

88 Heraion (Olumpia) .

. 70. , 75 Heraion (Samos) . .
15 Hippodamos (bwm.) .
29
32
71
32
. 48, 55
60
54
44
48, 50
48, 52
49
52
44
48
82
82
82
45
68, 69
52, 55
29
75
29
76,

78
11

38
51

35,

37
75

79

40

19,

44
22
38

. 49,

4
55
51

33
72
33

hippodroom
horti (parken)
hypokaus ten

33
33
27
35, 74
70
75

Iaia (sch.)
Isjtarpoort (Babylon) ...

82
12

Jerusalem (tmp.) 15, (buit)

77

Ka (Egypte)

Kamaresvaatwerk
Karuatieden ....
Kerameikos (Athene) .
Kephisodotos (bdh.) ..
khan
Kimoon (msn.)
Klitias (vwsch . ) ..
knielend loopen ..
koedoeroe (Babylon) • •
koepelgraven
koeroi
koilon (= cavea)
korai
Kresilas (bdh.)
Kritios (bdh.)

4
24
32, 40
43
40
9, 14
54
48, 52, 55
39
11
25
38

35
38
42
38

22
Latène-periode
47
Laokotion
36
leeuw V. Chaironeia ...
17
leeuwenpoort (Bogaskeui)
12
leeuwin
leeuwinnenpoort (Mukene).25
36., 40
Leochares (bdh.) ..
35
Leonidaion (Olumpia) .
4
3,
.
lotoszuil ....
. 40, 41
Lusippos (bdh.) .
70
maison Carrée (Nimes) .
5
3.,
mastaba .......
37
Mausolleion
megalithische monumenten . 22, 62
22, 25, 38
megaron
49
Meidias (ptb )
49
Melanthios (sch.) .
6
Memnoonzuilen .
443

44 papyruszuil
4
67 Parrhasios (sch.) .
. 49, 52
4 Parthenoon
33
74 pastas-huis
....
28
43 Pasiteles (bdh.) . . . . . . 44, 67
37 Pausias (sch.) .......
49
49 Peiraikos (sch.)
......
53
36 peristulionhuis (Delos) .
28
.
86 peripterale tempel
29
88 Perzenpuin
38
40 Pharos (Alexandrië)
36
40, 54
x Pheidias (bdh.) .....
Philiskos ........
44
Neandria (tmp )
29 Philoxenos (sch.) . . . 49, 52, 84
Neo-Attici (bdh.)
78 Pinakotheek (Athene) ..
32
neolithische periode
22 M. Plautius Lukoon (sch.)
82
Nesiotes (bdh.)
38 podiumtempel
59
Nikias (sch.)
49 Poludoros (bdh.) ..
44
Nikosthenes (vwsch.)
48 Polugnotos (sch.) . .
49, 52
noraghe (Sardinië) .
62 Polukleitos (bdh.) .
40, 54
38
obelisken
3 Polumedes (bdh.)
83 vv.
odeion
35 Pompeii, stijlen ..
muurbsch.
85, 58
Odusseia landschappen
53
76
Pont
du
Gard
.
..
30
Olumpieion (Akragas)
11
Poortstieren
(Assyrië)
Olunthische woning
27
73
Porta Nigra (Trier)
opisthodomos
29
78
portretten,
.
.
.
.
42,
opus incertum
70
40, 49
opus lateritium
70 Praxiteles (bdh.) . .
35
proëdria
(theater)
..
70
opus mixtum
32
Propuleeën
(Athene)
.
opus quadratum
70
.
35
proskenion
.
.
.
.
.
opus reticulatum
70
56
70 Purgoteles (stsn.) . .
opus rusticum
.
36
Puthios
(bwm.)
.
.
.
opus spicatum
70
3, 4
pylonen (Eg. tmp.) .
5
82 pyramiden . .
Pacuvius (sch.)
Paionios (bdh.)
40
palaeolithicum
22 Ramses II .
6
palaistra, palaestra,
35, 75 Rhodos
47
21 Rhoikos (bdh.) .
37
paleis van Dareios
55
23 ringschild
paleis van Knoossos
80
paleis van Sargon .
9, 11 ruiterstandbeeld
paleisstijl (Kreta)
24
86
paleizen (Rome) = domus . 70, 75 Samian ware
. 24
palmboomzuil
4 sarkophagen H. Triada
V. Alkestis
. 82
49
Pamphilos (sch.)
. 82
v. Prometheus
Panainos (sch.)
49
36
51, 52 Saturos (bwn.)
Panatheneische vaas
Menekrates (bdh.) ..
Menelaos (bdh . )
mengzuil (Egypte)
meta
metope
284
Mikkiades (bdh.)
Mikoon
Moeseion (Alexandrië)
...
Mummieportret
munten . . . 42, 54, 56,
. 63,
Muroon (bdh.)
Musea
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schathuizen
schooltooneel (Neumagen)
Sikkelland
Silanioon (bdh.)
sima
skarabee (keversteen)
Skullis (bdh.) . .
Skopas (bdh.) . .
Sosos (musivist) .
Sotades (sch.) .
spiegel
spina (amphitheater)
sphurèlata
Split-Spalato
stadion
Stephanos (bdh) . ..
Studius (sch.)
stulobaat
synagoge
tazza Farnese ...
Teje (koningin)
telesterion (Eleusis) .
tempelgraf v. Minoos .
templum in antis
tepidarium
terra sigillata
theater
Theodoros (bdh.)
thermen ....
Theseion (Athene)

30
81

7
42
29
56, 61
37
40
49
49
55
74
38
71
35
67
82
29
15

Timanthes (sch.) ..
49, 52
Timonidas (sch.) . .
48
Timotheos (bdh.) . .
• • 36, 40
tombe a camera, fossa, pozzo
59'
torus
29
triglief
29
trochilus
29
truddhi (Apulië) .
62
Tullianum (Rome) .
60
Tyrannendooders
38
unctiarium
urne a capanna

75
59

vaatwerk (Hello) . .
via del Impero (Rome)
Volca (bdh.)
vuurtempel
vuurtoren

. 51
. 73
59
20
36

wonderen der wereld

. 36

87
6

35
24
29

75
86
35, 74
37
66, 75
33

xoana

38

zegelcylinder
12
Zeuxis (sch.)
. 49, 52
ziggoerat
9
zonnetempel
.......
5
zuilen (Egypte)
4
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NAMENLIJST VAN PLAATSEN EN GEBOUWEN BIJ DEEL II À V
De vet gedrukte cijfers verwijzen naar de bladzijde waar een afbeelding voorkomt.
Aalst :
Schepenhuis, 169;
St. Martens, 167.
Aarlen :
kerk, 355.
Aarschot :
kerk, 167.
Aartselaar :
kasteel, 170.
Abbeville :
S. Wulfram, 163.
Adrianopel :
moskee v. Soliman II,
123.
Afsnee :
kerk, 143.
Agra
Tadsj-Mahal, 122, 123.
Aigues-Mortes :
stadsmuren, 163.
Aken :
munster, 127, 128, 172.
Albi :
kathedraal, 163.
Alpirsbach :
kloosterkerk, 137.
Alcobaca :
klooster, 175.
Amersfoort :
St. Joriskerk, 168.
Amiens :
kathedraal, 157, 161,
162, 178, 180, 354.
Amsterdam :
Hoogere Burgerschool,
314;
Kerken :
H. Hartkerk, 357;
Noorderkerk, 251, 252
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Westerkerk, 252;
Zuiderkerk, 252;
St. Niklaaskerk, 357;
Nederl. Handelsmij.
401, 402;
Nieuwe Beurs, 401,
411.
Raadhuis, 314;
Rijksmuseum, 357;
Scheepvaarthuis, 401;
schouwburg, 357;
Trippenhuis, 314;
woningblokken, 401.
Ancy-le-Franc :
kasteel, 245.
Anet :
kasteel, 245.
Angers :
kathedraal, 163, 310.
Angoulême :
Notre-Dame, 138.
Annaberg-i.-S. :
St. Anna, 172, 173.
Antwerpen :
gildehuizen, 250;
Jordaenshuis, 302; .
kerken :
0. L. Vrouw, 167, 251;
St. Carolus, 300;
St. Jacobs, 251;
St. Joris, 355;
St. Michiels, 355;
St. Willibrordus, 355;
koninkl. paleis, 303;
koninkl. museum, 355;
Nationale Bank, 356;
Osterriethhuis, 303;
stadhuis, 249.
Aquileja :

dom, 126.
Arles :
S. Trophime, 139, 147.
Arras :
Jezuïetenkerk, 251.
Assisi :
St. Franciscusk., 173.
Astley Hall, 272.
Athene :
Kapnikarea, 111;
kathedraal, 111.
Athos :
kloosterkerken, 111, 112.
Augsburg :
Fuggerhuis, 261;
kathedraal, 152.
Aulne :
abdijkerk, 165.
Autun :
kerk, 139, 147.
Auxerre :
kathedraal, 162, 199.
Averbode :
abdijkerk, 299, 302;
prelaatkwartier, 203.
Avignon :
kathedraal, 139;
stadsvestingen, 163.
Avila :
kerk, 146.
Azay-le-Rideau :
kasteel, 244.
Bamberg :
dom, 149.
Banz :
abdijkerk, 327.
Barcelona :
kathedraal, 175;

S. Familia, 360.
Batalha :
klooster, 175.
Bazel :
Kuipershuis, 261.
Bayeux :
kathedraal, 139, 162.
Beaune :
Notre-Dame, 139.
Beaumesnil :
kasteel, 245.
Beauvais :
kathedraal, 161.
Belem :
klooster, 175.
Belleroy :
kasteel, 288.
Bergen :
Jezuïetenkerk, 251;
St. Waltrudis, 168.
Berlijn :
Brandenburgsche Poort,
345;
bioscoopzaal, 406;
Duitsche Kerk, 345;
dom, 359;
Fransche Kerk, 345;
gebouwen A. E. G., 406;
Groote Schouwburg, 406;
Hoofdwacht, 345;
koninklijk paleis, 338;
koningscolonnade, 345;
Oude Munt, 345;
Oud museum, 345;
Rijksdaggebouw, 345;
St. Hedwigiskerk, 345;
Tuighuis, 328;
warenhuis Wertheim,
405.
Bertem :
kerk, 142.
Berzé-la-Ville :
kerk, 152.
Beverley :
munster, 164, 165.
Beverwijk :
kerk, 401.

Bir-bin-Kilisse :
kerk, 108.
Blois :
kasteel, 244.
Boedapest :
parlement,

358.

Bonn :
munster, 136.
Bordeaux :
S. Croix, 138.
B6rgerhout :
raadhuis, 356.
Bouillon :
kasteel, 170.
Bourges :
huis v. Jacques Coeur,
163;
kathedraal, 148, 162,
179, 199, 210.
Breda :
kasteel, 249.
Brederode :
kasteel, 170.
Bremen :
Azijnhuis, 262, 263;
raadhuis, 262.
Brescia :
S. Maria, 222;
San Salvatore, 126.
Brou :
S. Vincent, 163;
grafkerk, 163.
Brouwershaven :
kerk, 168.
Bruchsal :
residentie, 327.
Brugge :
halle, 169;
kanselarij, 249;
kerken :
Jezuïetenkerk,

300;
St. Salvator, 143, 166;
stadspoorten, 170;
St. Janshospitaal, 180.
Brussel :
Beurs, 355;
Broodhuis,

169;

gerechtshof, 353;
gildehuizen, 302;
Hertogenhuis, 203;
kerken :

Augustijnenk., 300;
begijnhofk., 299, 301;
Evangelische k., 355;
Finisterrae, 302;
Jezuïetenk., 300;
Kapellekerk, 166;
Miniemen, 302;
O.L.Vr. ter Hulp, 301;
Rijke Klaren, 301;
St. Goedele, 166, 167;
St. Jaak-op-Coud.,343 ;
St. Jozef, 343;
Zavelkerk, 167;
koninkl. museum, 355;
Nation. Bank, 355;
Nation. Biblioth., 343;
paleis d. academiën, 343;
stadhuis, 169;
St. Janshospitaal, 343.
Brunswijk :
raadhuis, 173.
Burgos :
kathedraal, 175, 269.
Byzantium : zie Konstantinopel.
Caen :
H. Drievuldigheid, 140;
S. Etienne, 162.
Cahors :
kerk, 138.
Cambridge :
Kings college, 165.
Canterbury :
kathedraal, 141, 164,
199.
Carcassonne :
stadsvestingen, 163.
Casamari :
kloosterkerk, 173.
Caserta :
koninkl. paleis, 342.
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Cefaloe :
kerk,
Celles :
kerk,

111.

142.
Chambord :
kasteel, 244.
Charlieu :
kerk, 147.
Charlottenburg :
paleis, 328.
Charlton House, 272.
Chartres :
kathedraal, 148, 161,
199.
Chateau-Gaillard, 163.
Chenonceaux :
kasteel, 244.
Chorin :
kerk, 173.
Clermont-Ferrand :
N.-D.-du-Port, 138, 146,
147.
Cluny :
abdijkerk, 133, 139.
Compiègne :
stadhuis, 163.
Compostella :
St.-Jacobs, 140, 146, 149,
331.
Conques :
S. Foy, 138.
Cordoba :
moskee, 117, 121.
Damascus :
Groote Moskee, 120.
Danzig :
Artushof, 173;
Tuighuis, 262.
Daphni :
kloosterkerk, 111, 114.
Darmstadt :
Tentoonstellingsgebouwen 406.

Deinze :
kerk, 166.
Dendermonde :
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halle, 169.
Den Haag :
Gemeentemuseum, 401;
Lange Voorhout, 315;

Mauritshuis, 314;
Nieuwe Kerk, 315;
R. K. kerk, 344;
stadhuis, 250;
Staten van Holland, 314;
St. Paschalis, 401;
Vredespaleis, 357.
Delft :
Oude Kerk, 168,
Delhi :
Paarlmoskee, 123.
De Rijp :
raadhuis, 251.
Dessau :
Bauhaus, 406, 407.
Diest :
begijnhofpoort, 302;
halle, 169;
St. Sulpicius, 167.
Dijon :
Notre-Dame, 152.
Diksmuide :
IJzermonument, 410;
kerk, 168.
Dinant :
0. L. V. -kerk, 166.

Doberan :
kerk, 173.
Doornik :
belfort, 169;
huizen, 145;
Jezuïetenkerk, 251, 299;
kathedraal, 144, 149,

166, 180, 181, 210;
St. Piat, 143, 144.
Doorwerth :
kasteel, 170.
Dordrecht :
kerk, 168.
Douai :
Jezuïetenkerk, 299.
Dinkelsbuhl :
St. Georg, 173.

Dresden :
Hofopera, 358;
Lieve -Vrouwenk.,

328;

museum, 359;
Zwinger, 327.
Duinkerken :
Jezuïetenkerk,

299.

Durham :
kathedraal,

141, 158, 164

Dusseldorf :
gebouw

Mannesmann,

406;
406.
Tietzmagazijnen, 406.
musea,

Eberbach :
abdij, 171.
Ecouen :
kasteel, 245.
Edinburg :
kathedraal,

359.

Ely :
141, 164,
165, 359.
Emden :
raadhuis, 262.
Etsjmiadzin :
kerk, 111.
kathedraal,

Etterbeek :

St. Bonifacius, 354.
Exeter :
kathedraal, 165, 180,
359.
Fez :
stadspoorten,

121.

Florence :
kerken :
baptisterium, 185;
dom, 174, 219, 360;

Pazzikapel, 221;
S. Croce, 173;
S. Maria Novella, 174,
218, 220;
S. Lorenzo, 219;
S. Miniato, 220;
S. Spirito, 219;

paleizen :
del Podestà, 174;
Medici, 220;
Pitti, 226;
Uffizi, 226;
Pal. Vecchio, 174.
Fontainebleau :
paleis, 246.
Fontenay :
abdijkerk, 163.
Fossanova :
abdijkerk, 173.
Frankfort :
woningblokken, 406.
Freiburg -i --Br. :
Kaufhaus, 173;
munster, 172.
Freiburg-i.-S. :
Goldene Pforte, 182.

Gaasbeek :
kasteel, 170.
Gent :
belfort, 169;
d'Hanehof, 303;
Faliganhof, 303;
gerechtshof, 343;
's Gravensteen, 145;
kerken :
Jezuïetenkerk, 251;
0. L. V. van St. Pieters, 299, 300;
St. Baafs, 167;
St. Michiels, 167;
St. Niklaas, 165;
Spijker, 145;
St. Baafsabdij, 145, 150;
stadhuis, 170, 249;
universiteit (aula), 343;
vischmijn, 302;
Vlaamsche Academie,
303.
Genua :
hertogelijk paleis, 342;
Palazzo Doria, 282;
Palazzo Durazzo, 282;

Gernrode :
kerk, 137.
Gloucester :

kathedraal, 165, 180.
Gmiind :
H. Kruiskerk, 172.
Goes :
kerk, 168.
Gratsjanitsa :
kerk, 168.
Graz :
landhuis, 261.
Greenwich :
hospitaal, 336.
Grenada :
Alhambra, 120, 121, 122;
kartuizerkerk, 331.
Grimbergen :
abdijkerk, 302.
Haarlem :
Sint-Bavo (oude), 168;
Sint Bavo (nieuwe), 357;
Vleeschhal, 250, 251.
Halberstadt :
dom, 149, 172.

Halfweg :
hotel Swanenburg, 314.
Halle :
St. Martens, 167, 188,
189.
Hamburg :

Bismarckmonum, 411;
Chilehaus, 406;
Michaëlskerk, 328.
Hampton Court, 273.
Hastières :
kerk, 142.
Heidelberg :
slot, 261, 262.
Hellerau :
school, 406.
Helmond :
kasteel, 170.
Helsingfors :
Centraal Station, 407.

Herford :
munster, 136.
Hertenfels :
slot, 261.
's Hertogenbosch :
St. Janskerk, 167.
Hildesheim :
dom, 137, 152;
St. Godehard, 137;
St. Michiel, 137, 149, 152;
woonhuizen, 173.
Hilversum :
raadhuis, 402;
schoolgebouw, 402.
Hirsau :
St. Pieterskerk, 137.
Hoogstraten :
stadhuis, 170.
Hoorn :
gerechtshof, 251.
Holkham :
kasteel, 327.
Hosios Loekas, 111, 114.
Hulst :
St. Willibrordus, 167.
Ieper :
halle, 169;
St. Martens, 148, 165.
IJsselstein :
toren, 249.
Ispahan :
moskee, 123.
Issoire :
S. Paul, 138, 146.
Jeruzalem :
Sachramoskee, 120.
Jouarre :
crypt, 126.
Jumièges :
abdijkerk, 139.
Kairo :
moskeeën :
Aboe-Rezoek, 118;
Amroe, 120;
Barkoek, 121;
El Akmar, 120;
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El Monacyad, 119;
Hassan, 121;
Ibn Taloen, 120;
Kait-Bey, 121.
Kairoean :
moskee, 121.
Kalb-Loeseh, 108.
Kamerijk :
kathedraal, 140.
Kappadocië :
kloosters, 114.
Kassel :
Fransche Kerk, 328.
Keulen :
Apostelenkerk, 136;
dom, 171, 199, 358;
Groote St. Martinusk.,
136;
Gi rzenich, 173;
Werkbundtheater, 406.
Kirby Hall, 272.
Koefa :
paleisruïne, 122.
Konstantinopel :
kerken :
Aya Sophia, 106, 107,
108, 109;
St. Irene, 108;
St. Sergios, 108;
moskeeën :
Achmed I, 123;
Bajazet, 123;
Soliman II, 123.
Konstanz :
dom, 137.
Kopenhagen :
stadhuis, 406.
Kortrijk :
Broeltorens, 170.
Kuregem :
raadhuis, 356.
Laarne :
kasteel, 170.
Landshut :
Residentie, 261;
St. Martinus, 173.
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Landskouter :
kerk, 143.
Leeuwarden :
St. Bonifacius, 412.
Leiden :
stadhuis, 251.
Leipzig :
Centraal Station, 406;
raadhuis, 359.
Vëlkerslachtdenkmal,
411.
Leningrad :
Alexandraplein, 345.
senaatspaleis, 345;
synodepaleis, 345;
Leon :
kathedraal, 175.
Leuven :
colleges, 303;
Dominikanerk., 166;
halle, 169;
stadhuis, 170;
St. Michiels, 301;
St. Pieters, 167.
Lichfield :
kathedraal, 165, 369.

Lier :
belfort, 169;
St. Gommarus, 210.
Limburg-a.-d. Lahn :
dom, 136.
Lincoln :
kathedraal, 141, 164,
199.

Londen :
Bank v. Engeland, 344;
British Museum, 344;
Buckinghampaleis, 344;
Imperial Institute, 369;
Mansion House, 336;
Parlement, 359;
St. Pancratius, 344;
St. Paulus (Coventgarden), 336;
St. Pauluskath., 336;
universiteit, 360;
Westminsterkath., 360;

Whitehall, 336.

Loo :

kerk, 168.
Loyola :

Jezuïetencollege, 331.
Lubeck :
dom, 173;

raadhuis, 262.
Lude :

kasteel, 244.
Luik :
H. Kruis, 168;
St. Bartholomeus, 141;
St. Jacob, 251;
St. Jan, 299;
St. Paulus, 166.
Luxemburg :
Jezuïetenkerk, 251, 299.
Lyon :
kathedraal, 179;
Louis XV- plein, 291;
N.-D.-de-Fourvière, 354;
Stadion, 404.

Maagdenburg :
halle, 406.
Maastricht :
0. L. Vrouwkerk, 168;
St. Servaas, 141, 150,
168, 180;
raadhuis, 314.
Madrid :
Escuriaal, 268;
Hospicio, 331.
Mainz :
dom, 135.
Mans :
kathedraal, 148, 199.
Mantua :
S. Andrea, 218, 220.
Marburg :
dom, 199;
St. Elisabeth, 171, 172.
Maria-Laach :
Abdijkerk, 136.
Marienburg, 173.
Marrakech :

Koetoebia, 121.
Maubeuge :
Jezuïetenkerk, 251.
Maulbronn :
abdijgebouwen, 171.
Mechelen :
halle, 169;
huis a De Zalm », 249;
kerken :
begijnhof kerk, 300;
Jezuïetenkerk, 299;
Leliëndael, 301;
O.L.V. Hanswijk, 301;
St. Rombouts, 167;
paleis v. d. Grooten
Raad, 170;
paleis van Savoye, 249;
schepenhuis, 169.
Medina :
moskee, 118, 120.
Meissen :
Albrechtsburcht, 173.
Mekka :
moskee, 120.
Melk :
abdijkerk, 326.
Mespelare :
kerk, 143.
Metz :
kathedraal, 162.
Middelburg :
stadhuis, 170.
Milaan :
Casa del Dopolavoro,407;
dom, 174, 220, 221;
kasteel, 174;
Portinarikapel, 220;
S. Ambrogio, 137;
Scalatheater, 342;
S. Maria d. Grazie, 221,
223;
S. Satiro, 223.
Mistra :
kloosterkerken, 112, 114.
Modena :
kathedraal, 148.
Moissac :

abdijkerk, 146;
klooster, 144.
Monreale :
kathedraal, 111,
Montmagny :
S. Thérèse, 404.
Montmaj our :
kerk, 139;
kruisgang, 144, 145.
Montrouge :
S. Pierre, 354.
Mont-Saint-Michel :
abdij en kerk, 163.
Moreruela :
abdijkerk, 175.
Muiden :
kasteel, 170.
München :
Beiersch museum, 359;
gerechtshof, 359;
Glyptotheek, 345;
Hofbráuhaus, 359;
Propyleeën, 345;
raadhuis, 358;
Ruhmeshalle, 345;
schoolgebouwen, 406;
hoofdstation, 358;
St. Michiel, 326;
St. Nepomuk, 326, 329;
Theatijnerkerk, 326.
Munster :
kramerskantoor, 262;
raadhuis, 173.
Murcia :
kathedraal, 331.

Namen :
S. Loup, 300.
Nancy :

Hirschvogelhuis, 261;
0. L. V.-kerk, 172;
Pellerhuis, 261;
raadliul;, 173;

St. Lorenz, 173;
St. Sebaldus, 173.
Nevers :
kathedraal, 162;
S. Marie, 228.
Nijmegen :
Valkhof, 128.
Nijvel :
St. Gertrudis, 141, 142;
kruisgang, 145.
Ninove :
abdijkerk, 312.
Noirac :
abdijkerk, 163.
Norwich :
kathedraal, 165.
Noyon :
kathedraal, 140, 161.
Oldenzaal :
St. Plechelmus, 142.
Oostkerke :
kerk, 143.
Orval :
abdijkerk, 165.
Orvieto :
dom, 173, 174.
Oslo :
universiteit, 407.
Ottobeuren :
abdijkerk, 327.

Oudenaarde :
bisschoppenhof, 249;
0. L. Vr. van Pamel,
165, 166;

Carrièreplein, 291;

stadhuis, 169, 170;

Stanislasplein, 291.

St. Walburgis, 167.
Oviedo :
kathedraal, 175.
Oxford :
Church-college, 165;
kathedraal, 165, 199;
Magdalencoliege, 165;

Napels :
Castel nuovo, 174;

kathedraal, 174.
Naumburg :
dom, 181, 182.

Neurenberg :
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Radcliffbibl.,

336.

Paderborn :
dom, 136.

Padua :
raadhuis,

222.

Palermo :
111;
Martorana, 112.
Pamplona :
kathedraal, 175.
Paray-le-Monial :
abdijkerk, 139.
kathedraal,

Parijs :
bouwacademie, 343;
Centrale Hallen, 403;

Eiffeltoren, 403;
garage Ponthieu, 404;
Grand-Palais, 355;
hotel Fieubet, 288;
hotel Rohan, 291;
hotel Soubise, 291;
huizen Mallet-Stevensstraat, 404;
kerken :
Boetekapel, 343;
Boetekerk H. Hart,

354;
Invaliedendom, 288;
Notre-Dame, 148, 156,

161, 176, 178, 199,
354;
S. Chapelle, 161;
S. Etienne-d.-M., 246;
St. Geneviève, 342;
S. Louis, 288;
S. Madeleine, 343;
S. Pierre, 403:
S. Séverin, 210;
S. Vincent, 343;
Sorbonnekerk, 288;
Val-de-Grace, 288,289;
Louvre, 245, 246, 289,
354;
Métrostations, 403;
Nationale Biblioth., 403;
Operagebouw, 354;
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Place des Vosges, 245;
Place Vendome, 289;
Petit-Palais, 355;
Senaatspaleis, 246.
Théatre des ChampsElysées, 404;
woonhuis, 404;
zegeboog (Carrousel),
343;
zegeboog (Etoile), 343;
zegezuil (Vendome), 343.
Paulinzella :
abdijkerk, 137.
Pavia :
Certosa, 221, 222, 230;
kasteel, 174;
St. Michaël, 137.
Perugia :
raadhuis, 174.
Périgueux :
S. Etienne, 138;
S. Front, 138.
Pessac :
tuinwijk, 404.
Peterborough :
abdijkerk, 141.

Pierrefonds : 163, 354.
Poitiers :
doopkapel, 126;

N.-D.-la-Grande, 138.
Pontigny :
kerk, 162.
Potsdam :
Nicolaïkerk, 345;
Nieuw Paleis, 328;
Sans-Souci, 328;
stadspaleis, 329.
Praag :

St. Vitus, 172.
Prenzlau :
kerk, 173.
Puy :
kathedraal, 146, 152.
Quedlinburg :
St. Wipertus,

137.

Rainey :
Notre-Dame, 340.
Ravenna :
S. Apollinare in Classe,
110;
S. Apollinare Nuovo,110;
S. Giovanni in Fonte,
110;
S. Vitale, 108, 110, 113,
114, 127.
Regensburg :
dom, 172;
Ruhmeshalle, 345.
Reims :
kathedraal, 161, 179,

199;
S. Remi, 140, 152;
stadhuis, 228.
Remagen :
St. Apollinaris, 358.
Rennes :
gerechtshof, 228.
Rhages :
paleisruïne, 122.
Rhenen :
St. Cunerakerk, 168.
Riehl :
kerk, 406.
Rijsel :
beurs, 288;
Jezuïetenkerk, 251.
Roermond :
O.L.Vr. -kerk, 142, 143.

Rome :
katakomben :
St. Caecilia, 93;
St. Callixtus, 93;
St. Domitilla, 95;
St. Petrus en Marcellin;
St. Praetextatus, 93;
St. Sebastianus, 93;
kerken :

Ara Coeli, 99;
baptist. van Lateraan,
101;
Gesu, 226, 279, 280,
281;

St. Agnes b. d. m. 101;
St. Agnes (Piazza Navone), 282;
S. Carlo, 282;
St. Clemens, 100, 104;
St. Constanza, 101;
St, Ignatius, 282;
St. Jan v. Later. 100,
342;
St. Laurentius b. d. m.
101;

St. Lodewijk, 281;
St. Maria Antigua,
104;
St. Maria della Pace,
223;
St. Maria in Cosmedin,
100;
St. Maria in Transtevere, 99;
St. Paulus b. d. m.,
100;
St. Pieter (oude j, 100,
101;

St. Pieter (nieuwe),
225, 275, 281;
St. Pieterscolonnade,
275;

St. Pudentiana, 101,
103, 104;
St. Sabina, 99, 100;
St. Sebastiaan, 92;
Tempietto di S. Pietro,
223;
Trinità dei Monti, 282;
paleizen :
Chigi, 281;
Farnese, 224;
senatoren, 224;
Vaticaan, 220, 223,

342;
villa Madama, 224;
Victor-Emmanuëlmonum., 360.
Ronse :
St. 1Vlartens, 355.
Rostock :

kerk, 173.
Rothenburg :
huizen, 173.
Rotterdam :
Bijenkorf, 402;
Kief hoek, 402;
Van Nelle's fabriek, 402,
403.
Rouen :
gerechtshof, 163;
kathedraal, 162, 179,199;
S. Maclou, 163;
S. Ouen, 163;
S. Vincent, 163.

Salamanca :
raadhuis, 331.
Saloniki :
apostelenkerk, 119.
Salesbury :
kathedraal, 164.
Salzburg :
dom, 632.
Samarra :
paleisruïne, 122.
San Angelo in Formis :
kerk, 152.
Saragossa :
kathedraal, 175, 331.
S. Denis :
abdijkerk, 160, 161;
parochiekerk, 354.
S. Foy :
abdijkerk, 140.
S. Germain-en-Laye :
kasteel, 244.
S. Germigny-des-Prés :
kerk, 128.
S. Gilles-du-Gard :
kerk, 139;
klooster, 147.
S. Hubert :
kerk, 251.
S. Omer :
Jezuïetenkerk, 251, 299.
S. Quentin :
stadhuis, 163.

S. Riquier :
kerk, 128.
S. Savin :
kerk, 138, 152.
Schaarbeek :
raadhuis, 356;
St. Maria, 356.
Scherpenheuvel :
bedevaartskerk, 299,
300.
Schwerin :
slot, 359.
Segovia :
kathedraal, 183.
Sens :
kathedraal, 161, 199.
Sevilla :
Alcazar, 121, 175;
Giralda, 127;
kathedraal, 175, 269;
raadhuis, 269.
Siëna :
kasteel, 174;
kathedraal, 174;
Libreria, 220;
raadhuis, 174.
Sint Gallen :
abdijkerk, 140.
Spiers :
dom, 131, 135, 136, 358.
Solignac :
kerk, 138.
Souillac :
kerk, 146.
Stockholm :
Concertgebouw, 406.
Straatsburg :
munster; 171.

Ter Duinen.
abdij, 165.
Tlemcen :
moskee, 121.
Todi :
S. Maria, 214, 22 3.
Toermanim :
kerk, 108.
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Toledo :
kathedraal, 152, 175;
0. L. Vr. del Transito,
175;
S. Maria la Bianca;
Tongeren :
kruisgang, 145.
Toulouse :
S. Sernin, 138, 140, 179.
Tournus :
S. Philibert, 139.
Tours :
kathedraal, 162.
Trier :
0. L. Vr.-kerk, 171.
Trondjem :
kathedraal, 141.
Turijn :
Superga, 282.
Utrecht :
dom, 166, 168;
Nederl. Spoorw., 401;
Oude Beurs, 344;
St. Willibrordus, 356;
universiteit, 357.
Valladolid :
Collegio S. Cruz, 269;
universiteit, 331.
Venetië :
Casa d'Oro, 175;
Bogenpaleis, 175;
Pisantipaleis, 175;
Pisarropaleis, 282;
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San Marco, 108, 112, 114;
S. Maria d. Miracoli, 221;
S. Maria d. Salute, 282;
Vendraminipaleis, 221,
223.
Verdun :
bisschopp. paleis, 291.
Verona :
Pal. del Consiglio, 222;
S. Zeno, 137, 148.
Versailles :
paleis, 288, 290.
Veurne :
St. Walburgis, 168.
Vézélay :
S. Madeleine, 139, 147,
162.
Vicenza :
raadhuis, 226.
Vienne :
S. Pierre, 126;
S. Savin, 152.
Vierzehnheiligen :
abdijkerk, 327.
Villers :
abdijkerk, 165.
Vorselaar :
kasteel, 170.

St. Carolus, 327, 329;
Votief kerk, 358.
Wells :
kathedraal, 180, 199.
Wespelaar :
kasteel, 356.
Westminster :
kathedraal, 164, 165.
Westvleteren :
kerk, 168.
Winchester :
kathedraal, 141.
Windsor :
St. Georgeskapel, 165.
Wismar :
kerk, 173.
Wollaton House, 272.
Worcester :
kathedraal, 164.
Worms :
dom, 135.

Wagharsjapat :
kerk, 111.
Weenen :
Belvedère, 327;
burgpoort, 345;
Parlement, 345;

Zichem :
kerk, 210, 251.
Zierikzee :
kerk, 168.
Zinnik :
St. Vincentius, 145.

Xanten :
St. Victor, 172.
York :
kathedraal, 164, 165,
198.

NAMENLIJST VAN KUNSTENAARS BIJ DEEL II À V
Aalst, Peter van, 260.
Abbeele, Van den, 381.
Acke, 399, 400.
Aertsen, 257.
Aguillon, 300.
Ahlert, 358.
Albert, 425.
Alberti, 220.
Algardi, 283.
Allebé, 383.
Altdorfer, 266.
Altrichiero, 195.
Amsterdamsche School, 383.
Andriessen, 411.
Angelico, Fra, 232.
Archipenko, 409.
Aretino, 195.
Artan, 378.
Asam, 326, 329.
Asperslag, 428.
Aubroeck, 410.
Avanzo, 195.
Averbeke, 399, 400.
Averkamp, 320.
Baerze, de, 187.

Baksteen, Dirk, 425, 428.
Baksteen, Gerard, 428.
Balat, 355.
Baldovinetti, 234.
Bandol, 198.
Barbizon, School van, 370.
Barelli, 326.
Barentse, 257.
Barlach, 412, 413.
Baroccio, 285.
Baron, 377, 378.
Barozzi, zie : Vignola.
Barry, 359.
Barye, 361.

Bartholomé, 363.
Bartolommeo, Fra, 238.
Baseleer, 424.
Bassano, 241.
Bastien -Lepage, 371.
Battoni, 348.
Baudot, 403.
Bazel, De, 401, 402, 427.
Beauneveu, 198.
Beauregard, de, 249.
Becerra, 270.
Beckere, de, 189.
Begas, 365.
Behrens, 405, 406, 427.
Bekman, 421, 426.
Bellini, Gentile, 235.
Bellini, Giovanni, 235.
Bellver, 365.
Bendien, 426.
Bening, 206.
Bentley, 360.
Bergensche School, 425.
Berlage, 399, 400, 401, 427.
Bernard, 409.
Bernini, 225, 281, 283, 284.
Berruguete, 270.
Béthune, baron de, 355,
392.
Beule, De, 364.
Beuronerschool, 388, 392.
Beyaert, 355.
Beyeren, van, 322.
Belling, 412.
Berghe, Van den, 422, 424.
Biard, 291.
Bièfve, De, 374.
Bilders, 382.
Blechen, 386.
Bles, Hendrik met de, 255.
Bleys, 357.

Blocq, du, 251.
Blomme, 355, 356.
Blondeel, 252, 256.
Bock, de, 383.
Bodson, 399.
Boecklin, 388.
Boekstuyns, 305.
Boffrand, 291.
Bol, 259, 319.
Bologna, da, 254, 282.
Bolswert. 312.
Bonington, 339.
Bonnetain, 428.
Bontemps, 247.
Bonvin, 371.
Borcht, van der, 190.
Borman, 422.
Borreman, 190.
Borromini, 225, 281.
Bos, 259.
Bosboom, 382.
Bosch, 206, 207.
Bosio, 347.
Botticelli, 234.
Bouchard, 409.
Bouchardon, 293.
Boucher, 297, 409.
Boulenger, 377.
Boulie, 298.
Bourdelle, 407, 408.
Bourdichon, 207.
Bourgeois, 400, 404.
Bouts, 203, 204.
Bracci, 284.
Bracquenié, 428.
Braekeleer, De, 376, 392.
Bramante, 221, 223, 225.
Brancusi, 409.
Brangwyn, 390.
Braque, 418.
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Breitner, 384.
Bressers, 400.
Bril, 258.
Brinckman, 402.
Broederlam, 198.
Brom, 411, 412.
Brosse, de, 288.
Brouwer, 311.
Brueghel, de Oude, P., 257,
258.
Brueghel, J., 258.
Brugh, van, 336.
Bruycker, De, 428.
Brunelleschi, 219.
Brusselmans, 424.
Buitenwech, 319.
Buonarotti, zie : Michelangelo.
Burgkmair, 261, 266.
Bilring, 328.
Burne Jones, 389, 392.
Cachet, 427.
Caffieri, 287, 298.
Caisne, De, 374.
Campana, zie : Kempeneer.
Campen, van, 314.
Campendonck, 421, 422.
Cano, 332.
Canova, 346.
Cantoni, 342.
Cantré, Jan-Frans, 429.
Cantré, Jozef, 429.
Caracci, Agostino, 285.
Caracci, Annibale, 285.
Caracci, Lodovico, 285.
Caravaggio, 286.
Carpaccio, 235.
Carpeaux, 361.
Carra, 420.
Carstens, 350.
Costa, da, 410.
Castagno, del, 233.
Cavallini, 194.
Cellini, 231, 243.
Cézanne, 414, 415, 420.
Chabot, 411, 426.
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Chagall, 421, 422.
Chalgrin, 343.
Champaigne, de, 295.
Chapu, 363.
Chardin, 297.
Chirico, 421.
Christus, 202.
Churriguera, 330.
Cimabue, 194.
Claire, Godefroid de, 154.
Claus, 379.
Clays, 375.
Clouet, 247, 248.
Cobergher, 300.
Cock, 259.
Coecke, 254, 256, 259.
Coello, 270.
Colijn, 254, 263.
Colombe, 191, 246.
Coninxloo, 258.
Constable, 339.
Cooper, 398.
Coosemans, 377.
Cornelius, 385, 386.
Corot, 369, 370.
Correggio, 240.
Cotte, de, 291.
Courbet, 370, 371.
Courtens, 377, 379.
Coustou, Guillaume, 292.
Coustou, Nicolas, 292.
Cox, 309.
Coxie, van, 256, 260.
Coysevox, 292.
Crabeels, 377.
Crabeth, 260.
Craesbeek, 311.
Cranach, 266.
Crane, 390, 392.
Crayer, de, 309.
Crépin, 377.
Crivelli, 235.
Crome, 338.
Cruz, de la, 270.
Cuyp, 322.
Cuypers, J., 357.

Cuypers, P. H., 357, 292,
393.
Dalmau, 207.
Dalou, 362.
Dannecker, 347.
Daumier, 371.
David, 205, 348, 349.
David d'Angers, 347.
Decamps, 369.
Decorchemont, 428.
Defregger, 387.
Degas, 373.
Delacroix, 306, 368.
Delaroche, 369.
Delcour, 305, 306.
Delvaux, 306.
Denis, 373.
Denoyette, 355.
Derain, 417, 418.
« Der blaue Reiter », 420.
Derkinderen, 385.
Despiau, 408, 409.
Desvallières, 373.
Devigne, 363.
« Die Briicke », 420.
Dientzenhofer, 327.
Dietrich, « Meester », 198.
Diez, 269.
Dijck, Van, 308, 309, 355.
Dijkstra, 426.
Dillens, 363.
Diongre, 400.
Dix, 422.
Doesburg, Van, 418, 419,
426.
Donatello, 215, 227, 228.
Dongen, Van, 418.
Dou, 319.
Dreux, 206.
Dubois, 376.
Dubroecq, 253.
Duccio, 194.
Dudok, 394, 402.
Dufresne, 417.
Dupon, 364.
Dupuis, 365.

Duquesnoy, Fr., 276, 303.
Duquesnoy, Jer., 303, 304.
Durer, 109, 264, 265, 268.

Eggerickx, 400.
Eilbert, 153.
Elsheimer, 267.
Ensor, 379-380, 422, 428.
Eosander, 328.
Epstein, 412.
Evenepoel, 379-380.
Eyck, Nic., 426.
Eyck, gebr. van, 201, 202.
Eynde, Van den, 410.
Fabriano, da, 235.
Fabritius, 318, 319.
Falconet, 293.
Falguière, 363.
Fantin-Latour, 371,
Yaulte, 343.
Fayd'herbe, 301, 304, 305.
Feininger, 419.
Ferris, 407.
Ferstel, 358.
Fischer, 327, 406.
Fischer von Erlach, 327.
Fijt, 311.
Fiori, de, 412.
Flaxman, 347.
Floris, Corn. 249, 254.
Floris, Frans, 259, 262.
Fontaine, 343.
Fontana, 225.
Forli, da, 236.
Fouquet, 207.
Foys, du, 249.
Fragonard, 297.
Fraikin, 347.
Francart, 300.
Francesca, della, 236.
Frémiet, 363.
Friedrich, 386.
Friesz, 417.
Fromentin, 369.
Fiihrich, 385, 386.

F. V. B.,
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Gaddi, 195.
Gainsborough, 338.
Gallait, 374.
Gallego, 208.
Gauguin, 414, 415, 417.
Gargallo, 413.
Gamier, 354, 404.
Gaul, 411.
Gedon, 359.
Geefs, 347.
Geeraerts, 259.
Geertgen-tot-St. Jans, 206.
Gelée, 294.
Gheluwe, Van, 355.
George, 422.
Geremia, di, 243.
Géricault, 368.
Gestel, Van, 418.
Ghiberti, Lorenzo, 227.
Ghirlandajo, 235.
Gill, 412.
Giordano, 285, 286.
Giorgione, 240-241.
Giotto, 194, 195.
Girardon, 291.
Glasgow, School van, 290.
Goes, van der, 204.
Godecharle, 347.
Gogh, Van, 414, 415, 416,
417, 420.
Gouj on, 247.
Goltzius, 259.
Gonsalves, 207.
Gossaert, 255.
Goudouin, 343.
Goya, de, 333, 334.
Goyen, van, 320.
Gozzoli, 232.
Gravelot, 339.
Greco, 332, 333.
Greet, De, 379.
Greuze, 297.
Grien, 265.
Gropius, 406. 407.
Gros, 349.

Grosz, 422.
Groux, De, 375, 376, 379.
Griinewald, 266.
Gugel, 357.
Guillain, 291.
Guimard, 343.
Guisti, 246, 247.
Guthrie, 390.
Haagsche School, 382.
Hals, Dirk, 319.
Hals, Frans, 317, 318.
Hankar, 398, 399.
Hansen, 345.
Hardouin- Mansart, 288,
289, 290.
Hauberisser, 358.
Haverman, 384.
Heda, 322.
Heem, de, 322.
Helleputte, 355.
Helst, van der, 319.
Hennebicque, 403.
Hens, 424.
Herkommer, 390.
Hernandez, 331.
Herrera, Juan de, 269.
Herrera, Francesco de, 333.
Hervé, 419.
Hesdin, van, 198.
Hesius, 300.
Heukelom, Van, 401.
Heymans, 377, 379.
Hildebrandt, 327, 365, 327.
Hittorf, 343.
Hobbema, 321.
Hobé, 427.
Hodler, 388, 420.
Hoei, Reinier van, 153.
Hoeimaker, 251.
Hoenacker, Van, 400.
Hof, Van den, 411.
Hoffmann, 399, 404.
Hogarth, 337.
Hoger, 406.
Holbein de Oude, 261.
Holbein de Jonge, 266, 267.
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Hondecoeter, d', 322.
Honthorst, 286, 319.
Hooch, de, 320.
Hoppner, 338.
Horta, 398, 399.
Hoste, 398, 400.
Houdon, 293, 294.
Hove, Van, 381.
Huf f el, Van, 400.
Hunt, 388.
Husley, 315.
Huyssens, 300.
IJzendijck, Van, 356.
Ingres, 341, 349, 350.
Israëls, Is., 384.
Israëls, Joz., 382, 383.
Jacobsz, 257.
Jamnitzer, 268.
Jespers, 410, 418.
Jonas, 426.
Jones, 335.
Jonghelinck, 254.
Jongkind, 382.
Jordaens, 309, 310.
Jode, de, 312.
Juste, les, zie : Giusti.
Kalf, 322.
Kalmthout, School van,
377.
Kandinsky, 419.
Kandler, 329.
Kauffmann, 348, 350.
Kempeneer, de, 270.
Kerrickx, 306.
Kessels, 347.
Ketel, 317-318.
Key, de, 250.
Keyser, de, 250, 251, 315,
316, 374.
Klee, 422.
Klenze, 344, 345.
Klerk, De, 401.
Klinger, 365, 388.
Knaus, 387.
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Lehmbruch, 411.
Leibl, 387.
Leighton, 390.
Lelie, De, 381.
Lemmen, 379.
Le Nain, 295.
Lenbach, von, 387.
385, Lenótre, 290.
Lepère, 343.
Lescot, 245.
Le Sueur, 294.
Leurs, 400.
Leyden, van, 256.
Leys, 374, 375, 392.
Licht, 359.
Lieberman, 387.
Lies, 375.
Limburg, gebr. van, 200,
201.
Linnig, 375.
Lipchitz, 409.
Labisse, 421.
Lippi, Fra Filippo, 232.
Labrouste, 403.
Lippi, Filippino, 235.
Laermans, 379, 380, 422.
Lochner, 208.
Lagae, 364, 365.
Lombardi, 223.
Lagye, 375.
Lomme, de, 192.
Lambeaux, 363.
Longhena, 282.
Lamorinière, 375.
Lorenzetti, 196.
Lamour, 291.
Lorrain, 294, 295.
Landowski, 409.
Lurcat, 404, 421.
Largillière, 296.
Lutyen, 398.
Larsson, 391.
Latem, School van, 379,
Mabuse, zie Gossaert, 255.
381, 422.
Macip, 270.
Lastman, 323.
Macke, 421.
La Tour, 297.
Maderna, 225, 282.
Laurens, 409.
Maes, 320.
Lavery, 390.
Majano, da, 229.
Lawrence, 338.
Maillol, 408, 409.
Lebas, 343.
Marval, 421.
Le Blon, 339.
Makart, 387.
Lebrun, 289, 290, 295.
Mallet-Stevens, 404.
Leck, Van der, 419, 426.
Malouel, 198.
Le Corbusier, 404.
Lederer, 411.
Manet, 372.
Manger, 328.
Leenhof, 347.
Mansart, Fr., 288, 289.
Le Fauconnier, 418.
Mantegna, 235, 236, 243.
Lefuel, 354.

Knobelsdorff, 328.
Knopff, 379.
Knyff, De, 375.
Koch, 426.
Koekkoek, 381.
Kokoschka, 420.
Kolbe, 412.
Konijnenburg, Van,
425, 428.
Kossow, 406.
Krafft, 192.
Kramer, 401.
Kreis, 406.
Kromhout, 401.
Krop, 410, 411.
Kropholler, 401.
Kroyer, 391.
Kruseman, 350.
Kuhne, 406.

Oud, 402.
Millet, 370.
Marc, 420.
Minne, G., 381, 410, 422, Ouwater, van, 206.
Marées, von, 388.
Overbeek, 385.
Minne, J., 429.
Marinetti, 420.
Overstraeten, Van, 356.
Mondriaan, 419, 426.
Marino, di, 220.
Ozenfant, 419.
Mone, 247, 253.
Maris, Jaap, 383.
Monet, 371, 272.
Maris, Willem, 383.
Pacher, 109.
Monier, 403.
Marot, 315.
Palissy, 248.
Montanes,
332.
Martini, 196.
Pallasio, 226.
Montoyer, 343.
Masaccio, 232.
Pander, 364.
Mor, 256, 257.
Masereel, 429.
Parmeggiano, 240.
Morales, 270.
Mataré, 419.
Partoes, 343.
Moreau, 373.
Matisse, 417.
Pasquilini, 249.
Moreelse, 317.
Matsys, 255.
Patinir, 255.
Morland, 339.
Mattheus, « meester », 183.
Paul, 427.
Morris,. 397, 398.
Matthijs, gebr., 258.
Pechstein, 412.
Moser, 209, 396.
May, 406.
Percier, 343.
Multscher, 192.
Mauve, 383.
Permeke, 422, 424, 42.5.
Mazzuola, zie : Parmeg- Munch, 391, 420.
Perrault, 289.
Murillo, 334.
giano.
Perret, gebroeders, 403,
Muysken, 357.
Mechtrovitch, 413.
404.
Mechelsch schilder, 257.
Perugino, 236, 237.
Nattier, 297
Meester van het MariaPesellino, 232.
Navez, 349.
leven, 208.
Pforr, 385.
Nazareners, 385.
Meit, 252.
Picasso, 418.
Neumann, 327.
Memling, 204, 205.
Pieneman, 350.
Nicolas, 428.
Mena, 332.
Piermarini, 342.
Nijs, Adriaan, 306
Mengs. 348, 350.
Pigalle, 293.
Nijs, Philips, 306.
Menzel, 387.
Pijpe Koch, 426.
Nolde, 420, 422.
Mercié, 363.
Pilon, 247.
Merisi, zie : Caravaggio, Nole, de, 254.
Piloty, 387.
Noort, van, 307.
286.
Pinturicchio, 236.
Nuyen, 381.
Metz, Odo van, 127.
Piranese, 348.
Mesdag, 383.
Pisanello, 242, 243.
Obberghen, van, 250.
Messel, 405, 406.
Pisano, Andrea, 184.
Odiot, 351.
Messina, da, 235.
Pisano, Giovanni, 184.
Oignies, Hugo van, 154.
Metsu, 319.
Pisano, Niccolo, 183, 184.
Olbrich, 405, 406.
Metzner, 411.
Pisarro, 372.
Oleffe, 424.
Meunier, 363-364, 376.
Plantijn, 260.
Op den Noord, 291.
Mey, Van der, 401.
Pleydenwurff, 209.
Opsomer, 424.
Michel, 369.
Poelaert, 353, 355.
Orcagna, 185.
Michelangelo, 224, 225,
Poelzig, 406.
Orcagna, 195.
230, 231, 239.
Poetou, 410.
Orley, van, 256.
Michelozzo, 220, 243.
Polet, 410.
Orme, de 1', 245.
Mierevelt, van, 317.
Pollajuolo, 229, 234, 243.
Os, Van, 381.
Mieris de Oude, van, 319.
Pompon, 409.
Ostade,
van,
319.
Mignard, 296.
Piippelmann, 327.
Otten, 315.
Millais, 388, 389.
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Porta, della, 225, 280, 281.
Post, 314.
Potter, 322.
Poussin, 294.
Pozzo, 282, 285.
Pradier, 347.
Praeraf f aëlieten, 388.
Prandauer, 326.
Preller, 350.
Prieur, 291.
Prud'hon, 349.
Pucelle, 197.
Puget, 292.
Pugin, 359.
Puvis de Chavannes, 372,
373.
Puvrez, 410.
Quellien de Jonge, A, 305,
Quellien de Oude, A., 304,
315.
Quellien, Erasmus, 309.
Quercia, della, 227.
Raeburn, 338.
Raedecker, 411.
Raffaël, 216, 223, 224,
225, 239.
Ramah, 424.
Raschdorff, 359.
Rauch, 347.
Ravensteyn, van, 317-318.
Rees, van, 426.
Reeth, Van, 400.
Reynolds, 338.
Rembrandt van Rijn, 323,
324, 325.
Reni, 285.
Renoir, 372.
Rethel, 386.
Reyn, Van, 410.
Ribera, 286.
Ribera, de, 332.
Ridder, De, 400.
Richier, 247.
Riemenschneider, 192.
Rigaud, 295, 296.
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Robbia, Andrea della, 229.
Robbia, Lucca della, 228.
Rodin, 361, 362, 363, 407.
Roelandt, 343.
Roelofs, 382.
Rohe, van der, 406.
Roland- Holst, 385, 425,
427, 428.
Romano, 285.
Rombaux, 364.
Root, 395, 407.
Rops, 376, 392.
Rosa, 286.
Rosseels, 377-378.
Rossetti, Dante, 388, 389.
Rossi, di, 345.
Rosso, 366.
Rouault, 422.
Rousseau, Henri, 420, 421.
Rousseau, Théodore, 370.
Rousseau, Victor, 364. .
Rohfs, 421.
Royer, 347.
Rubens, 277, 299, 307,
308.
Rude, 361, 362.
Runge, 386.
Ruskin, 359, 392, 393.
Ruysdael, van, 321.
Rysselberghe, Van, 379.
Saedeleer, De, 381, 422.
Sangallo, da, 224, 225.
Sansovino, Andrea, 230.
Sansovino, Jacopo, 231..
Santi, zie : Raffaël.
Sargent, 390.
Sarteel, 410.
Sarto, del, 238.
Scarini, 249.
Schadow, 347, 385, 386.
Scheffer, 369.
Schelden, van der, 254.
Schelfhout, 381.
Schelf out, 418.
Schinkel, 344, 345.
Schirren, 418.

Schluter, 328, 329.
Schmidt, 358.
Schmidt-Rottluff, 412, 420.
Schnorr, 385, 386.
Schongauer, 209.
Schwindt, von, 386.
Schwitter, 421.
Scorel, van, 256.
Scott, 359.
Segantini, 391.
Seitz, 359.
Semper, 358, 359, 393.
Serrurier-Bovy, 427.
Servaes, 422, 423.
Servranckx, 418.
Settignano, da, 228.
Seurat, 373.
Severini, 419, 420.
Shaw, 397.
Siberechts, 311.
Signac, 373.
Signorelli, 236.
Simonis, 347.
Sintenis, 412.
Sint-Lucasscholen, 352.
Sisley, 372.
Sluter, 85, 187, 188, 186,
188.
Sluyters, 418, 425.
Smedt, Vict. De, 399, 400.
Smet, Gust. De, 418, 422,
423, 424.
Smet, Leon De, 423.
Smirke, 344.
Smits, 379, 422
Smolderen, 400.
Snijders, 310.
Sneyer, 427.
Soane, 344.
Soccioni, 420.
Sodoma, 238.
Solari, 326.
Soufflot, 342.
Spitzweg, 387.
Spranger, 307.
Springer, 357.
Stappen, Van der, 363.

Steen, 319.
Steenwinckel, van, 250.
Steinle, 358.
Stevens, 375, 376.
Stobbaerts, 378.
Stoss, 192.
Stoutman, 312.
Straeten, Van der, 343.
Straten, Van, 429.
Struys, 379.
Stiller, 359.
Stuyt, 357.
Suys, Leon, 355.
Suys, Tilman, 343, 344.
Sullivan, 395, 407.
Sustris, de, 326.
Swanenburg, van, 323.
Syrlin de Oude, Ydrg, 192.
Tadema, 390.
Taillebert, 254.
Taut, 406.
Tavenier, 206.
Teniers, de Jonge, 311.
Tervuren, School van, 377.
Tepe, 356.
Terborch, 319.
Terwen, van, 254.
Tessenow, 406.
Thalen, 384.
Thorn-Prikker, 385, 425,
428.
Thorwaldsen, 346.
Thulden, van, 309.
Tiepolo, 287.
Tijtgat, 424.
Tintoretto, 241.
Tischbein, 348.
Titiaan, 241.
'T Kindt, 303.
Toorop, 384 -385, 425.
Toussaint, 400.
Troostwijk, 381.
Troubetzkoy, 366.
Turner, 339.
Tuaillon, 365.

Uden, van, 311,
Uccello, 233.
Uhde, von, 387.
Urbanus, Broeder, 400.
Utrillo, 421.
dad der, de, 311.
Vaerwijck, 400.
Vaes, 428.
Vanvitelli, 342.
Vasari, 226.
Veen, van, 307.
Veit, 385.
Vekene, van der, 305.
Velasquez, 333 -334.
Velde, E. van de, 320.
Velde, H. Van de, 395, 398,
399, 400, 405, 406, 427,
428.
Vellert, 259.
Venetiano, 196.
Veneziano, 233.
Venius, 256.
Verbanck, 410.
Verberkt, 306.
Verdun, Nicolas van, 154.
Venne, van der, 319.
Verbercht, 290.
Verbrugghen, 305.
Verhaecht, 307.
Verhaegen, Pieter, 312.
Verhaegen, Theodoor, 306.
Verheyden, 377.
Verhulst, 305, 315.
Vermeer, 320, 321.
Vernet, 369.
Veronese, 242.
Verrocchio, 229, 234, 243.
Verschaffelt, 306.
Verstraeten, 377.
Vervoort, 305.
Verwee, 378.
Verwilghen, 400.
Vester, 384.
Veth, 384.
Vianen, 325.
Vigée-Lebrun, 279.

Vigeland, 365.
Vignola, 225, 281.
Vignon, 343.
Vincotte, 364.
Vinci, da, 237, 238.
Vincidor, 249.
Vingboons, 314.
Viollet-le-Duc, 254, 393'.
Vischer, 192, 261, 263, 264.
Visconti, 354.
Vlaminck, 417.
Vlugt, van der, 402.
Vogels, 378.
Voigtel, 358.
Volpato, 348.
Voorde, Van de, 399.
Vorsterman, 312.
Vos, Corn. de, 411.
Vos, Maerten de, 256.
Vos, de, 309.
Vouet, 294.
Vreese, De, 428.
Vriendt, de, zie : Floris.
Vries, Adriaan de, 328.
Vries, Vredeman de, 250,.
262.
Wagner, 404.
Wallot, 359.
Wappers, 374.
Wassenhove, van, 204.
Watteau, 296.
Wansart, 428.
Wavrinmeester, 206.
Webb, 397, 398.
Weenix, 322.
Werve, van de, 188.
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