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Woord vooraf
Als schilder en illustrator kwam ik in contact met de zorgen en zegeningen van het
moderne kunstenaarschap. Je ervaart het werk van kunstenaars uit de eigen tijd en
de perioden daarvoor als een bijzondere bron van inspiratie en tegelijk dringt zich
voortdurend de vaak hinderlijke afhankelijkheid van kopers, opdrachtgevers en
subsidieverleners aan je op. Als kunsthistorisch geschoold socioloog raakte ik op
een andere manier geïnteresseerd in het dilemma van individuele autonomie en
sociale dwang. De afhankelijkheid van kopers en beleidsmakers is immers voor
kunstenaars een betrekkelijk recent gegeven. Vroeger was directe opdrachtverlening
veel belangrijker en daarmee was de speelruimte voor kunstenaars weliswaar
beperkter, maar ze wisten beter waar ze aan toe waren. Een intrigerende kwestie bij
de opdrachtverhoudingen is bovendien, dat de nog steeds beroemde
renaissanceschilders werkten voor geestelijken, kooplieden en vorsten voor wie kunst
in de eerste plaats een middel was om hun aanspraken op macht te tonen. De dwang
die van opdrachtgevers uitging stond vernieuwende kunst van hoge kwaliteit echter
geenszins in de weg, eerder het tegendeel lijkt het geval.
De pretentie van het moderne kunstbeleid is om vernieuwende kunst van hoge
kwaliteit bewust te stimuleren. Deze doelstelling, die in de bloeitijd van het mecenaat
niet bestond, kan niet los gezien worden van het besef dat de westerse kunst sinds
de renaissance een bijzondere ontwikkeling heeft doorgemaakt, die ook in andere
samenlevingen van grote betekenis is geworden. Waar het voor mij evenwel niet
mogelijk bleek om waardeoordelen over kunst op een ahistorische wijze
‘wetenschappelijk’ te funderen, werd het zinvol te onderzoeken onder welke sociale
condities kunstenaars tot algemeen als waardevol en vernieuwend erkende prestaties
zijn gekomen.
Het zoeken naar samenhangen tussen ‘kunst’ en ‘samenleving’ is ook om
wetenschappelijke redenen zinvol, alleen al om na te gaan hoe de verworvenheden
van de sociale wetenschappen en die van de letteren, in het bijzonder de
kunstgeschiedenis, zich laten combineren om te komen tot inzichten in

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

12
brede samenhangen en ontwikkelingen op langere termijn als context voor concrete
kunstwerken. Door sociale functies en historisch verband van schilderingen te
onderzoeken, probeer ik de betekenissen ervan nader te bepalen, en de in kunst
besloten informatie te benutten als bron van kennis over sociale geschiedenis en als
aanknopingspunt voor sociologische theorievorming.
Door het verzamelen van gegevens in Italië, waar zich, zo bleek, de meest
interessante en best gedocumenteerde ontwikkelingen voorgedaan hebben, raakte ik
ook doordrongen van het belang en de charme van bronnenonderzoek. Theorieën
wezen vaak de weg naar archieven waar zelfs over het werk van de belangrijkste
schilders nog nieuwe gegevens te vinden zijn. Naast de schilderingen, bibliotheken
en archieven oefenden ook de steden en landschappen in Italië, met die in Holland
en Vlaanderen, een grote aantrekkingskracht op mij uit. Visuele motieven hebben
de loop van het onderzoek in hoge mate bepaald.
Tijdens het verzamelen en bewerken van de diverse gegevens heb ik veel kunnen
leren van Joop Goudsblom en Henk van Os, mijn promotores. Sible de Blaauw, Bart
van Heerikhuizen, Bernhard Ridderbos, Kees Schmidt, Henk van Veen en Nico
Wilterdink hebben stukken van het manuscript van zinvol commentaar voorzien.
Waardevolle suggesties kreeg ik van E. Cassee, L.C. Formmel, J. Gardner, R.
Goldthwaite, B.W. Meijer, H. Miedema, R.W. Scheller, J. Shearman, W.H. Vroom
en M. Winner. Het Istituto Storico Olandese in Florence en het Istituto Olandese in
Rome boden mij steun en onderdak. De Bibliotheca Hertziana, de Biblioteca
Apostolica Vaticana in Rome, het Kunsthistorische Instituut te Florence, het Archivio
di Stato te Siena en de universiteitsbibliotheken in Amsterdam en Groningen waren
de belangrijkste plaatsen waar ik heb gewerkt. Financieel is een belangrijk deel van
het onderzoek mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). Mede dank zij een opdracht van de ministeries
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Onderwijs en Wetenschappen naar
ontwikkelingen in mecenaat, markt en beleid vooral in Nederland na 1800, heb ik
dit boek kunnen voltooien. De bijzondere betekenis van familie en vrienden memoreer
ik in dankbaarheid.
Kunst, macht en mecenaat is geschreven voor mensen met een brede
cultuurhistorische belangstelling en beoogt een bijdrage te leveren aan onderwijs en
onderzoek op het brede terrein, vaak aangeduid als cultuurwetenschappen, algemene
letterenstudies of cultuurgeschiedenis. Het boek is ontstaan vanuit mijn eigen interesse
voor eigentijdse ontwikkelingen in kunst en cultuurbeleid, maar heeft gaandeweg
een meer wetenschappelijke wending genomen. Theoretische kwesties,
afbakeningsproblemen tussen verschillende wetenschappen en empirische vragen
stel ik aan de orde in Inleiding, enkele beschouwingen en voetnoten. De tekst zelf is
een sociologische histo-
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risch verhaal over opdrachtgevers, plaatsen, functies en betekenissen van
schilderingen, beroepsposities van kunstenaars en ontwikkelingen in de kunst zelf.
Het mozaïek van alle gegevens te zamen vormt hopelijk een enigszins samenhangend
beeld van de sociale verhoudingen waarin de kunstenaars verkeerden en waaraan ze
vorm gaven. Als sociale geschiedschrijving heeft de nadruk op cultuurmonumenten
het voordeel dat het materiaal tot de verbeelding spreekt door de visuele
herkenbaarheid. Een nadeel is, dat het voornamelijk gaat over oudere, rijke en in het
openbare leven geslaagde mannen, via ‘hogere’ kunst poserend voor tijdgenoot en
nageslacht. Opstanden, onderdrukking, honger en de saaiheid van het leven gaan
grotendeels schuil achter de voor het merendeel mooie schilderingen waarover dit
boek gaat.
Ik draag het op aan Hannie en Marcus.
Bram Kempers
Amsterdam, mei 1986
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Rafaël, Julius II aanbidt de bloedende hostie in aanwezigheid van vrouwen en kinderen, acolieten, de
celebrant, kardinalen en kanunniken en vijf palfreniers met de sedia gestatoria.
Stanza d'Eliodoro, Vaticaans paleis, 1511

Tenzij anders vermeld zijn de foto's afkomstig uit het genoemde museum of de
vermelde bibliotheek.
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Inleiding
Vasari's beeld van oudheid, middeleeuwen, renaissance en moderne kunst
De kunstgeschiedenis begon met een anekdote. De succesvolle schilder Vasari
voltooide in 1568 een monumentaal overzichtswerk, De levens van de meest
voortreffelijke schilders, beeldhouwers en architecten.1 Daarin beschreef hij de enorm
toegenomen vaardigheden van Italiaanse kunstenaars, met name van schilders in
Midden-Italië tussen 1250 en 1560. Aan de Florentijnse edelsmid Ghiberti († 1455)
ontleende Vasari het volgende voorval.2 De beroemde schilder Cimabue, die nog
werkte volgens de ‘ruwe, harde Griekse stijl’, zag omstreeks 1270 langs de weg van
Florence naar Bologna een boerenzoon in de wei.3 Het jongetje was, terwijl hij een
kudde schapen hoedde, bezig een van de schapen op een steen te tekenen. De
beroemde kunstenaar was zo onder de indruk dat hij het jongetje naar zijn naam
vroeg. Vervolgens verzocht hij diens vader, die zeer arm was, het kind aan hem af
te staan, omdat hij zo'n wonderbaarlijk natuurtalent had.
Korte tijd later overtrof de jonge leerling, Giotto genaamd, zijn meester en bracht
de schilderkunst opnieuw tot bloei. Giotto legde de basis voor een geleerde,
natuurgetrouwe en mooie kunst.4 Kennis en kunde, die volgens Ghiberti en Vasari
tussen 300 na Christus en 1250 in verval verkeerden, kwamen aldus opnieuw tot
leven.5 Giotto vestigde daarmee een vaktraditie die zelfs hoger werd aangeschreven
dan de kunst van de ‘klassieke’ oudheid. Zo ontstond een historisch model van bloei,
verval en wedergeboorte: oudheid, middeleeuwen en renaissance.6
Ghiberti en Vasari schetsten, uitgaande van deze anekdote, een beeld van de
kunstgeschiedenis als vooruitgang in het vermogen van schilders om steeds grotere
en meer ingewikkelde voorstellingen op een overtuigende wijze in beeld te brengen.
Beide schrijvers, die als kunstenaar carrière gemaakt hadden, gingen uitvoerig in op
de toegenomen technische beheersing, tekenvaardigheid, theoretische kennis en
gratie, en het groeiende vermogen kleuren, vormen en lijnen doelmatig te gebruiken.7
Zij benadrukten tevens dat de schilders, die in staat waren om verhalende
voorstellingen op een
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geordende, natuurgetrouwe, technisch verantwoorde en elegante wijze in beeld te
brengen, een hoge sociale status konden verwerven.8 De meest bekwame schilders
werden rijk en beroemd dank zij de opdrachten van de machtigste vorsten, de hoogste
geestelijken en de rijkste kooplieden die in onderlinge wedijver dongen naar de
gunsten van de beste schilders; de toonaangevende geleerden putten zich uit in
lovende bewoordingen voor hun bijzondere gaven.9
Al in de veertiende eeuw hadden enkele gezaghebbende geletterden opgemerkt
hoezeer het vakmanschap van Italiaanse schilders sinds Cimabue en Giotto was
toegenomen. Dante, Boccaccio en Petrarca introduceerden een vooruitgangsidee en
een besef van culturele wedergeboorte dat direct verbonden was met de schilderkunst
in Italië.10 Thans kunnen wij nog steeds waarnemen welke ontwikkelingen deze
vaklieden doormaakten ten opzichte van wat ‘de middeleeuwen’ wordt genoemd.
Diverse historische bronnen bevestigen bovendien dat enkele schilders inderdaad
rijk en beroemd werden. De Westeuropese cultuur kenmerkt zich door een vrijwel
ononderbroken traditie van bewondering voor de technische vernieuwingen,
wiskundige kennis en verfijning in stijl en smaak die door de renaissanceschilders
tot stand is gebracht, eerst vooral als ambachtslieden en later meer met de pretenties
van ‘vrije kunstenaars’.11
De bewondering voor individuele kunstenaars en de opvatting van
kunstgeschiedenis als vooruitgang kwam pas op sinds de veertiende eeuw en zijn
buiten West-Europa nauwelijks ontwikkeld. Het ideaal van de onafhankelijke
kunstenaar, die als individu zijn eigen normen bepaalt en zelfstandig vernieuwingen
tot stand brengt, is typerend voor de Westeuropese cultuur van na 1500. Enkele
aanzetten tot deze visie op kunst en kunstgeschiedenis werden in de veertiende eeuw
geformuleerd; Ghiberti en enkele van zijn tijdgenoten, onder wie Alberti,
systematiseerden deze ideeën als kunstenaars en humanisten; Vasari legde de nieuwe
ideologie vast in zijn veel gelezen, besproken, vertaalde en herdrukte standaardwerk.12
Thans zijn de door Vasari beschreven schilderingen van Giotto, Masaccio, Piero
della Francesca, Leonardo da Vinci, Rafaël en Michelangelo de pronkstukken
geworden van de beroemde musea in de grote Westeuropese steden. Als reisdoel
hebben deze meesterwerken de relieken van heiligen van hun ereplaats verdrongen.
Van een goedkope versiering rond relieken werden schilderingen buitengewoon
kostbare voorwerpen die zich in een wijd verbreide verering mogen verheugen. Nu
zijn de namen van kunstenaars beter bekend dan de heiligen en opdrachtgevers die
zij in beeld brachten.
Veranderingen in beroepsrelaties en opdrachtverhoudingen laten zich goed bestuderen
vanuit het beeld dat kunstenaars zelf geschapen hebben. Vasari's overzichtswerk
biedt een bruikbaar aanknopingspunt voor een chronologi-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

17
sche en geografische afbakening: de periode tussen 1250 en het eind van de zestiende
eeuw met de nadruk op ontwikkelingen in Midden-Italië.13 De Vite bestaan uit drie
chronologisch geordende delen.
De eerste periode beslaat de jaren 1250-1420: het begin van de ‘wedergeboorte’
van de schilderkunst met als hoogtepunten het werk van de Florentijnen Cimabue
en Giotto en van de schilders uit Siena: Duccio, Simone Martini en de gebroeders
Lorenzetti. Aanvankelijk, zo blijkt uit Vasari's relaas, speelden de bedelorden een
dominante rol in de opdrachtverlening aan schilders. De monumentale verhalende
fresco's in Assisi werden bepalend voor de decoraties in een enorm aantal kerken in
Italië. Naast fresco's maakten schilders voor deze nieuwe ordekerken ook
paneelschilderingen; zij introduceerden het altaarstuk als een nieuw produkt. In de
loop van de eerste periode, na 1280-1300, gingen ook stadsbesturen, in het bijzonder
in Siena, grote opdrachten verlenen aan schilders. Na 1340 stagneerden zowel de
grote opdrachten, als de vernieuwingen in het schildersberoep.
De tweede periode van bijzondere innovaties in vakmanschap liep volgens Vasari
van 1420 tot 1500. Het waren vooral de Florentijnse schilders die tot bijzondere
prestaties kwamen, mede door de toepassing van de leer van het perspectief en de
door Nederlandse meesters verder ontwikkelde olieverftechniek. Deze fase in het
professionaliseringsproces van schilders viel grotendeels samen met de
opdrachtverlening door Florentijnse koopmansfamilies in het bijzonder ten behoeve
van kapellen in bedelordekerken. De kooplieden bestelden fresco's en altaarstukken
bij Florentijnse vaklieden en paneelschilderingen bij Nederlandse meesters, die ook
in trek waren bij de vorsten.
De derde periode, volgens Vasari ‘de moderne tijd’, gold als een tijdvak waarin
schilders alle problemen van hun vak opgelost hadden en alle moeilijkheden
beheersten. Schilders als Rafaël en Michelangelo konden in opdracht van hoven en
staten de meest ingewikkelde voorstellingen op grote formaten in beeld brengen en
toonden daarbij een indrukwekkende beheersing van vormgeving, kleurgebruik,
techniek en tekenvaardigheid, waarmee zij de antieke kunstenaars nog meenden te
overtreffen.

Kunstgeschiedenis als sociologische opgave
Wat bij Ghiberti en Vasari nog op de achtergrond bleef - de opdrachten van
achtereenvolgens bedelorden, stadsbesturen, koopmansfamilies, hoven en staten-komt
in dit boek centraal te staan. Beide auteurs legden de nadruk op natuurtalent van
individuen om cachet te geven aan de beroepsgroep waar-
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toe ze zelf behoorden.14 Als vaklieden die afhankelijk waren van opdrachtgevers
kenden ze de problemen van sociale afstand, statusstrijd en beroepstrots door en
door.15 In hun streven naar erkenning, welstand en beroepsprestige, benadrukten ze
de zo fel begeerde autonomie en individualiteit van de kunstenaar.
Renaissancekunstenaars hebben door hun werk en door hun geschriften de basis
gelegd voor een kunstenaarsideaal dat sinds ‘de romantiek’ nog sterker is verwoord:
genialiteit, individualiteit, autonomie. Dit beroepsideaal werd in enkele gevallen
door uitzonderlijk succesvolle kunstenaars benaderd, maar was in feite ver verwijderd
van de beroepspraktijk. Het beeld van ‘de renaissance’ is een geïdealiseerde
voorstelling van wat toen al een beroepsideologie van een elite onder de vaklieden
was.
‘Romantische’ en ‘moderne’ opvattingen over vrije kunst en het respect dat
kunstenaars toekomt, zijn onlosmakelijk verbonden met betekenissen die aan de
kunstenaars van de Italiaanse renaissance zijn toegeschreven. Deze projecties worden
echter meer bepaald door actuele belangen en verwachtingen, dan door feitelijke
kennis van de manieren waarop beeldende kunstenaars toen in opdracht werk van
soms hoge kwaliteit en bijzondere originaliteit maakten.16
Mede omdat de schilderkunst van de renaissance een legitimerende functie vervult
in moderne opvattingen over kunst, stijl, smaak en de maatschappelijke posities die
kunstenaars en kunstadviseurs verdienen, is het zinvol deze nog steeds exemplarische
cultuurperiode aan een meer diepgaande sociologisch historische beschouwing te
onderwerpen.17 Zonder af te dingen op de waardering voor individuele kunstenaars,
laat hun werk zich ook op een meer sociologische wijze beschouwen: als leden van
een beroepsgroep die te werken hadden in veranderende machtsrelaties met elkaar
en met anderen.18 Talent, creativiteit en kennis worden weliswaar vaak ervaren als
strikt persoonlijke kwaliteiten, maar ‘individuele’ eigenschappen zijn tegelijk ‘sociale
verworvenheden’, evenals de gedragingen en gevoelens die daarmee samenhangen.
De omgang met werktuigen en het hanteren van symbolen maken deel uit van
professionele beheersingsvormen die mensen van anderen geleerd hebben, verder
ontwikkelen en aan jongeren doorgeven. Op een hoger abstractieniveau blijken
ontwikkelingen in professionalisering ingebed te zijn in meer omvattende sociale
veranderingen, die zich laten duiden met de nog nader te bepalen begrippen
staatsvorming en civilisatie.19
Het besef van individualiteit is een sociale verworvenheid. Achteraf kunnen wij
constateren dat de periode die renaissance wordt genoemd van beslissende betekenis
is geweest voor de ontwikkeling van de idee van het autonome individu met alle
daarbij behorende gedragsvormen, gevoelens, verwachtingen, taboes en begrippen.
Juist omdat dit mensbeeld door kunstenaars zelf zo sterk is gehanteerd als hun
beroepsideologie en omdat zij zelf een beeld van de geschiedenis als een parade van
grote genieën hebben
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gecultiveerd, is het niet verantwoord dit perspectief tot uitgangspunt van onderzoek
te nemen, maar moeten we het veeleer zelf onderzoeken in samenhang met
verschillende sociale processen op langere termijn.20
Zo kunnen wij de ten onrechte als louter ‘individueel’ bestempelde bekwaamheden
van schilders in verband brengen met de beroepsgroep die zij vormden en met de
opdrachtverhoudingen die verder gaande professionalisering mogelijk maakten.21 De
geschiedenis van het mecenaat laat zich vervolgens in verband brengen met
ontwikkelingen in verhoudingen tussen opdrachtgevers en publieksgroepen. Via
opdrachtsituaties worden schilderingen gebruikt om bij te dragen aan inzichten in
economische, politieke en culturele ontwikkelingen; omgekeerd verhelderen gegevens
over sociale verhoudingen de betekenissen van schilderingen. Schrijver en lezers
worden door deze opzet gedwongen detailproblemen van kunsthistorische aard in
verband te brengen met sociologische kwesties op een meer theoretisch niveau, en
om algemene ontwikkelingen en samenhangen niet op zich zelf te bezien, maar
telkens in verband met concrete menselijke gedragingen. Anders gesteld, de
randproblemen der letteren zijn de kernproblemen van de sociale wetenschappen;
de voetnoten van de één vormen de koppen van de ander.22
Schilders kregen mogelijkheden om spectaculaire vernieuwingen op hun naam te
brengen. Die kansen waren verweven met de beschikbaarheid van geld, een zekere
pacificatie en de behoefte aan afbeeldingen als sociale oriëntaties. De dominante
manieren waarop mensen omgingen met macht, aanzien en arbeidsdeling bevorderden
sedert de dertiende eeuw verfiining in gedrag en een schijnbaar moeiteloze
voorkomendheid jegens anderen: eerst bij beperkte gelegenheden tegenover
meerderen, gaandeweg vaker onder gelijken en incidenteel ook jegens minderen.
Inzicht in de motieven en strategieën van anderen werden machtsbronnen van groter
gewicht, evenals het vermogen zelf sociaal wenselijk gedrag tentoon te spreiden. In
maatschappelijke verbanden waar meer geciviliseerd optreden toenemende
machtskansen bood, werden de diensten van kunstenaars belangrijker, en dat was
vooral het geval in het kader van zich vormende staten. In vroege fasen van zich
bestendigende statenvorming ontstond een grote behoefte aan het openbaar tot
uitdrukking brengen van beschavingsidealen en de mede daaraan ontleende
legitimiteitsaanspraken van staten. Aan de daaruit voortvloeiende opdrachten
ontleenden schilders en andere specialisten hun functies, beroepsposities en
ontplooiingsmogelijkheden.
Vergelijkbare ontwikkelingen in beroepsvorming laten zich bij andere groepen
kunstenaars waarnemen, in andere faseringen, vaak op minder pregnante wijze en
meestal met minder prestigieuze resultaten. Professionalisering van schilders deed
zich ook voor buiten Italië, in een later stadium en met minder implicaties in de
Nederlanden, en elders in Europa nog sterker
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in afhankelijkheid van verworvenheden uit Italië. Met de voortgaande culturele en
staatkundige integratie groeiden ook de mecenaatsvormen in de Europese centra naar
elkaar toe en vormde zich een herkenbare Europese cultuurtraditie waarin het
schildersberoep een prominente rol speelde. In de hoofdstroom van het
schildersberoep, dat zich verder via regionale varianten verbreidde, bleef de Italiaanse
traditie in mecenaat en kunst een voorbeeldfunctie vervullen, zowel voor kunstenaars
als voor opdrachtgevers.
Zoals uit het voorgaande blijkt, is het voor de probleemstelling en het materiaal van
dit boek onvermijdelijk de vaak verrassend recent gegroeide grenzen tussen
verschillende ‘wetenschappen’ te overschrijden. Mede daarom is de stand van
wetenschap niet in enkele woorden aan te geven; de daarvoor benodigde orde,
consensus en rechtlijnigheid in ontwikkelingen is in feite ver te zoeken. Binnen
algemeen erkende specialismen bestaan bij nader inzien toch nog tal van strijdvragen.
De grenzen van vakgebieden zijn vaak in hoge mate omstreden. Zelfs de centrale
begrippen geven weinig houvast als algemeen geldende oriëntatie. Inhoud, doel,
begrippen, methoden en onderzoeksobject van in dit verband relevante vakken als
sociologie, antropologie, economie, geschiedenis en kunstgeschiedenis laten zich
niet met enkele treffende zinsneden karakteriseren.
Op het meest algemene niveau heb ik aansluiting gezocht bij het door Goudsblom
geformuleerde, in hoofdzaak aan de sociologie ontleende uitgangspunt: mensen zijn
afhankelijk van elkaar, de daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen zijn ongelijk
verdeeld en veranderen op manieren die wel gestructureerd zijn, maar niet geheel
door individuen en groepen gestuurd kunnen worden.23 Vanuit dit perspectief heb ik
een groot bestand aan gegevens over afzonderlijke opdrachtsituaties verzameld, die
pas in het laatste stadium van de verwerking enige orde bleken te vertonen.
Over opdrachtsituaties kan iedereen zich goed laten informeren. In tal van archieven
zijn documenten over schilders en hun werk opgespoord; ze zij te vinden in
bronnenpublikaties, vaak van oudere datum, en in bijlagen en noten van veelal recente
vakliteratuur. Hoewel sociologen dus niet per se zelf bronnenstudie hoeven te
verrichten, blijkt juist een onderzoek naar opdrachtverhoudingen in relatie tot
meeromvattende machtsverhoudingen de weg te wijzen naar interessant
bronnemateriaal.24
De kloof tussen sociale wetenschappen en letteren, waartoe de kunstgeschiedenis
gerekend wordt, is minder groot geworden. Sociologen hebben meer belangstelling
ontwikkeld voor empirisch historisch onderzoek; in de kunstgeschiedenis is een meer
contextuele, functionele benadering in zwang gekomen.25 Deze convergentie heeft
geresulteerd in tal van publikaties waarin verschijnselen als opdrachtverlening, de
status van kunstenaars, receptie van kunst en kunsttheorie aan de orde komen.26
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Algemene interpretaties blijven echter schaars. Oudere, sociologisch getinte
interpretaties van enige reikwijdte zijn terecht gekritiseerd. Antal en Meiss passen
immers sinds de negentiende eeuw ontwikkelde stijlbegrippen toe op schilderingen
die in de tijd van ontstaan in andere termen werden beschouwd.27 Vervolgens brengen
zij de aldus geïnterpreteerde schilderingen in verband met sociale verhoudingen die
eveneens geduid worden met begrippen die daarvoor nauwelijks geëigend zijn, terwijl
noch beroepsrelaties noch opdrachtverhoudingen de aandacht krijgen die ze
verdienen.28 De nog bredere, cultuurhistorische benadering à la Burckhardt en
Huizinga is evenzeer omstreden.29 Wat de interpretaties van kunst betreft, gelden ten
dele dezelfde bezwaren als bij Meiss en Antal: op het niveau tussen casus en brede
samenhang worden empirische problemen onvoldoende belicht. Om soortgelijke
redenen brengen de gezaghebbende sociologisch-historische studies over
lange-termijnontwikkelingen evenmin uitkomst, nog afgezien van het feit dat ze noch
over kunst, noch over Italiaanse verhoudingen gaan.30
De kunstmatige scheidslijnen tussen geschiedenis en kunstgeschiedenis vormen
een handicap. Huizinga hanteert een ahistorisch beeld van kunst. Burckhardt en Von
Martin gaan nauwelijks in op kunst, en dat is gemeengoed geworden in historische
studies over ‘de Italiaanse renaissance’. Von Martin benadrukt in Soziologie der
Renaissance net als Burckhardt, Marx en Weber vóór hem, de betekenis van de
individualistische, rationeel ingestelde burgerij, maar laat haar rol als opdrachtgever
buiten beschouwing. Dat het begrip ‘burgerij’ op een weinig genuanceerde wijze
wordt gebruikt, blijkt onder meer uit de spaarzame opmerkingen over schilders aan
wie von Martin een ‘democratisch realisme’ toeschrijft.31
De naoorlogse historiografie kenmerkt zich over het geheel genomen door een
bescheidener benadering. Er verschenen voortreffelijke studies over afzonderlijke
steden, over humanisten en over schilders of hun iconografie. Toch zijn er ook
pogingen tot synthese ondernomen, zoals de expliciet als sociologisch gepresenteerde
studie van Burke over de Italiaanse renaissance. In het inleidende hoofdstuk, ‘The
Historians’, geeft hij een overzicht van de stand van wetenschap in 1970.32 In het
slothoofdstuk geeft hij de beperkingen aan van zijn boek, dat de periode van 1420
tot 1540 beslaat: ‘Most of this book has been concerned with cultural and social
“structures”, that is, with factors which remain fairly constant in the course of more
than a century... Artistic, ideological, political and economic elements have been
treated in relative isolation.’33
Methodisch is het aantrekkelijk historisch verhaal en sociologische samenhangen
te combineren vanuit het thema opdrachtverlening, omdat via de opdrachtgevers op
een controleerbare wijze algemenere uitspraken gedaan kunnen worden over de
sociale verhoudingen waarin schilderingen
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functioneren. Mecenaat vormt een schakel tussen verschillende onderzoektradities:
over in kunsthistorische literatuur opgespoorde opdrachtgevers is aanvullende
informatie te vinden in historische literatuur, die vervolgens met behulp van
sociologische begrippen verwerkt kan worden. Daarbij is het ideaal van een pasklaar
theoretisch kader echter een illusie. Het gaat om aanknopingspunten in de vorm van
begrippen die verwijzen naar algemene samenhangen en historische ontwikkelingen.
Abstracte, op interpretaties en verklaringen gerichte begrippen kunnen een ordenende
functie vervullen bij het beschrijven, en beschrijvingen maken een nadere
begripsbepaling mogelijk. De convergentie van het geheel van beschrijvingen,
interpretaties en verklaringen bepaalt uiteindelijk de plausibiliteit van een betoog
over samenhangen en ontwikkelingen; de feiten spreken nu eenmaal niet voor zichzelf.
Als oriëntatie bij dit onderzoek is het werk van Elias vruchtbaar gebleken. Zijn
belangrijkste boeken zijn weliswaar toegespitst op Frankrijk, vooral na 1500, en
berusten hoofdzakelijk op geschreven bronnen, maar ze bieden juist door de algemene
lijn in het betoog belangrijke aanknopingspunten voor onderzoek naar andere
verschijnselen, met de nadruk op andere bronnen en een ander accent in tijd en plaats
van handeling. De ontwikkelingen die Elias beschrijft voor de Franse hofsamenleving
doen zich in Italië tussen 1250 en de zestiende eeuw op een minder overzichtelijke
wijze voor.34 In die periode is in Italië niet één toonaangevend cultuurcentrum aan
te wijzen, zoals in Frankrijk het hof van de koning, dat zeker na 1500 metterdaad in
staat was stadsbesturen, koopmansfamilies en kerkelijke instellingen te overvleugelen.
Bovendien kregen de Franse vorsten rond 1500 de kans politiek en militair in Italië
een belangrijke rol te gaan spelen.35 Het is interessant te zien hoe mede hierdoor een
versterkte culturele uitwisseling mogelijk werd: schrijvers, geleerden, musici,
edelsmeden en schilders trokken in groten getale van Italië naar Frankrijk om voor
de Franse koning te gaan werken.
Er zijn meer redenen om, met de civilisatietheorie van Elias in gedachten, de
cultuur van de renaissance aan een nader onderzoek te onderwerpen.36
Sleutelbegrippen uit het werk van Elias, waarin belangrijke ideeën uit de ‘klassieke’
sociologie verwerkt zijn, attenderen op fundamentele aspecten van sociale
ontwikkelingen, zoals macht, afhankelijkheid, integratie, differentiatie, staatsvorming
en civilisatie. Staatsvorming kan opgevat worden als een specifieke vorm van
maatschappelijke integratie.
Het Franse staatsvormingsproces is door Elias in verband gebracht met
civilisatieprocessen. Dit laatste verwijst zowel naar de ontwikkelingen die individuen
doormaken in hun opvoeding en leertijd, als naar de sociale ontwikkelingen op langere
termijn in gedragsstandaarden en omgangsvormen. In dit licht bezien is het van
belang om te onderzoeken in hoeverre dergelijke ontwikkelingen zich ook in Italië
tussen 1250 en 1600 hebben
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voorgedaan en welke sociologisch interessante informatie te ontlenen is aan de
geschiedenis van de schilderkunst.
Ook andere stromingen dan historische sociologie bieden theoretische oriëntaties.
Te denken is aan ideeën over functies van patronage, giftrelaties, collectieve
voorstellingen, rituelen en religie, zoals deze onder meer door Durkheim en Mauss
zijn ontwikkeld.37 Het is wonderlijk te zien dat dergelijke sociologische inzichten
zelden in verband zijn gebracht met kunstwerken en kunstenaars - alsof patronage
van kunstschilders, de functie van altaarstukken in de christelijke liturgie of het
schenken van verluchte boeken van een andere orde zouden zijn dan de verschijnselen
die wel op die manier zijn bestudeerd.
Kunstsociologie is mede daarom nog geen volgroeid specialisme dat pasklare
begrippen te bieden heeft en vele exemplarische studies heeft opgeleverd.38 Ofschoon
de meeste geleerden die thans tot de klassieke sociologen gerekend worden wel over
kunst geschreven hebben, staat de kunstsociologie bekend als een jonge wetenschap.
Dat er nog tal van sociologische vragen open blijven blijkt alleen al uit de artikelen
over ‘Fine Arts’ in de International Encyclopedia of the Social Sciences.39 Het
openingsartikel ‘Art and Society’ werd geschreven door de kunsthistoricus F. Haskell;
de belangrijkste verwijzing geldt een publikatie van de kunsthistoricus A. Martindale
en vrijwel de gehele bibliografie beslaat kunsthistorische literatuur.
Curieus is dat Haskell in Patrons and Painters uit 1963 duidelijk stelling neemt
tégen de mogelijkheid om generaliserende uitspraken te doen over de sociale context
van kunst en zich hoedt voor een samenvattende conclusie over ontwikkelingen en
functies van het mecenaat in de door hem bestudeerde periode - Rome in de
zeventiende eeuw en Venetië in de achttiende eeuw.40 Met Gombrich was Haskell
toen een van de weinige kunsthistorici die wezen op het belang van opdrachtgevers.
Gombrich schreef het tweede belangrijke artikel in dezelfde encyclopedie met als
onderwerp ‘Style’. Deze bijdrage sluit aan op de kritiek die Gombrich bij diverse
gelegenheden heeft geuit op generaliserende uitspraken over cultuur en op de bijdrage
van de sociale wetenschappen aan onderzoek naar kunst en cultuur.41 Gombrich en
Haskell keren zich beiden tegen uitspraken van grote reikwijdte en tegen een
sociologisch perspectief op kunst.

Theorie en empirie
Theoretische problemen kunnen niet opgelost worden door ze te ontkennen. Zuiver
empirisch onderzoek is een illusie; theorievorming is niet een pro-
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bleem dat zich met enkele formele definities voorgoed laat oplossen. In de slotfase
van het bewerken van deze tekst tekenden zich drie centrale begrippen af, onderling
samenhangend, verwijzend naar verhoudingen tussen mensen en naar veranderingen
daarin. De meest algemene relationele procesbegrippen die in dit boek gebruikt
worden om beschrijvingen en interpretaties te ordenen laten zich globaal als volgt
omschrijven.42
Professionalisering is een aanduiding voor ontwikkelingen in arbeidsdeling of
economische differentiatie. Verhoudingen tussen beroepsgenoten onderling, tussen
hen en opdrachtgevers, kopers of cliënten, en tussen de beroepsgroep en de staat
werden in toenemende mate aan regels gebonden. Vakgenoten ontwikkelden
beroepsorganisaties met controle over de opleiding en de beoordeling van vakwerk.
Zij stelden voorts een leer of ideologie op schrift, met de nadruk op superieure,
aangeleerde bekwaamheden, professionele theorieën en een eigen
beroepsgeschiedenis, herkenbaar aan exemplarische beroepsgenoten. Te zamen
legitimeerden deze ideeën de aanspraken op een beroepsmonopolie inzake de
verlening van bepaalde diensten of het aanbieden van goederen; daaraan ontleenden
beroepsgenoten een oriëntatie op elkaar en een vergaande autonomie ten opzichte
van opdrachtgevers, kopers en de staat.
Staatsvorming verwijst naar ontwikkelingen in bestuursvormen of politieke
integratie. Binnen staten werden onderlinge verhoudingen in hogere mate door wetten,
geldend binnen een bepaald territorium, geregeld. Binnen dat grondgebied maakten
staten aanspraken op een monopolie inzake belastingheffing, uitoefening van legitiem
geweld, erkenning van beroepsgroepen en professioneel bestuur, waarvan andere
groeperingen en instellingen afhankelijk waren. Binnen staten kwamen voorstellingen
tot ontwikkeling over goed bestuur, gemeenschappelijke waarden,
gezagsverhoudingen en verdeling van bevoegdheden. De staatsmacht werd
gelegitimeerd door een geschiedbeeld waarin exemplarische staatslieden, militaire
successen en de verwerkelijking van beschavingsidealen een grote rol speelden. De
uitvoerende macht berustte in toenemende mate bij beroepsbestuurders, gevestigd
in monumentale gebouwen in een hoofdstad, waar de staats- en beschavingssymboliek
tot uitdrukking werd gebracht.
Civilisatie is een aanduiding voor ontwikkelingen in gemeenschappelijke
gedragsstandaarden of culturele integratie, waarbij grotere groepen mensen leven
onder de dwang van wettelijke sancties enerzijds, en meer en meer handelen naar
aangeleerde, als vanzelfsprekend geldende gedragsidealen anderzijds. Beschaving
betreft beheersing van de natuur, van menselijke verhoudingen en zelfbeheersing,
dat wil zeggen de Selbstzwang en opvattingen over matigheid, gemeenschapszin en
geleerdheid die mensen zich in opvoeding en opleiding hebben eigen gemaakt. De
daarbij behorende gevoelens van schaamte en pijnlijkheid, wanneer de deugden door
jezelf of door ande-
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ren geschonden worden, gelden als individuele, ‘psychologische’ eigenschappen,
maar zijn feitelijk sociale verworvenheden. Aan de van generatie op generatie
overgedragen cultuur ontleenden mensen binnen steeds grotere groepen, in het
bijzonder beroepen en staten, aanspraken op macht tegenover tot onbeschaafd
bestempelde buitenstaanders. Deze drie algemene begrippen dienen als
verklaringsmogelijkheid om interpretaties en beschrijvingen van kleinschaliger
ontwikkelingen op kortere termijn te ordenen.
Dat ik de aandacht vooral richt op schilderingen in Midden-Italië tussen 1250 en
1600 is een resultaat van het onderzoek zelf, dat meer bronnen, een breder terrein
en een langere periode besloeg. Opdrachtverhoudingen en beroepsvorming van
schilders laten zich als schakel tussen kunstgeschiedenis en maatschappijgeschiedenis
goed binnen dit bestek bestuderen omdat gebied en periode zich als een culturele
eenheid laten beschouwen. De verscheidenheid tussen centra als Rome, Assisi, Pisa,
Siena, Florence en Urbino en de ontwikkelingen in hun onderlinge verhoudingen
zijn alleen te begrijpen in het licht van de relaties tussen de steden, waar geestelijken,
vorsten en kooplieden gedurende ruim drie eeuwen gelijksoortige afbeeldingen lieten
maken door vaklieden die van elkaar en aan elkaar leerden hoe te schilderen.43 Vanuit
deze afbakening kan ook duidelijker worden waar meer detailonderzoek gewenst is
en op welke punten uitbreiding van het onderzoeksterrein in tijd, plaats en professie
zinvol is, en ook waar theoretische kwesties nadere beschouwing behoeven.
De vragen die aan de orde komen laten zich als volgt formuleren:
- Hoe laat de geschiedenis van de schilderkunst in Italië tussen 1250 en 1600 zich
beschrijven als een ontwikkeling in vakbekwaamheden, en hoe laat deze
ontwikkeling zich interpreteren als een professionaliseringsproces?
- In welke fasen en in welke centra vonden de beslissende aanzetten tot
professionalisering plaats, en op welke wijze hing dit samen met verlangens
van opdrachtgevers om veranderende voorstellingen uit te beelden?
- Welke verbanden bestonden er tussen geschilderde voorstellingen en in woorden
tot uitdrukking gebrachte ideeën over het samenleven?
- Welke typen gebouwen waren achtereenvolgens het kader voor de belangrijkste
opdrachten?
- Wie waren precies de toonaangevende opdrachtgevers, wat waren hun onderlinge
verhoudingen en op welke manieren hingen de hoofdlijnen in mecenaat samen
met de hoofdlijnen in de professionalisering van schilders?
- Hoe laten de bloei van het mecenaat en de opkomst van het schildersberoep
zich verklaren uit veranderingen in meeromvattende machtsverhoudingen, in
het bijzonder processen van statenvorming en civilisatie?
Ieder centraal begrip in deze vragen verdient een korte toelichting.
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Vakbekwaamheid is een historische categorie die direct aansluit bij de
beschouwingswijze van opdrachtgevers, adviseurs en schilders waarom het in dit
boek gaat. In het kader van mijn probleemstelling bleek de vraag naar ontwikkelingen
in professionele bekwaamheden een beter uitgangspunt te zijn dan het gangbare
geschiedbeeld van opeenvolgende stijlperioden: Romaans, Gotisch, Eerste
Renaissance, Internationale Gotiek, Tweede Renaissance, Hoog-Renaissance,
Maniërisme, Counter Maniera, Classicisme en Barok.44 Bij een andere vraagstelling
kunnen stilistische categorieën de voorkeur verdienen en is het minder belangrijk
veranderende opvattingen over professionele deskundigheid en daarmee te verwerven
aanzien en roem te onderzoeken.45 Aan vakmanschap ontleenden schilders en andere
vaklieden aanspraken op respect en rijkdom; mede daarom legden ze zelf in de door
hen geschreven beroepsgeschiedenis zo zeer de nadruk op technisch vermogen,
tekenvaardigheid, complexiteit van voorstellingen, variëteit in houdingen en expressie,
de betekenis van geometrische modellen, effecten als gratie, elegantie en
natuurgetrouwheid en het adequaat verwerken van beproefde voorbeelden.46 Zonder
de problemen op dit punt te miskennen, lijken veel van deze aanspraken achteraf
gerechtvaardigd en op genoemde punten is ook nu nog het vakmanschap
waarneembaar. Daarbij doen zich uiteraard ontwikkelingen in smaak of stijl voor,
maar telkens binnen het kader van professionele conventies en tradities: de
bekwaamheden die schilders van elkaar en aan elkaar leerden, telkens in
afhankelijkheid van nietschilders, kortom als schakels in een
professionaliseringsproces.
De bestudering van voorstellingen, dat wil zeggen inhoud en betekenis van
schilderingen, staat bekend als iconografisch en iconologisch onderzoek.47 Het begrip
iconologie is in 1927 geïntroduceerd door Warburg en heeft zijn grootste bekendheid
te danken aan Panofsky. In diens werk is echter iets verloren gegaan dat voor Warburg
nog belangrijker was: empirisch onderzoek naar opdrachtsituaties. De opdrachtgevers,
de gebouwen waarin afbeeldingen functioneerden en het publiek waarvoor ze bestemd
waren krijgen in zuiver iconologisch onderzoek vaak onvoldoende aandacht. Daardoor
blijven geconstateerde samenhangen tussen teksten en afbeeldingen speculatief en
kan ten onrechte de indruk ontstaan dat teksten het primaat hebben boven
schilderingen, die tot woorden herleid zouden moeten worden. Iconografie dreigt,
zonder onderzoek naar opdrachtsituaties, een intellectualistisch spel te worden
waarvoor soms een zelfde soort connoisseurschap vereist is als bij de door enkele
iconologen gehekelde stijlkritische methode. Wanneer voorstellingen losgezongen
worden van hun sociale context, dan kan een preoccupatie ontstaan met verborgen
betekenissen, die slechts via ingenieuze redeneringen over alchimie, astrologie,
neoplatonisme of theologie aan het licht gebracht kunnen worden.48 Verborgen,
secundaire betekenissen van afbeeldingen met een marginale maatschappelijke
beteke-
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nis worden in de regel intensiever onderzocht dan primaire betekenissen van
afbeeldingen waarvan zeker is dat ze gemaakt zijn ten behoeve van invloedrijke
opdrachtgevers en een toonaangevend publiek.
Met deze overwegingen in gedachte concentreer ik mij zoveel mogelijk op
dominante ideeën over het samenleven, dat wil zeggen over kwesties als vrede, wet,
recht en orde tegenover oorlog, anomie, zonde en zedeloosheid. Vooral het denken
van rechtsgeleerden, theologen en humanisten was van grote betekenis. Zij
systematiseerden de begrippen die het resultaat waren van strijd en samenwerking
tussen mensen. Zij wierpen zich op als deskundigen en debatteerden over civitas,
comune, imperium, regnum, auctoritas, potestas, sacerdotium en dominium, begrippen
die verwijzen naar de sociale verdeling van macht, gezag en bevoegdheden.49 De
betekenissen van dergelijke begrippen laten zich niet alleen nader bepalen door
teksten te lezen, maar ook door onderzoek naar de wijzen waarop mensen hun sociale
preoccupaties en obsessies lieten visualiseren.
De analyse van gebouwen heeft tot doel de sociale context van schilderingen, de
opdrachtgevers en de functies van afbeeldingen voor verschillende publieksgroepen
in kaart te brengen. Heuristisch is bouwvolume met bouwtempo een belangrijk
uitgangspunt geweest omdat ik eerst de grootste gebouwen waar de belangrijkste
mensen bijeenkwamen heb opgespoord, om vervolgens na te gaan wie dat waren.50
Bovendien is bouwvolume een verwaarloosde indicator voor sociale ontwikkelingen.
In die zin is bouwvolume meer bruikbaar dan de prijzen van graan, zout of brood,
juist omdat verbanden zichtbaar worden met andere verschijnselen dan economie
alleen.51 Een monumentaal gebouw veronderstelt immers een hoge graad van
vermogensaccumulatie en politieke integratie. Zonder veel geld, een hoge mate van
geweldbeheersing en vergaande technische kennis zouden mensen geen grote
gebouwen tot stand kunnen brengen, decoreren en in gebruik houden. Bovendien
kan de architectuurgeschiedenis direct verbonden worden met cultuurgeschiedenis,
omdat in monumentale gebouwen geritualiseerde samenkomsten plaatsvonden en er
voorstellingen werden uitgebeeld met als onderwerp de staats- en
beschavingssymboliek.52
Gebouwen waarin schilderingen functioneerden verwijzen in het algemeen direct
naar opdrachtsituaties.53 De individuele status van schilders en hun beroepsposities
zijn belangrijke aspecten van opdrachtverhoudingen. Schilders werkten in vergelijking
met andere vaklieden snel en goedkoop; tweedimensionaal werk was ruimtebesparend,
hetgeen vooral bij afbeeldingen in binnenruimten een groot voordeel was; ze
combineerden ambachtelijke en intellectuele vaardigheden die beide hogelijk
gewaardeerd werden.54 Uit een groeiende groep vaklieden kwam een elite voort van
schilders die zich ging gedragen als heren met allure en literaire pretenties. Deze
bovenlaag legde de basis voor een nieuw beroepsideaal: de collectieve waardering
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en sociale positie waarop ze krachtens haar deskundigheid recht meende te hebben.
Voor beeldende kunstenaars is dit ideaal tot op de dag van vandaag maatgevend
gebleven, echter los van de oorspronkelijke opdrachtverhoudingen, de toentertijd
vereiste technische expertise, de noodzaak voorgeschreven ideeën uit te beelden, en
ten dele met andere voorbeelden uit de beroepstraditie voor ogen dan in de zestiende
eeuw.
Opdrachtverhoudingen zijn te interpreteren als machtsverhoudingen tussen
financiers, adviseurs, gebruikers en publiek en de vaklieden. De ontwikkelingen in
mecenaat die de professionalisering van schilders kunnen verklaren zijn zelf te
verklaren uit veranderingen in meeromvattende machtsverhoudingen.
Opdrachtverlening is de schakel tussen kunst en economische, politieke en culturele
geschiedenis. De patronen die zich, ondanks kleinere fluctuaties, variaties en
uitzonderingen laten ontdekken in de opdrachtverlening passen in een algemeen
beeld van sociale ontwikkelingen op lange termijn en in breder verband:
professionalisering, staatsvorming en civilisatie.
De aandacht voor lange-termijnontwikkelingen en veelomvattende maatschappelijke
verbanden brengt het gevaar met zich mee dat te veel geabstraheerd wordt van
incidenten en individuen. Ik probeer dit te ondervangen door empirisch te werk te
gaan en op belangrijke momenten een opdrachtgever of schilder centraal te stellen.
De aandacht voor mensen in de figuraties die ze met elkaar vormen leert bovendien
dat verschillende aspecten van macht en afhankelijkheid onderbelicht blijven door
de aard van het gebruikte bronnenmateriaal. Ontreddering, hongersnood, opstanden,
uitbuiting, verveling en het leven van alle dag komen niet uit de verf. De sociale
geschiedenis, zoals die zich via het mecenaat laat reconstrueren, geeft een gestileerd
beeld van het samenleven: vooral de hoogtepunten in het openbare leven van
machtige, beschaafde mannen op wat latere leeftijd komen in beeld.55
Voor lezers die niet vertrouwd zijn met de grote lijnen in de geschiedenis van
Italië is het zinvol om deze globaal te schetsen, uitgaande van de monumenten
waarover dit boek gaat.56 De bouw van stedelijke kloosters hing samen met de opkomst
van de bedelorden in de sterk groeiende steden. Kathedraal en stadhuis gingen
functioneren als symbolen van het gezag dat stadsbesturen voor zich opeisten, met
name in Siena. Vervolgens lieten Florentijnse koopmansfamilies op grote schaal
kapellen inrichten met schilderwerk. Ten slotte werden er magnifieke paleizen
gebouwd als uitdrukking van de macht van hoven en staten: ‘de staat als kunstwerk.’
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Sociale geschiedenis in monumenten
In de dertiende eeuw werd verreweg het grootste bouwvolume gerealiseerd door de
bedelorden die toen toonaangevend werden in de opdrachtverlening aan schilders.
De opkomst van de bedelorden - franciscanen, dominicanen, servieten, carmelieten
en enkele andere orden - werd tot uitdrukking gebracht in een enorme reeks grote
kerken en kloosters in alle steden van enige betekenis. Het eerste overdadig
gedecoreerde kerkgebouw was de grafkerk van Franciscus in Assisi, te beschouwen
als de schakel tussen Romeinse, pauselijke mecenaatstradities en nieuwe
ontwikkelingen in de Middenitaliaanse stadssamenlevingen.
Franciscus was de stichter van de franciscaner orde en werd de nationale heilige
van Italië.57 Hij werd in 1182 geboren als zoon van een welgesteld koopman in Assisi
en begon zijn leven als ridder die streed voor de eer van zijn stand en zijn stad. De
cultuur waarin hij werd opgevoed begon hem echter tegen te staan. Franciscus wees
zowel het streven naar rijkdom, als de nadruk op wapengeweld af. Hij nam afscheid
van het ridderleven en schonk al zijn eigendommen aan de armen. Dit bracht hem volgens de legende van ongeveer 1265 - in conflict met zijn vader, maar de bisschop
steunde de bevlogen jongeling die de christelijke idealen zo serieus in praktijk
probeerde te brengen. Dit streven bracht hem in Rome, waar hij met enkele
volgelingen, gekleed in een pij, bijeengehouden door een touw, eenvoud en armoede
preekte in het luxueuze paleis van de paus. Honorius III en zijn opvolgers zagen in
Franciscus een krachtdadig pleitbezorger voor geloofsvoorstellingen en een goede
bondgenoot in de pauselijke politiek van kerkelijke en staatkundige centralisatie.
In de veertiende eeuw werd de franciscaner orde een gevestigde macht met eigen
wetten, theologische opvattingen en organisatievormen. De bedelorde verloor echter
haar elan en werd nog afhankelijker van stadsbesturen, koopmansfamilies en hoven.
Beschaafde gedragsstandaarden werden mede dank zij de bedelmonniken op
evenwichtiger wijze in gematigder vormen en in grotere sociale verbanden nageleefd;
zo verloren de bedelmonniken in de zestiende eeuw hun toonaangevende rol in
zielzorg, opvoeding en bestuur binnen grotere staatkundige verbanden.
Niet alleen kerkelijke organisaties, maar ook steden, families en hoven werden
opgenomen in meeromvattende maatschappelijke kaders: territoriale staten. Terwijl
de steden groeiden tot een omvang van vijf- tot meer dan honderdduizend inwoners,
nam niet alleen de welvaart enorm toe, maar ook de geweldbeheersing, zowel binnen
als tussen de steden. De stads- en statenvorming impliceert een verschuiving in de
machtsbalans van het land naar de stad en van kleinere naar grotere sociale verbanden.
Het maatschappelijk
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leven werd beheerst door steeds grotere aanvals- en verdedigingseenheden. Er
ontstond een netwerk van economische, politieke en culturele centra. Deze
ontwikkeling begon in Italië eerder dan elders in Europa, maar zette, vergeleken met
grotere staatssamenlevingen als Frankrijk en Engeland, minder ver door in de periode
van de zestiende tot de negentiende eeuw.
Tussen 1250 en 1600 werden steeds meer mensen in Midden-Italië op een
duurzamer en geregelder wijze van elkaar afhankelijk en wel op de volgende manier.
De opkomst van de bedelorden vond plaats in de steden waar zij tussen 1250 en 1320
een grote aanhang verwierven.58 Binnen de welvarende, vergeleken met eerdere
perioden veilige steden steeg de politieke invloed van de stadsbesturen. Zelfs in de
rijke koopmanssteden met een krachtige republikeinse traditie wist telkens één
geslacht de politieke macht en het culturele prestige naar zich toe te trekken. De
Toscaanse stadsrepublieken werden hofsamenlevingen, verwant aan de grote hoven
ten zuiden van Rome en ten noorden van Bologna, die vaak al in een eerder stadium
een bloeiperiode hadden doorgemaakt.
Bedelmonniken waren reguliere geestelijken: ze leefden als groep in een klooster en
waren gebonden aan een kloosterregel. De bedelmonniken onderscheidden zich van
andere geestelijken doordat ze individueel èn collectief niets mochten bezitten;
formeel bedelden zij hun vermogen bijeen en mochten zij slechts giften ontvangen
die voor hun pastorale zorg en prediking nodig waren.59 Al snel na de dood van
Franciscus stroomde het vermogen toe en werd het met de armoedegelofte niet zo
nauw meer genomen.60 De opkomst van de bedelorden kwam tot uiting in grootse
kerken als de San Francesco te Assisi.
De bedelorden werden zo belangrijk voor de kerkbouw omdat in elke belangrijke
Italiaanse stad meerdere ordekerken gebouwd werden, soms uit het niets, soms
uitgaande van een klein kerkje buiten de muren. De ordekerken werden groter en
kwamen binnen de muren van de sterk uitdijende steden te liggen. Ze waren elk
afzonderlijk niet groter dan de abdijen, maar er kwamen in korte tijd veel meer van
deze kerken, die alle tussen 1250 en 1320 hun voltooiing naderden en in die periode
gedecoreerd werden.61 Zo werd het Italiaanse stadsbeeld bepaald door een kring van
doorgaans betrekkelijk sobere kerken met daarnaast een klooster.
De bedelordekerken verschilden van de oudere abdijen doordat ze in de stad waren
opgenomen; het waren stedelijke, niet-agrarische kloosters, zoals de uitgebreide
ommuurde abdijen van benedictijnen en cisterciënzers. Ze verschilden van de
kathedralen doordat ze soberder waren ingericht. Net als de parochiekerken waren
de bedelordekerken primair gericht op zielzorg en bezinning.62 In de nieuwe
bedelordekerken ontstond een enorme vraag naar goedkope, grote en doelmatige
afbeeldingen die snel door vaklieden uit de
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buurt te voltooien waren. Gevestigde vaklieden als mozaïekmakers, edelsmeden,
tapijtwevers, borduurwerkers en beeldhouwers kwamen door deze eisen in een nadeel
ten opzichte van schilders te verkeren.63 De hoge kosten, lange arbeidstijd en het
moeilijke aanbod van grondstoffen en geschoolde arbeidskrachten werkten allemaal
in het voordeel van de schilders, die de belangrijkste opdrachten voor decoraties in
bedelordekerken wisten te verwerven.
De toenemende bekwaamheid van schilders maakte hen ook geschikt voor duurdere,
meer prestigieuze opdrachten in stadhuizen en kathedralen. De gevestigde seculiere
geestelijken probeerden zich in hun kerk te onderscheiden van de monniken door de
kathedraal te vergroten en op een indrukwekkende manier in te richten. Tegelijkertijd
gaven de stadsbesturen opdracht tot het bouwen van een stadhuis, dat ook overdadig
werd gedecoreerd. Zo werd er in de Italiaanse steden tussen 1250 en 1340 een grote
bouwactiviteit ontketend, die een goed beeld geeft van de sociale geschiedenis van
de stadssamenlevingen.
Het heeft geen zin de ontwikkelingen voor alle steden afzonderlijk samen te vatten.
Het is beter om het meest indrukwekkende en best gedocumenteerde voorbeeld
gedetailleerd te behandelen: de stadstaat Siena.64 Daar had het stadsmecenaat tot 1340
wat de schilderkunst aangaat meer te betekenen dan in Florence waar afzonderlijke
families van meet af aan een grotere rol speelden in bestuur en opdrachtverlening.
Omgekeerd kan familiemecenaat beter bestudeerd worden aan de hand van Florence
dan van Siena waar het mecenaat na 1340 een minder interessante ontwikkeling te
zien geeft dan in Florence tussen 1340 en 1490.65 Het verschil tussen Siena en Florence
ligt dus in de bloeiperiode die in Florence later begint en langer voortduurt, en in de
mate waarin families het stadsbestuur beheersten.
Het stadsbestuur van Siena bepaalde niet alleen de opdrachtverlening voor het
Palazzo Pubblico, maar ook voor de dom en de bedelordekerken.66 Siena werd na
1280 gedomineerd door bestuurders, afkomstig uit de kringen van rijke kooplieden
en bankiers.67 Zelfs de bisschop werd afhankelijk van de stedelijke overheid. Door
de bloei van handel en bankwezen, die een grote inflatie teweeg bracht, verminderde
het vermogen van de bisschop ten opzichte van het kapitaal van de kooplieden. Het
gezag van de kathedraalgeestelijkheid en haar toonaangevende rol in rituelen werden
ondermijnd door de bedelmonniken en door de burgers zelf.
De burgerij vergrootte haar machtskansen ook ten opzichte van de edelen. Zij
ontbeerden de steun van de keizer, zagen hun agrarisch vermogen in waarde dalen
en verloren hun greep op wapengeweld. De stedelijke overheid kreeg immers de
beschikking over een grotere politiemacht en een betaald leger waarmee een hogere
graad van geweldbeheersing in stad en ommelan-
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den kon worden afgedwongen.68 Daardoor konden de inkomsten verder toenemen,
stegen de belastingopbrengsten en daalde het militair-agrarisch vermogen van de
edelen.69 Zij verloren hun geweldmonopolie en greep op belastingheffing aan de
stadstaat Siena, die in het noorden grensde aan de stadstaat Florence, waar soortgelijke
monumenten verrezen: stadhuis, kathedraal en bedelordekerken.
Na enkele oorlogen tussen Siena en Florence ontstond vanaf 1280 een stabiel
machtsevenwicht tussen beide staten. De territoriale expansie van Siena verliep in
zuidwestelijke richting en ging voornamelijk ten koste van kleine stadjes, gedomineerd
door edelen. Zo ontstond een stadstaat van ongeveer honderdduizend mensen, geleid
door een centraal bestuur van trotse burgers.70 Zij lieten niet alleen dure
verdedigingswerken bouwen, maar verleenden ook opdrachten aan schilders die in
stadhuis, kathedraal en bedelordekerken een ideaalbeeld gaven van de door vrede,
veiligheid en welvaart gekenmerkte comune.
Vanaf 1340 werd het sociale leven in Siena vaker verstoord door interne conflicten
en een sterker wordende dreiging van buitenaf. Vóór 1340 had de beheersing van
interne conflicten bijgedragen tot een versterking van de positie ten opzichte van
andere soevereine mogendheden; nadien namen de kansen aanzienlijk toe op interne
spanningen, politieke strijd, faillissementen, pestepidemieën en geweldpleging binnen
de stad.71 De burgerbestuurders konden de groeiende problemen minder goed het
hoofd bieden dan daarvoor, zodat een deel van hun centrale macht verloren ging en
terecht kwam bij kleinere sociale eenheden, zoals families, broederschappen en
stadjes in de regio.
Door toenemende druk van buitenaf en groeiende interne tegenstellingen
stagneerden staatsvorming en civilisatie in Siena en verloor het stadsbestuur zijn
toonaangevende positie. De toenemende afhankelijkheid van de omringende centra
maakte het voor leden van de voormalige stadsadel mogelijk via een omweg opnieuw
een grote rol te gaan spelen in de stadspolitiek. Na korte perioden van invloed van
de hertog van Milaan en de Duitse keizer werd een duurzame relatie opgebouwd met
Rome en Florence. Binnen de stedelijke instellingen konden enkele groepen voor
zichzelf een grotere macht opeisen. Zij waren echter niet in staat opdrachten te
verlenen die verder gingen dan een aanvulling op wat vóór 1340 door het stadsbestuur
tot stand was gebracht. Siena werd een provincieplaats, die er dank zij de stagnatie
nog steeds uitziet als een mooie ‘middeleeuwse’ stad, gedomineerd door dom, stadhuis
en een kring van bedelordekerken.
Florence was de enige Toscaanse stad die ondanks de pest en de dalende conjunctuur
een welvarende, vreedzaam levende stadstaat bleef, waar ook na het midden van de
veertiende eeuw nog op grote schaal werd gebouwd.
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In Florence verwierven koopmansfamilies weliswaar een steeds grotere greep op het
stadsbestuur, maar zij wisten de eenheid goed te bewaren.72 De Florentijnse families
werden rijker dan hun mededingers uit Siena doordat zij nieuwe markten ontsloten,
een betere toegang tot de zee hadden en over meer grondstoffen in de eigen staat
beschikten. De Florentijnen wisten een goed gebruik te maken van de zakelijke
mogelijkheden die de handel met de paus, met de koning van Napels en met het
Bourgondische hof te bieden had. In de Nederlanden verdrongen de Florentijnen de
bankiers uit andere Italiaanse steden. Zij gingen voort met de ontwikkeling van
handel, nijverheid en bankwezen die in zeesteden als Pisa en in landsteden als Siena
en Lucca begonnen was. De Florentijnen handelden op grote schaal in grondstoffen
als graan, wol, vis, huiden, kruiden, steen, hout en ijzer, in halffabrikaten en in
afgewerkte produkten, zoals zijden kleding of altaarstukken. Koopmanschap werd
gecombineerd met bestuursmacht. Als geheel betekende dit koopmanschap een breuk
met oudere handelsvormen, die incidenteel en marginaal waren en nog in het teken
stonden van de mentaliteit take the money and run.73
De ontwikkeling van handel, bankwezen en nijverheid ging na 1340 in Florence
voort, terwijl in andere steden, met uitzondering van Venetië, een recessie intrad.
Ook de Florentijnse staatsvorming ging verder, en wel met de inname of aankoop
van voorheen onafhankelijke steden, waaronder Pisa, Lucca, Arezzo en Volterra. In
betere tijden waren deze steden zelf het centrum geworden van een stedelijk-agrarische
economie.74 De Florentijnse kooplieden kregen mede door de staatsvorming betere
mogelijkheden hun vermogen in stand te houden dan de kooplieden uit andere steden.
De rijkste Florentijnse families bouwden binnen de staat een netwerk van
patronagerelaties op, gebaseerd op verwantschapsverhoudingen. Familierelaties
bepaalden het sociale leven in de stad, dat in toenemende mate beheerst werd door
steeds minder kernfamilies, die één dominante factie ging vormen.
Zowel de bedelorden als de stedelijke instellingen werden eenzijdiger afhankelijk
van de financiële en organisatorische steun van de kooplieden en bankiers, die minder
als stadsbestuurders en meer als familiehoofden en factieleiders opdrachten verleenden
aan kunstenaars. De bouwactiviteit van families overtrof de nieuwbouw van de orden
en de stedelijke projecten als stadhuis en kathedraal. Reeksen familiekapellen en
paleizen gingen in de vijftiende eeuw het stadsbeeld beheersen. Dit was eerder bepaald
door de torens van de edelen die als teken van pacificatie werden afgebroken.
Ordekerken, dom en stadhuis werden omringd door een kring van familiekapellen.75
Zo kwam de wijze waarop rijke families de bestaande orden en stedelijke instellingen
beheersten tot uiting in de architectuur.
In het begin van de veertiende eeuw verwierven de eerste families een eigen kapel
in de belangrijkste wijken. Halverwege de eeuw werd de familie-
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patronage voortgezet door meer geslachten.76 Omstreeks 1420 was er een stabiele
elite van steeds minder, steeds rijkere families die allemaal een kapel hadden in een
kerk. Na 1434 werd één familie, de Medici, dominant. Deze familie, die over de
beste buitensteedse relaties beschikte, trok zich na 1460 terug uit het openbare leven
in dom, stadhuis, ordekerken en familiekapellen.
De Medici's legden meer de nadruk op paleizen en villa's. Ze versterkten de relaties
met de hoven rond Florence die belangrijker werden voor de interne Florentijnse
verhoudingen. Dit was onder meer het gevolg van de groeiende mogelijkheden en
van de noodzaak om via bondgenootschappen met militair bekwame vorsten de
veiligheid van Florence te waarborgen. De commerciële en militaire schaalvergroting
bevorderde duurzame coalities tussen legeraanvoerders en kooplieden. Condottieri
werden gekocht door de Medici's, die daardoor hun eigen positie versterkten binnen
een stad die veilig en welvarend kon voortbestaan. Na 1460 veranderde de
mise-en-scène van het sociale leven: grote, mooi ontworpen stadspaleizen en villa's
werden belangrijker in verhouding tot de familiekapellen in bedelordekerken.
De opkomst, bloei en verbreiding van familiekapellen tussen 1320 en 1490 is
illustratief voor de sociale geschiedenis van Florence in de tijd die wij renaissance
noemen. De vermogenden werden hovelingen die elkaar in paleizen en villa's troffen
en minder in de rollen van medebegunstigers in een ordekerk of als bestuursleden
in een stadhuis. De beschavingsidealen van de bedelorden, de stadsbesturen en de
koopmansfamilies werden verwerkt in een cultuur met een grote praalzucht en een
verfijnde smaak. De heroriëntatie voltrok zich in Florence toen de stad opgenomen
werd in een door hoven gedomineerd staatkundig netwerk. Florence was een van de
laatste steden waar het hof politiek en cultureel toonaangevend werd.
De vijfde generatie rijke Medici's kon zich niet meer handhaven als kooplieden
en bankiers. In 1537 vestigde Cosimo de Medici zich als hertog binnen de territoriale
staat Toscane waartoe na 1555 ook Siena behoorde. Het beeld van Florence wordt
nog steeds bepaald door de opdrachten van de grote families en de daarop aansluitende
architectonische ingrepen van de Medicihertogen. In de San Lorenzo lieten zij een
op de domkoepel lijkend mausoleum bouwen; het stadhuis werd ingericht als paleis
dat via de nieuwe Uffizi verbonden werd met het paleis van de familie Pitti en zo
één magnifiek Medicimonument werd. De Mediciwapens verschenen, voorzien van
een hertogelijke kroon, ook op de stadspoorten en het stadhuis van Siena.
De verhoofsing van Florentijnse kooplieden was in belangrijke mate het resultaat
van externe invloeden die bepaald werden door wat edelen in hun domein hadden
meegemaakt tussen 1250 en 1450.77 Zij konden zich als onafhankelijke ridders te
paard niet meer handhaven in het verstedelijkte
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landschap. Buiten Toscane konden zij hun macht vergroten door met stadsbesturen
tot overeenstemming te komen over coalities en door van tijd tot tijd in dienst van
grote heren ten strijde te trekken.78 De toenemende machtskansen die besloten lagen
in de markt voor betaalde krijshandelingen stelden de nazaten van de feodale heren
en enkele succesvolle militairen van lagere afkomst in staat heer van een stad te
worden. Zij vestigden een duurzame heerschappij als signori, eerst in de kleinere
steden, later ook in de middelgrote, en ten slotte in de belangrijkste centra.
De heer van Urbino, Federico da Montefeltro, werd na 1460 de meest succesvolle
condottiero door in wisselende bondgenootschappen steeds hogere honoraria te
bedingen om ten strijde te trekken aan het hoofd van grote samengestelde legers of
door onthouding van krijgshandelingen toe te zeggen in ruil voor betaling.79 Zijn
spectaculaire machtsontplooiing was verweven met het toenmalige machtsevenwicht
in Italië. Enkele heren verwierven in de figuratie van middelgrote staatjes een
sleutelpositie. De heer van Urbino wist van deze mogelijkheden het best te profiteren.
Een deel van de stedelijke rijkdom vond zo zijn weg naar de vorstelijke residentie
Urbino waar een enorm paleis werd gebouwd. Dit paleis kon een toenemende schare
hovelingen en kunstenaars herbergen en incidenteel werden er grootse ontvangsten
georganiseerd ter ere van andere vorsten die ook zelf het middelpunt waren geworden
van een groeiende hofhouding. Heren wier voorvaderen elkaar nog als strijdende
ridders naar het leven stonden, moesten nu samen leven als hoofse bondgenoten.80
De sociale stijging van Federico da Montefeltro, door Sixtus IV tot hertog verheven,
was deel van een strijd waarin zijn concurrenten én zijn eigen nageslacht aan macht
verloren. De vorming van grotere aanvals- en verdedigingseenheden ging gepaard
met een florerende hofcultuur, net zoals Elias dat voor Frankrijk heeft beschreven.
Vorsten die na een moeizame strijd op latere leeftijd een goede machtspositie
verworven hadden, toonden hun status door magnifiek uiterlijk vertoon ten opzichte
van hun volk, hun hovelingen en van andere staatshoofden. Zo brachten zij in
onderlinge concurrentie ‘de staat als kunstwerk’ voort: het produkt van de
overwinnaars in een niet geplande eliminatiestrijd.
De culturele ontwikkeling die omstreeks 1470 in Urbino gestalte kreeg werd in
Rome rond 1510 bekroond. Julius II kan als opdrachtgever van onder meer Rafaël
en Michelangelo de grootste mecenas aller tijden genoemd worden. Door zijn
opdrachten werd Rome opnieuw metropool met een ongekend aantal monumentale
gebouwen waarvan de nieuwe Sint Pieter met het gerenoveerde Vaticaanse paleis
het imposante centrum werd. Julius II kon als paus en mecenas veel leren van Federico
da Montefeltro. Zijn geslacht was door een huwelijk verbonden met de
Montefeltrodynastie; zijn neef, Francesco Maria della Rovere, volgde Federico's
zoon op als her-
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tog van Urbino en als legerleider van de Kerkelijke Staat.
De strijd tussen heren, vorsten en staten werd in de zestiende eeuw een Europese
aangelegenheid.81 Geen van de grote staatshoofden - keizer Karel V, paus Julius II en
de koningen Frans I van Frankrijk en Hendrik VIII van Engeland - kon een duurzaam
gezag vestigen over heel West-Europa, alle oorlogen en alle diplomatieke offensieven
tijdens het vijfde Lateraans concilie (1512-1517) ten spijt. Er ontstond een duurzaam
verband van staten en staatjes dat in grote lijnen bleef voorbestaan tot de negentiende
eeuw, toen Italië en ook Duitsland, Nederland en België afzonderlijke nationale
staten werden.
Hoewel de Italiaanse centra na 1520 economisch en politiek aan macht inboetten,
bleven zij cultureel toonaangevend. Cosimo I werd in de jaren zestig van de zestiende
eeuw een belangrijke mecenas en deed in die rol niet onder voor de koningen van
Frankrijk of Engeland. Italiaanse boeken over politiek, cultuur en Italiaanse schilders
gingen de Westeuropese cultuur bepalen.82 Tot lang na de zestiende eeuw waren
Italiaanse schilders het meest gevraagd en bleef de Italiaanse kunst het meest begeerde
verzamelobject. De schitterende paleizen in Urbino, Rome en Florence werden
normgevend voor het mecenaat van alle vorsten, staatshoofden en rijke burgers, die
hun opvoeding bekroonden met een reis naar Italië.
Na de wettelijk geregelde politieke eenwording van Italië op 24 maart 1871, toen
Victor Emanuel tot koning van Italië werd uitgeroepen, werden de belangrijkste
kunstschatten eigendom van de staat. De Uffizi, het Vaticaans paleis en het paleis
in Urbino werden musea; veel stadhuizen, kerken en kloosters werden door de
overheid gesubsidieerde instellingen, die hun oorspronkelijke sociale functies verloren
en museum voor toeristen werden, en doelwit voor kunstdieven. Mensen uit de gehele
wereld, opgevoed in de meest uiteenlopende culturen, komen er met een unanieme
bewondering de meesterwerken der renaissance aanschouwen, als één van de mooiste
hoofdstukken uit de beschavingsgeschiedenis van de mensheid.

Eindnoten:
1 Naast de editie van Milanesi van de tweede druk uit 1568 is er de bijna voltooide editie van
Barocchi van de eerste en tweede druk naast elkaar. Vasari's Vite onderscheiden zich van eerdere
traktaten door de historische reikwijdte, de pogingen tot theoretische systematiek en de graad
van verspreiding in drukken in meerdere talen. Op Vasari en Ghiberti's manuscript, bekend
onder de titel Commentarii, kom ik uitvoeriger terug aan het eind van hoofdstuk 4.
2 Vasari-Milanesi 1, 370-372.
3 Het vooruitgangsdenken bij Vasari komt het meest pregnant tot uitdrukking in de biografieën
van Cimabue en Giotto en in de inleidingen per età of periode. Begrippen met een meer algemene
betekenis worden toegelicht in de introductie tot het gedeelte over de schilderkunst en de
Proemio della Terza Parte, maar kunnen niet los gezien worden van de concrete historische
context waarin Vasari ze gebruikt.
4 Vasari-Milanesi 1, 369, 377, 378, 405, 406; Ghiberti-Fengler, 16-24.
5 Vasari-Milanesi 1, 224-244.
6 Als zelfstandig naamwoord kom het woord renaissance pas met enige regelmaat in de negentiende
eeuw voor. Het besef van een ontwikkeling, gekoppeld aan vooruitgang dank zij hernieuwde
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oriëntatie op de antieke cultuur, bestond al in de periode zelf. Ghiberti schreef bijvoorbeeld:
Cominciò l'arte della pictura a sormontare, en over Giotto: Arrechò l'arte nova, lasciò la roçeza
de' Greci (dat wil zeggen de Byzantijnse schilders uit de tijd direct voor Giotto); en voorts: Fu
peritissimo in tutta l'arte, fu inventore et trovatore di tanta doctrina la quale era sepulta circa
d' anni 600, zie Fengler, 16, 18. Het besef van een wederopbloei is ten nauwste verweven met
de geschiedenis van de schilderkunst en met de ontwikkelingen in de Italiaanse samenleving;
als algemeen geschiedbeeld is een cesuur omstreeks de dertiende eeuw veel problematischer,
evenals de tegenstelling in de vijftiende eeuw tussen zoiets als de renaissance in Italië en het
herfsttij der middeleeuwen in de Bourgondische Nederlanden. De hechte relaties tussen
opdrachtgevers, geletterden en schilders voor wie klaarblijkelijk economische, politieke en
culturele bindingen zeer sterk waren, loochenen dit scherpe contrast. Zie hoofdstuk 3 noot 38.
Het toenmalige besef dat vakmatige verworvenheden zonder al te veel problemen vaststelbaar
waren, en de samenhang van dat besef met de professionalisering van schilders, beeldhouwers
en architecten komen verder aan de orde in hoofdstuk 4. Vergelijk Vasari-Milanesi IV, 7-15 en
VIII, 16-18, 189-223.
Verwijzingen naar de geschriften van Ghiberti en Vasari worden in het volgende nader
gespecificeerd. Bij de verwerking van gegevens uit traktaten waarin kunst aan de orde komt
heb ik overigens niet altijd alle passages afzonderlijk in noten genoemd, maar hanteer ik soms
een bestand aan teksten als cultureel referentiekader voor mijn interpretaties.
Vasari citeert de lovende teksten van literati bijvoorbeeld ter ere van Giotto uitvoerig en vermeldt
vaak de door humanisten als Poliziano en Castiglione opgestelde grafschriften. Door citaten en
selectie richtte Vasari zich op door geletterden erkende schilders die geleerde voorstellingen
konden ontwerpen.
Zie Previtali 1967, 151-153; Gilbert 1973 en het gedeelte over Stefaneschi in hoofdstuk 1 waarin
de statusstijging en roem van de eerste en tweede gencratie succesvolle schilders aan de orde
komt.
Deze technische rationaliteit is door Weber 1922, 122-128, 541-857 benadrukt als een typisch
kenmerk van de westerse cultuur. Renaissanceschilders hebben een niet te onderschatten rol
gespeeld in deze professionele en culturele verworvenheden van het westen.
Vasari noemt zijn bronnen niet, zodat de ideeëngeschiedenis een kwestie van gissen blijft.
Deze selectie en het daarmee verbonden waardeoordeel was in Noord- en Zuid-Italië een steen
des aanstoots. Ik ga hier en daar vergelijkenderwijs in op schilders en opdrachtgevers in Venetië,
de Noord- en Zuiditaliaanse hoven, het Bourgondisch-Nederlandse hof, de toonaagevende
Westeuropese hoven en verschillende andere grote steden. Mijn onderzoek was geografisch
breder opgezet dan het verslag in dit boek.
In deze studie leg ik de nadruk op de sociale achtergrond van het individualistische beroepsideaal
van schilders, dat kenmerken heeft van een mythe of ideologie. Elias 1971, 55-79 heeft de rol
en taak van de socioloog aldus omschreven: ‘de socioloog als mythenjager’.
Onder mecenaat versta ik directe opdrachtverlening aan kunstenaars en geletterden, of een
langduriger, minder naar produkt of dienst gespecificeerd werkverband tussen een kunstenaar
en een persoon of instelling. Belangeloze bevordering van de kunsten behoort wel tot de mythe,
maar niet tot de werkelijkheid van het mecenaat. Do ut des is een wezenlijk kenmerk van
mecenaatsverhoudingen. Meestal werd de wederdienst met zo veel woorden beschreven en wel
vanuit de superieure sociale positie van de opdrachtgever of mecenas. Onder markt versta ik
de verhoudingen waarin kunstenaars min of meer gestandaardiseerde produkten maken in
afwachting van kopers, zonder van hen vooraf directe richtlijnen te ontvangen. Opdrachtkunst
was kostbaarder en prestigieuzer dan kunst die voor de markt werd gemaakt. Vergelijk Kempers
1982b. De verhoudingen tussen deze bemiddelingsvormen zullen worden uitgewerkt in een
vervolgstudie, Mecenaat, markt en beleid. Kunstenaarsberoep, particulier initiatief en het beeld
van de Nederlandse staat, met de nadruk op recente ontwikkelingen.
Hierbij is te denken aan de historische clichés in kunstnota's, kranteartikelen en discussies over
kunst in de trant van ‘in de Middeleeuwen was de kunstenaar nog gewoon ambachtsman, in
anonimiteit werkend voor God’ en ‘in de Renaissance bevrijdde de kunstenaar zich van zijn
knellende sociale banden’.
De hier gevolgde benadering is geïnspireerd door het werk van Groudsblom 1982, 1983 en
1984. Voor beschouwingen over de historische antropologie en sociologie zie Zwaan 1980 en
Wilterdink 1985. Een uitwerking voor het terrein van de sociologie in Wilterdink-Van
Heerikhuizen 1985. Een afweging van de verschillende benaderingen op het terrein van de
kunstsociologie in Kempers 1985 met literatuur over het moderne kunstenaarschap. Voor

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

18

19

20

21

22

23

24

25

toepassingen op recente ontwikkelingen in het kunstenaarsberoep zie Oosterbaan Martinius
1985; De Swaan 1985 en Kempers 1986b.
De begrippen macht en afhankelijkheid of interdependentie zijn ontleend aan Elias 1969 en
1971. Goudsblom 1983 en Wilterdink-Van Heerikhuizen 1985, 31-38, werken deze begrippen
nader uit. Het zijn complementaire aanduidingen voor veranderende verhoudingen tussen
mensen; ieder individu is, hoe machtig ook, toch afhankelijk van anderen; iedereen kan, hoe
afhankelijk ook, op anderen enige macht uitoefenen. Het zijn begrippen die zich niet alleen in
algemene termen uitputtend laten definiëren, maar uitgaande van een globale definiëring hun
inhoud en betekenis verder verkrijgen door een zo precies en systematisch mogelijke toepassing
ervan bij beschrijvingen, interpretaties en verklaringen. Deze driedeling, ontleend aan Goudsblom
1982, verbind ik met drie abstractieniveaus, zowel historisch als sociologisch: korte termijn en
microsociaal, middellange termijn en wat doorgaans mesosociaal wordt genoemd, en lange
termijn en macrosociaal.
Voor het civilisatiebegrip zie Elias 1969 en 1971, en Goudsblom 1982 en 1984a. Civilisatie
geniet als theoretisch begrip de voorkeur boven cultuur of mentaliteit omdat het duidelijker
verwijst naar relaties in ontwikkeling en wel in drie betekenissen: de gedragswijzen die
individuen zich in relatie tot elkaar eigen maken, de sociale verhoudingen waarin mensen
gedragsvormen ontwikkelen, en datgene wat de mensheid zich op lange termijn aan
mogelijkheden heeft verworven. Het laatste is in dit boek niet direct aan de orde, maar de
schilderkunst geldt wel bij uitstek als een voorbeeldig resultaat van wat mensen vermogen.
Cultuur en vooral het bijvoeglijk naamwoord cultureel gebruik ik als aanduiding voor aspecten
van beschavingsprocessen die hun neerslag vinden in herkenbare produkten als boeken, beelden
en gebouwen. Kunst is de elitaire variant daarvan. Uitgaande van de idee van sociale stratificatie
is er vanzelfsprekend een onderscheid tussen elitekunst en volkscultuur. De volkscultuur heeft
niet direct te maken met de beroepsvorming van schilders. Het begrip mentaliteit-als dernier
cri geïntroduceerd in Un amour de Swann-veronzachtzaamt vaak verandering en strijd en
impliceert een afgeronde geestesgesteldheid die kenmerkend zou zijn voor een stand, klasse,
gehele samenleving of periode. Toelichtingen op de in de loop van het onderzoek ontwikkelde
theoretische noties volgen in Inleiding noten 20, 22, 23, 30, 36, 42, 55, 73; noot 1 van hoofdstuk
1; noten 85, 95, 106, 108, 126 en 127 van hoofdstuk 2; noten 1 en 77 van hoofdstuk 3 en noten
1, 182 en 222 van hoofdstuk 4.
Over beroep of professie: Carr-Saunders 1933; Johnson 1972; Mok 1973; Kempers 1982b; De
Swaan 1985 en hoofdstuk 3 noot 77, alsmede hoofdstuk 4 de laatste twee paragrafen. Voor de
menselijke ervaring als autonoom individu gebruikt Elias 1969 het begrip homo clausus. Voor
de oneigenlijke tegenstelling tussen individu en maatschappij zie Elias 1971, 13-36, 79-114 en
Goudsblom 1983, 111-128.
Warburg 1902-1907 en Wackernagel 1938 hebben het thema van de opdrachtverlening met de
nadruk op Florence geïntroduceerd en uitgewerkt. Belangrijke, daarna verschenen boeken zijn:
Haskell 1963; Hirschfeld 1968; Chambers 1970; Baxandall 1971; Larner 1971 en Burke 1974.
De nog enigszins polemische strekking die steekt achter de hier gegeven toelichting op mijn
benadering zal wellicht overboding worden wanneer sociale wetenschappen en letteren verder
naar elkaar toegroeien als complementaire, elkaar wederzijds aanvullende benaderingen, al of
niet onder de vlag van cultuurwetenschappen.
Dit perspectief op sociologie als een algemene historische menswetenschap is verduidelijkt
door Elias 1971 en Goudsblom 1983, die de begrippen interdependentie, ontwikkelingsperspectief
en relatieve autonomie heeft ingevoerd om deze sociologische benadering te karakteriseren.
Macht staat niet naast begrippen als gezag, klasse, rang, prestige of status, maar omvat deze als
algemene aanduiding voor verschillende facetten van menselijke bindingen of interdependenties.
Vergelijk Wilterdink-Van Heerikhuizen 1985, 31-38, 173-180. Daar worden vier bindingen
onderscheiden: economische, politieke, cognitieve en affectieve bindingen. In dit boek hanteer
ik een onderscheid in economische, politieke en culturele aspecten van sociale verhoudingen,
waarbij het begrip sociaal de andere drie omvat.
Ongepubliceerde bronnen zijn gebruikt voor hoofdstuk 1 over kardinaal Stefaneschi; hoofdstuk
2 en hoofdstuk 4. Verder heb ik gepubliceerde bronnen gebruikt die nog niet eerder in verband
met kunsthistorisch onderzoek zijn benut, in het bijzonder wetten en statuten.
Verschillende van deze studies-vaak verschenen als dissertaties, waaraan het predikaat
outstanding is toegevoegd-worden vermeld in hoofdstuk 3.
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26 Ik denk hierbij aan de voor mij richtinggevende publikaties van Belting, Hager, Van Os, Borsook,
Scheller en Shearman, die globaal samenvallen met de onderwerpen van de vier volgende
hoofdstukken.
27 De titel Florentine Painting and its Social Background, duidt op een benadering-hoe vernieuwend
ook-die sociologisch niet bevredigend is, aangezien het beeld wordt opgeroepen van een statisch
decor waartegen de kunst zich als iets van een andere orde afspeelt. Het drieledige onderscheid
tussen gotiek en renaissance, conservatief en modern, en aristocratisch en burgerlijk, zoals Antal
dat veronderstelt, blijkt niet uit de sociale herkomst van de opdrachtgevers. De marxistische
klassenindeling is niet toepasbaar op de Florentijnse samenleving tussen 1370 en 1435; bovendien
geeft Antal de iconografische en functionele verscheidenheid van de behandelde kunstwerken
onvoldoende aandacht. Soortgelijke bezwaren gelden het werk van Hauser 1957.
28 Zie Meiss 1951 en Van Os 1981. Ook Meiss veronachtzaamt de functionele en iconografische
verscheidenheid van de door hem bestudeerde werken en probeert net als Antal in de stijl een
verborgen politieke betekenis te herkennen. Naar mijn indruk werden politieke betekenissen
niet verborgen, maar werden ze juist zo groot en duidelijk mogelijk tot uitdrukking gebracht.
29 Huizinga contrasteert in Herfsttij, oorspronkelijk bedoeld als een studie over de kunst van de
gebroeders Van Eyck, de stijl van schilderingen met de stijl van literaire genres die andere
functies hadden. Op de inhoud van schilderingen, hun functies, het netwerk van opdrachtgevers
en de receptie van kunst gaat Huizinga nauwelijks in. De grote waardering van Italiaanse
humanisten voor Van Eyck en Van der Weyden, met name voor hun weergave van licht,
voorwerpen en emoties, blijft aldus onverklaarbaar, vergelijk Baxandall 1971, 106-109, 165-167.
Huizinga gaat voorbij aan de grote interesse van Florentijnse kooplieden en Italiaanse vorsten
voor de schilderkunst uit de Nederlanden. Zo schematisch laten de scheidslijnen tussen
middeleeuwen en renaissance, tussen Bourgondische Nederlanden en Italië en tussen hof en
burgerij zich niet trekken.
30 Vergelijk Sombart 1902; Barrington Moore 1967; Wallerstein 1974; De Swaan 1976 en het
literatuuroverzicht in Zwaan 1980 en Wilterdink 1985.
31 Von Martin 1932.
32 Burke 1974, 15-36.
33 Burke 1974, 318. In de sociologie en ook bij Burke staat het model van structuren, variabelen
en factoren centraal.
34 Zie Elias 1969 en Elias 1971. Over de betekenis van de civilisatietheorie van Norbert Elias voor
Italiaanse samenlevingen zie Kempers 1982a.
35 Zie Scheller 1985.
36 De debatten over de civilisatietheorie van Elias betreffen voornamelijk een nadere bepaling van
de reikwijdte ervan: geldt de gedemonstreerde samenhang tussen beschaving en staatsvorming
voor de Franse hofsamenleving tussen 1500 en 1800, voor geheel West-Europa tussen 1100 en
1930, of voor de gehele menscheid? Voor het westen na de elfde eeuw verdient de inbreng van
geestelijken in kerkelijke organisaties en burgers in stedelijke instellingen nadere precisering.
Zie Kempers 1982a; De Jong 1982; Maso 1982; Goudsblom 1984a en Bax 1985.
37 Zie Durkheim 1899, 1912 en Mauss 1950. Deze ideeën zijn eerder gebruikt door moderne
Franse historici en op een meer controversiële wijze door Trexler 1980.
38 Voor een overzicht van kunstsociologisch onderzoek in Nederland tussen 1970 en 1985 zie
Kempers 1985.
39 Een consistente visie op de kunstgeschiedenis laat zich moeilijk destilleren uit de vele artikelen
waarin kritisch-methodologische opmerkingen voorkomen. Vergelijk Burke 1974, 15-36;
Gombrich 1968, 1971, 1979 en Haskell 1968.
40 Haskell 1963, XVII-XIX.
41 Vergelijk Gombrich 1968, 1979. Gombrich 1979 stelt een sociologisch perspectief op één lijn
met sociaal determinisme, 141-146, en cultuur-historische theorievorming met totalitari-a
priori-denken, 28-34.
42 Op dit abstractieniveau zijn verschillende begrippen in omloop. Bourdieu 1979 geeft de voorkeur
aan kapitaal in plaats van macht en onderscheidt daarbij capital scolaire of culturelle van andere,
economische vormen van kapitaal of vermogen. Bourdieu's werk is in dit verband van belang
door zijn analyse van de betekenis van smaak en stijl als middel van sociale distinctie, gebaseerd
op artistiek onderscheidingsvermogen. In de door mij bestudeerde periode gaat het om een
iconografisch gebonden kunst waarin groot, kleurrijk en kostbaar gold als mooi, indrukwekkend
en daarmee standsbepalend. Bourdieu's begrip champ is enigszins verwant aan gesellschaftliche
Stärke van Elias of Machtschance van Weber. Ik zie historisch een verband met juridische
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begrippen als potestas, op te vatten als de bevoegheden die aan macht te ontlenen zijn. Durkheims
begrip réprésentations collectives is van belang, mits de veranderlijke en conflictmatige facetten
ervan niet verwaarloosd worden.
Voor de beroepsgeschiedenis van schilders verdienen Venetië en Brugge ook bij wijze van
nadere toetsing als produktiecentra uitvoeriger studie. Voor Venetië zie Hope 1981 en de diverse
monografieën over schilders. Bronnen over opdrachtsituaties die hier niet behandeld worden
in Vroom 1959; Chambers 1970 en Baxandall 1971, 106-109, 165-167. Voor vergelijkingen
zie Inleiding noot 63; hoofdstuk 1 noot 152; 3 noot 68 en 92 en 4 noot 2.
Zie Miedema 1978 die overtuigend heeft aangetoond dat maniera niet als stilistische categorie
kan worden gebruikt; voorts Kempers 1982b, 469-471 en hoofdstuk 4 noten 161 en 204. Uit
mijn interpretaties van enkele opdrachtsituaties blijkt voorts dat historische gegevens
aanwijzingen geven voor dateringen, waarbij op stilistische argumenten gefundeerde hypothesen
ondergraven kunnen worden door bronnen over opdrachtsituaties en de sociale context ervan.
De opmerkingen van Ghiberti, Alberti en Vasari wijzen op een verregaand objectiviteitsbesef:
kwaliteit in de kunst laat zich vaststellen en het is mogelijk ontwikkelingen als vooruitgang te
beschrijven. Vergelijk citaten in Gilbert 1977, 53-54 en Arecò l'arte naturale ella gentileza con
essa, non uscendo delle misure, Ghiberti-Fengler, 18 over Giotto.
Vakmanschap werd primair opgevat als het vermogen om waarnemingen op een natuurgetrouwe,
elegante en goed geproportioneerde manier weer te geven in bronzen beelden, schilderingen
en andere beeldvormen. Pas in de zestiende eeuw laten zich aanzetten tot een besef van
stijlontwikkeling en stijlverscheidenheid waarnemen, maar als terzijde binnen een algemeen
aanvaard denkkader over professionele deskundigheid. Vergelijk Oosterbaan Martinius 1985;
De Swaan 1985; Kempers 1986b en hoofdstuk 5 voor interpretaties van recente ontwikkelingen.
Een inleiding in Kaemmerling 1979.
Interpretaties van bijvoorbeeld Botticelli's werken en die van Rafaël in de Stanza della Segnatura
leggen vaak te veel nadruk op verborgen symboliek en meervoudige betekenislagen. Methodisch
is het van belang allereerst de primaire betekenis op te sporen; naar mijn indruk is bij de door
mij onderzochte stadhuis- en paleisschilderingen de betekenis eenvoudiger en eenduidiger dan
algemeen wordt aangenomen. Het cultiveren van ingewikkelde symboliek beperkte zich
incidenteel tot kerkelijke kunst en zo nu en dan tot hoofse kunst voor een exclusief en geleerd
publiek, getuige genres als imprese, motto's, deviezen en emblemen. Bij de meeste publieke en
semi-publieke kunst ging het er om aanspraken op gezag zo duidelijk mogelijk zichtbaar te
maken.
Vergelijk Ullmann 1949; Kantorowicz 1957 en de nog te vermelden wetteksten waarop mijn
interpretaties grotendeels zijn gebaseerd.
Zie Goldthwaite 1980 en Vroom 1981. De oudere historici uit de Annales-school hebben weinig
gebruik gemaakt van wat kerkbouw financieel, demografisch en symbolisch te bieden heeft. In
dit verband is naast het bouwvolume ook het bouwtempo van belang.
De gegevens over oppervlakten van ommuurde steden en van kathedralen, stadhuizen, paleizen
en bedelordekerken geven een helder en exact beeld van de geschetste ontwikkelingen en
samenhangen. Ter controle van mijn selectie van opdrachtsituaties heb ik lengte- en breedtematen
vergeleken.
Deze verbanden worden nog uitgewerkt voor heiligeniconografie in kerken, bestuursiconografie
in stadhuizen, familieafbeeldingen in kapellen en heerserssymboliek in paleizen.
Voor literatuur over opdrachtverhoudingen zie noten 21 en 43. De rol van de adviseur is als
probleem behandeld door Hope 1981. Het publiek is aan de orde gesteld door Belting 1977.
Deze succesvolle carrières komen in de loop van het boek aan de orde. Titiaan bracht het
uitzonderlijk ver dank zij een zich uitbreidend netwerk van opdrachtgevers: de republiek Venetië,
de hertogen van Urbino, Mantua en Ferrara, paus Paulus III, keizer Karel V en Philips II, zoals
Hope in zijn ongepubliceerde dissertatie duidelijk maakt en uitvoerig documenteert. De
belangrijke studie van M. Warnke, Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers,
Keulen 1985 kreeg ik pas na voltooiing van mijn manuscript onder ogen.
De sociologische reikwijdte van deze studie wordt begrensd door de aard van de gebruikte
bronnen. Opdrachtverhoudingen en monumenten geven een onvolledig beeld van de samenleving.
Schilderingen zijn normatieve bronnen die in verband met geschreven gedragsvoorschriften
veranderingen in politiek en cultuur van de maatschappelijke bovenlaag documenteren. Als
bron voor zoiets als de Zeitgeist, de mentaliteit, de sociale werkelijkheid of de
kunstenaarspersoonlijkheid zijn schilderingen niet geschikt.
Voor overzichtswerken zie Hay 1961; Larner 1971; Hyde 1973; Burke 1974 en Martines 1980.
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57 Zie Moorman 1968 met biografie en een overzicht van de bronnen.
58 Over de bedelmonniken schreven Moorman 1968, die de ontwikkelingen sterk vanuit het
perspectief van de orde zelf beschrijft; Vauchez 1977; Little 1978 en Bax 1985. Veel
stadsgeschiedenissen hebben een antireligieuze inslag en onderschatten de rol van de clerus.
59 Bedelmonniken behoren tot de categorie reguliere geestelijken levend volgens een kloosterregel
die verplicht tot een gezamelijk leven in een gebouw met een eet- en slaapzaal en een verbod
inhoudt op het verwerven van individuele inkomsten. Kanunniken leefden vaak zelfstandig en
hadden wel eigen inkomsten krachtens een prebende. Onder hen stonden in de Sint Pieter de
beneficiaten.
60 Vergelijk Moorman 1968 en Little 1978.
61 Italië herbergde minder grote agrarische abdijen dan landen met een sterkere feodale traditie.
De meeste abdijen ontstonden als vorstelijke stichtingen en vele dienden tevens als vorstelijk
mausoleum. Vergelijk Braunfels 1972, 9-123. Het hoogtepunt in de abdijvorming lag in de
elfde en twaalfde eeuw. Deze kloosters boden aanknopingspunten voor de stedelijke en
burgerlijke monniken in de dertiende eeuw.
62 De verhoudingen tussen orden, curie en kapittels wordt nog nader uitgewerkt en gepreciseerd.
De relaties met leken interpreteer ik in termen van secularisering en clericalisering. Bij mijn
analyse is niet de kerkelijke ideologie van zelfstandigheid als zingevende, van hogerhand
gestuurde instelling uitgangspunt, maar onderzoek ik de sociale relaties en de veranderingen
daarin.
63 Voor de eerder tot bloei gekomen beroepen waren de belangrijkste produktiecentra
Constantinopel, Rome en enkele steden in Lombardije en Frankrijk; opmerkelijk is het reizende
karakter van groepen vaklieden vóór de dertiende eeuw.
64 Voor stedelijke opdrachten in andere centra zie Southard 1979, 453-552 en Larner 1971, 62-96.
Het stadsmecenaat in Venetië kwam later tot bloei en bevatte iconografisch overeenkomsten
met Siena. Eenvoudig gezegd, Venetia in plaats van Senus, Marcus en zijn leeuw voor Maria
en de doge met zijn insignia voor de Nove. Siena biedt het vroegste voorbeeld van een
uitgewerkte republikeinse iconografie sinds de oudheid; het Sienese repertoire is met lokale
variaties herkenbaar in republikeinse decoraties in Venetië in de zestiende, in Amsterdam
gedurende de zeventiende, en in de Verenigde Staten gedurende de late negentiende eeuw.
65 Het onderzoek naar familiemecenaat in Siena vergt nog veel archiefwerk; vermoedelijk is er
een soortgelijke tendens waarneembaar als in Florence en is de bloei van familiemecenaat na
1340 regel in Italiaanse steden. Door mij bestudeerde gegevens over Napels, Montalcino, Pisa,
Lucca, Prato, Pistoia, Padua, Verona en Milaan wijzen op een wijd verbreide toename van
familiemecenaat in kapellen. Nergens was deze ontwikkeling echter zo sterk, langdurig en
verstrekkend als in Florence. De uniciteit van Florence lag dus niet in het familiemecenaat als
zodanig of in de vroege bloei, maar in de omvang, duurzaamheid en dynamiek ervan. De
opkomst van familiemecenaat deed zich ook voor buiten Italië, met name in de Rijnlandse
steden en in Vlaanderen.
66 Het beeld van Siena is gebaseerd op de inventarissen van het Archivio di Stato, een groot aantal
niet gepubliceerde bronnen en op de belangrijke werken van W.M. Bowsky. In een overzicht
van de kunsthistorische literatuur noemt Maginnis in 1977 Meiss 1951 en Van Os 1969 als
belangrijkste overzichtswerken. Na dit evaluerende overzichtsartikel zijn de publikaties
verschenen van White 1979; Stubblebine 1979; Gardner von Teuffel 1979; Cannon 1982 en
Van Os 1981a, 1981b en 1984. Een recent literatuuroverzicht in Tentoonstelling Siena 1982.
Voor de kunst zijn er de bronnenpublikaties: Milanesi 1854; Borghesi en Banchi 1898 en Bacci
1944. Informatief is de kroniek samengesteld door Agnolo di Tura, gepubliceerd in Cronache
Senesi, en voor de vroege dertiende eeuw de ordo van Odericus, gepubliceerd door Trombelli.
In het overzichtswerk Bowsky 1981: economische en demografische aspecten 1-22; de organisatie
van het bestuur 23-116 en militaire aspecten 117-158.
67 De geschiedenis van het feodale Italië blijkt primair uit het machtsverlies van de edelen. Voor
Toscane, zie hoofdstuk 2 over staatsvorming in Siena en 3 over beroepen, staat en beschaving
in Florence. Zoiets als feodale anarchie - voortdurende oorlogsdreiging door elkaar bestrijdende
ridders - is moeilijk te documenteren. De agrarische samenlevingen werden vooral gekenmerkt
doordat er weinig spectaculairs gebeurde. Het tijdsbeeld van voortdurend door agressieve driften
beheerste ridders is misleidend vergelijk Maso 1982. De toenemende agressie van de edelen
vloeide voort uit de staatsvormingsstrijd. Het begrip adel is voor Italië moeilijk precies af te
bakenen omdat het zelden gaat om een juridisch vastgelegde rol die berust op een door de keizer,
koning of paus verleende titel. Zowel in Latium als in Toscane gaat het om een combinatie van
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landbezit, het bekleden van bestuursfuncties en prestige. Strakke scheidslijnen tussen milites,
magnaten, nobiles, en rijke kooplieden zijn nauwelijks te trekken, zeker niet voor langere
perioden en voor verschillende streken tegelijk. De scheidslijnen vormden de inzet van een
maatschappelijke strijd die sociologisch te verhelderen is met de begrippen democratisering
en aristocratisering zie infra. Voor Siena zie Bowsky 1981, 60-98. Voor de geweldbeheersing
door de comune zie Bowsky 1981, 117-158.
Bowsky 1981, 117-158.
Bowsky 1970 en Bowsky 1981, 184-259.
Bowsky 1981, 7-10, 19. In 1328 leefden rond de vijftigduizend mensen in Siena, tegen ongeveer
honderdtwintigduizend in Florence, vijfendertigduizend in Padua. In de contado van Florence
woonden honderdveertigduizend mensen, in die van Padua zestigduizend en in Perugia rond
1280 drieënzeventigduizend. Contado laat zich naar analogie met Groningen vertalen met
ommelanden en betekent de regio vallend onder de jurisdictie van een stad. In het oosten grensde
Siena aan het Ghibellijnse Arezzo, later door Florence onderworpen, en in het zuiden aan het
domein van de Kerkelijke Staat. Op deze grens wisten edelen, zoals de Aldobrandeschi, graven
van Santa Fiora en Sovana zich nog lange tijd te handhaven. Zie Bowsky 1981, 1-7.
Bowsky 1981, 299-306. Doordat Bowsky vooral gebruik maakt van kronieken en stadswetten
onstaat een te geïdealiseerd beeld van de heerschappij van de Negen en blijven de conflicten
en veranderingen onderbelicht.
Zie G. Brucker; R.A. Goldthwaite; F.W. Kent; D. Kent; L. Martines; A. Molho (zie Trexler
1971); N. Rubinstein en R. Trexler. Met uitzondering van Goldthwaite schreven zij met een
niet-kunsthistorische probleemstelling. In een boek over Florentijnse politiek staat zelden iets
over de bouw van de kathedraal of de beschildering van een familiekapel, terwijl in
kunsthistorische literatuur de zakelijke en bestuurlijke beslommeringen van de opdrachtgevers
veelal buiten beschouwing blijven.
Little 1978 en Moorman 1968, 177-205, 307-384; de pedagogische en beschouwende teksten
van Florentijnse kooplieden, en die van de Bonichi uit Siena wijzen erop dat Weber de
protestantse ethiek te veel nadruk heeft gegeven in zijn analyse van het ontstaan van een
kapitalistische geest en bureaucratische rationaliteit. De belangrijkste elementen daarvan zijn
reeds te vinden in de na 1280 voor Toscaanse kooplieden geschreven en geschilderde
voorstellingen. De beroemde these van Weber 1904 is dan ook vooral belangrijk als polemiek
tegen een eenzijdig historisch materialisme, vergelijk Marx. Als verklaring van het kapitalisme
schiet ook zijn these te kort.
Zie naast de vele studies over afzonderlijke steden Martines 1980, 7-71, 111-161 en de
verwijzingen bij 345-349.
Aan familiekapellen zijn vele detailstudies gewijd. De probleemstelling is ingeleid door Warburg
1902 en 1907 en Wackernagel 1938. Na 1960 volgde een reeks case-studies over een kapel,
vaak in de vorm van een dissertatie. In deze periode schreef Borsook belangrijke artikelen over
Florentijnse kapellen, met als samenvattende studie haar publikatie over de Sant' Ambrogio.
Op het probleem van het patronaatsrecht is het eerst gewezen door Hueck 1976. Het bredere
verband van de opdrachtverlening in Florence in Wackernagel 1938; Shearman 1965 en
Goldthwaite 1980.
Zie de verwijzingen in hoofdstuk 3. De verburgerlijking van de Florentijnse samenleving tussen
1280 en 1340 lijkt mij in de literatuur te sterk aangezet. Mede daardoor krijgt de opkomst van
de Medici's, verbonden met het jaartal 1434, te veel accent en continuïteit in de samenleving
te weinig.
Zie Hyde 1973 en Martines 1980, 62-71, 94-110, 218-240.
Pacificatie of geweldbeheersing impliceert geenszins dat de gevoerde oorlogen minder bloedig
werden; de gewelddadiger wordende oorlogvoering betekent niet dat mensen minder beschaafd
werden; integendeel, strategisch inzicht en beheersing van het krijgsbedrijf waren de voorwaarden
voor het doclmatig opereren van steeds grotere legers. De verdergaande geweldbeheersing door
staten binnen een begrensd grondgebied, betekent evenmin dat de afbakening van grenzen in
alle stadia vreedzaam en met minder bloedvergieten verliep.
Zie Tommasoli 1978 met verdere verwijzingen en hoofdstuk 4.
Voor theoretische inzichten Elias 1969 en Goudsblom 1982 en 1983.
Zie Von Pastor 1924; Elias 1969 11, 9-238; Martines 1980, 277-296; Scheller 1985 en Kempers
1986.
De Italiaanse hegemonie in cultureel opzicht blijkt uit de vele vertalingen en drukken van
Italiaanse teksten, de nadruk op Italiaanse meesters in de belangrijkste kunstcollecties, en de
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grote moeite die vermogenden deden om Italiaanse schilders te contracteren. De uitspraak van
Elias in deel 11 noot 128 verdient in zoverre nuancering, dat in Frankrijk wel degelijk financiële
organisatiewijzen, staatsinrichting en beschavingsvormen in woord en beeld, die al langer
bekend waren in Italië, werden overgenomen. Vergelijk Kempers 1982a.
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Giotto, Kerstfeest met kribbe in het koor van de San Francesco met ciborium, lezenaar, koormuur,
het kruis van Giunta Pisano en kansel, in aanwezigheid van monniken en mannelijke leken, 1295-1300.
Bovenkerk San Francesco Assisi, foto Alinari
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1 Bedelorden
Inleiding: kerken
De grafkerk van Franciscus te Assisi is de belangrijkste schakel tussen Romeinse
tradities in architectuur, liturgie, decoratievormen en mecenaat, en de Toscaanse
vernieuwingen, zoals die door Ghiberti en Vasari zijn beschreven en geprezen. De
bloei van de opdrachtverlening ten gunste van schilders laat zich dus het best
beschrijven vanuit Rome; de belangrijkste ontwikkelingen verliepen verder via Assisi
naar Pisa, Siena en Florence. Het beeld van de eerste fase in de professionalisering
van schilders rond ik af door via Avignon naar Rome terug te keren, om aldus de
reacties in hoofse kringen op de introductie van nieuwe beeldvormen en voorstellingen
in kaart te brengen.1
Enkele groepen schilders - meesters, medewerkers, leerlingen en vakgenoten - uit
Siena en Florence maakten tussen 1280 en 1320 de grote reeks fresco's in de nieuw
gebouwde San Francesco te Assisi.2 De afbeeldingen waren bestemd voor de pelgrims
die bij het graf kwamen offeren, de burgers uit de directe omgeving, de monniken
die de kerk bedienden en vooral de kerkelijke elite, die op hoogtijdagen deelnam aan
bijzondere plechtigheden, in de San Francesco bijeenkwam voor bijzondere
vergaderingen, en er begraven kon worden. De machtsrelaties en daarmee ook de
opdrachtverhoudingen werden bepaald door de top van het pauselijk hof en van de
bedelorde. De aard van de opdrachten werd bepaald door wat de hoge prelaten uit
Rome kenden, aangevuld met invloeden uit Franse hofkringen. De zeggenschap over
de opdrachten berustte nooit bij één individu. Besluiten werden gezamenlijk genomen
en waren het resultaat van vaak langdurige onderhandelingen. Daarbij waren de
opdrachtgevers aangewezen op datgene wat vaklieden krachtens hun beroepstraditie
te bieden hadden.3
De bloei van het mecenaat in Assisi en de impulsen die daarvan uitgingen op
kunstenaars, lagen beide in het verlengde van ontwikkelingen in Rome en omgeving.4
Pausen en kardinalen, van wie velen afkomstig waren uit families met aanzienlijke
bezittingen, maakten gebruik van de mogelijkheden die de
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snel aan invloed winnende bedelorden boden; tegelijk konden bekwame monniken,
soms van lagere afkomst, via hun orde carrière maken. Opdrachtverlening speelde
een rol in individuele sociale stijging, in de opkomst van de orden als geheel en in
de uitbreiding van de pauselijke macht.5 Het uitdijende patroon van coalities in
kerkelijke organisaties werd van een breder economisch draagvlak voorzien door de
vertakkingen van de orden in de sterk groeiende steden waar veel, vooral welgestelde
burgers tot de orden toetraden, hetzij als monnik, hetzij als lekebroeder. De kooplieden
en bankiers droegen bij tot een aanzienlijke verruiming van geldmiddelen en een
handelsgeest onder monniken. Ze integreerden monastieke tradities en een nieuwe
handelsgeest door armoede en eenvoud te cultiveren en daaraan collectief aanzien
en rijkdom te ontlenen. Het laatste wat de bedelmonniken waren was een groep arme,
ongeletterde en zwervende bedelaars. De tweeledige cultuur van de bedelmonniken
laat zich duidelijk herkennen in de opdrachtverlening. Deze berustte op het verwerven
van offers, giften en legaten waarmee fresco's en paneelschilderingen aan beide
kanten van de koorscheiding werden gefinancierd.
Schilders maakten naast fresco's en paneelschilderingen ook miniaturen. Kardinaal
Stefaneschi (circa 1260-1341) behoorde tot de belangrijkste opdrachtgevers tijdens
de eerste fase in de opkomst van het schildersberoep in Italië. Net als Robert van
Anjou liet hij de beste schilders voor zich werken en kende hij de belangrijkste
opdrachtgevers.6 De opdrachtverlening van Stefaneschi biedt zicht op het mecenaat
van één persoon gedurende een lange periode van zijn leven en geeft een goede
indruk van de manieren waarop in hofkringen gereageerd werd op de nieuwe
ontwikkelingen in het schildersvak die door de bedelorden op gang gebracht waren.
Stefaneschi's mecenaat is verbonden met dat van de orden, onder andere vanwege
zijn verering van de heilig verklaarde paus-kluizenaar Celestinus V, de stichter van
de orde der celestijnen.

Eindnoten:
1 Voor godsdienstsociologisch onderzoek is het niet toereikend uit te gaan van zoiets als een
elementair onderscheid tussen sacraal en profaan, overeenkomstig Durkheim 1912 en ook Mauss
1950. De eigen aard van het hogere is een zaak voor andere wetenschappen; het is aan sociologen
en antropologen om de veranderende verhoudingen waarin geloofsvoorstellingen, rituelen en
giftrelaties tussen leken en geestelijken functioneren te analyseren. De terminologie die in de
sociale wetenschappen wordt gebruikt en het vocabulaire van kerkhistorici, liturgiehistorici en
deskundigen in canoniek recht verschillen echter diepgaand; het gaat om gescheiden
onderzoekstradities die in wezen vaak dezelfde problemen betreffen. Ter verheldering: onder
rituelen versta ik gereglementeerde, herhaalbare plechtige samenkomsten waaraan symbolische
betekenissen worden toegekend, uitgevoerd door een dank zij kleding, houdingen, gebaren en
insignia herkenbare groep tegenover een groter publiek; liturgie gebruik ik als specifieke
aanduiding voor rituelen in een kerkelijk kader waarbij zingeving in verband met voorstellingen
omtrent het hogere een grote rol speelt; ceremonieel verwijst meer naar rituelen met een
staatkundig accent. Zo bezien zijn veel rituelen waarover het in dit boek gaat mengvormen:
concilies, wijdingen van bischoppen en kroningen van keizers en pausen. De aanduiding
geestelijken specificeer ik zo veel mogelijk naar posities en functies in de kerkelijke rangorde.
Bestuurlijk en liturgisch gold de hiërarchie bisschop, priester, diaken, subdiaken en acoliet.
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Deze orde werd toegepast op de sinds de achtste eeuw in zwang rakende positie van cardinales:
kardinaal-bisschop, kardinaal-priester en kardinaal-diaken. De paus was bisschop van Rome,
hoofd van de kerk en staatshoofd. Hij benoemde kardinalen die tot bisschop en dus ook tot
priester gewijd moesten worden. De verschuivingen in de relatie tussen het sacrale en profane,
clericale en seculiere, en tussen kerk en staat worden hierna verder uitgewerkt.
Zie Previtali 1967, 36-70, 83-106, 290-315; Smart 1971; Belting 1977; Borsook 1980 en Nessi
1982. Het verband met Rome is vooral door Belting 1977 benadrukt. Voor de Romeinse traditie
zie Ladner 1970 en Krautheimer 1980.
Welke vaktradities en welke vaklieden er precies beschikbaar waren in Assisi blijft omstreden,
evenals de directe opdrachtgevers. Het debat heeft zich hierbij toegespitst op de vraag naar het
aandeel van Giotto, maar deze kwestie is slechts een facet van een gecompliceerder probleem.
Daartoe behoort ook de inbreng van vaklieden met wortels in de Franse kerkbouw van de
dertiende eeuw.
Voor het netwerk met de curie als knooppunt: Grimaldi-Niggl; Ladner 1970, 53-349; Gardner
1973, 1974, 1975; Belting 1977, 87-97; Hetherington 1979; Krautheimer 1980; Wollesen 1977;
Dykmans 1981, 25-74; Herde 1981, 31-83; Nessi 1982, vooral 21-94, 301-318, 385-389 en
Hueck 1969, 1977, 1981, 1983. Voor een breder perspectief zijn de bronnen in Langlois
1886-1890 en de gegevens in Moorman 1968 informatief. Bronnen in Kempers-De Blaauw
1986 en de literatuur aangehaald in noten 9, 10, 11, 12, 15, 40, 41, 104, 106, 107, 127, 128. Ik
heb gekozen voor een algemene karakteristiek van het netwerk boven een uitgewerkte analyse
van alle met naam, positie en functie te noemen opdrachtgevers. De grote betekenis van Rome
blijkt ook uit de schaarse documenten over schilders. Cimabue is gedocumenteerd in Rome in
1272 en daarna alleen nog in Pisa in 1301 en 1302 zie Battisti 1967, 91-93. Het zwaartepunt
van Cavallini's carrière lag in Rome met uitzondering van de periode van stagnerend mecenaat,
tussen 1305 en 1325, Hetherington 1979, 26-28, 40-41, 61, 68, 87-88, 109-110.
Algemene informatie over opdrachtgevers in relatie met bedelorden in: Wood Brown 1902;
Orlandi 1955; Moorman 1968; Herde 1981 en Nessi 1982. Aanknopingspunten bieden verder
de grafmonumenten die sinds ongeveer 1290 in bedelordekerken in Viterbo, Orvieto, Rome,
Pisa en Florence werden geplaatst van hoge ordeleden met de rang van bisschop, aartsbisschop,
kardinaal of paus. Per kerk is het onderzoek verricht op basis van literatuur in de Bibliotheca
Hertziana en het Duits Instituut te Florence, naar alle franciscaner kerken in Italië tussen 1250
en 1520.
Voor Robert van Anjou vergelijk Gardner 1976 en Bologna 1969, afbeeldingen 11, 115-116,
131-132, 150-173, 210-212, 219-223. De datum 1317 voor het altaarstuk acht ik niet plausibel,
zie hoofdstuk 2 noot 176.

1 Fresco's in Rome en Assisi:
pausen, kardinalen en ordeheiligen
Uitbreiding van het netwerk van opdrachtgevers
Tot 1250 speelden leden van bedelorden geen rol van betekenis in het mecenaat.
Pausen steunden alleen incidenteel en indirect de bouw van bedelordekerken.7 De
pauselijke hulp bleef aanvankelijk beperkt tot concessies om het door offers verkregen
vermogen te besteden aan de bouw, de decoratie en het
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onderhoud van ordekerken. Tussen 1270 en 1320 vormde zich een groep invloedrijke
kerkelijke functionarissen die lid waren van een bedelorde of begunstiger en
beschermheer. Verschillende hoge geestelijken die geen ordelid waren, hadden wel
een kapelaan of biechtvader die tot een van de orden behoorde. Een toenemend deel
van het pauselijk vermogen kwam na 1250 beschikbaar voor de bouw en decoratie
van ordekerken. Deze tendens werd versterkt doordat de bedelmonniken doordrongen
in curie en bisdommen. Veel meer bisschoppen raakten verbonden met de bedelorden.
De sleutelposities in de uitdijende kerkelijke instellingen werden in toenemende mate
bezet door leden van de nieuwe orden en hun sympathisanten.
De opkomst van de nieuwe orden hing samen met de behoefte aan culturele
oriëntaties van burgers in hun sterk groeiende steden. Ze voelden zich aangetrokken
tot charismatische leiders als Franciscus en diverse lokale zaligen die tot de
volksverbeelding spraken. De ordeheiligen figureerden primair in een stedelijke
volksreligie. Sommige pausen en kardinalen met gevoel voor strategie zagen in de
vaak op het eerste gezicht ketterse sekten op langere termijn krachtige bondgenoten.
Via de orden konden ze de geloofsbeleving in de steden strakker controleren dan
zonder deze bemiddelaars.8 Ook de stadsbesturen en rijke families zagen in de
bedelmonniken bondgenoten. Zo vormden zich niet lokaal gebonden netwerken met
collectieve idealen, gemeenschappelijke bestuursvormen en onderling verbonden
geldstromen. Bestaande kerkelijke verhoudingen werden uitgebreid, strakker
georganiseerd en van een nieuw elan voorzien. Zo kon de verering van ordeheiligen
en -zaligen in korte tijd tot wijd verbreide en goed verzorgde rituele conventies
uitgroeien.
De functies van bedelmonniken betroffen meer dan bij de gevestigde clerus de
dienstverlening aan leken. Door hun zielzorg, regelmatige prediking en bestuurlijke
deskundigheid konden ze een nieuw ‘religieus regime’ vestigen.9 De bedelmonniken
waren goedkoper, ondernemender en professioneler dan de pastoors en de kanunniken
die zich vaak als leden van een aristocratische leisure class gedroegen. Het waren
de monniken die het grootste aandeel hadden in de verbreiding van beschavingsidealen
onder de burgers. Ze werden gerekruteerd uit de kringen van kooplieden en bankiers,
terwijl de kanunniken en de leden van de oude orden wortelden in de
militair-agrarische elite.10 De sociale functies van de bedelmonniken berustten
enerzijds op kerkelijke rituelen zoals misviering, koordienst, prediking, het afnemen
van de biecht en processies, anderzijds op beïnvloeding van verwanten en
medebestuurders van stedelijke instellingen.11
De civilisatie van de bedelorden stond niet op zich zelf, maar paste in een bredere
ontwikkeling die eerder geresulteerd had in de opvattingen van de cisterciënzers en
in de elfde eeuw in diverse hervormingsbewegingen binnen de kapittels. Uiteindelijk
was het effect van de bedelmonniken het
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grootst door hun gerichtheid op de welvarende stadsgemeenschappen waar ze burgers
aanspoorden tot beschaafd koopmanschap, hen vertrouwd maakten met bestuurlijke
en wetgevende tradities uit kerkelijke organisaties, en voor elkaar en voor leken een
voorbeeldfunctie vervulden.12
De nadruk op soberheid was tijdens de opkomst van de bedelorden een ideaal dat
hen een aureool van zuiverheid gaf. Ze lieten in aanleg bescheiden decoraties maken
voor hun koordienst en voor hun beschavingsarbeid onder de leken. Met het toenemen
van hun macht groeide ook de behoefte aan meer imponerende decoraties in koor en
schip. Deze ‘aristocratisering’ kwam voort uit de concurrentieverhouding met de
seculiere geestelijken en met de andere orden binnen een rijker wordende
stadsgemeenschap waar welgestelde burgers bereid waren veel te investeren in
kerkbouw en decoratie. Zij waren immers van hun kant aangewezen op de diensten
van de geestelijken die een belangrijke rol speelden in de opvoeding van burgers en
in het aanschouwelijk maken van de sociale rangorde. Kerkdecoraties speelden in
de verhoudingen binnen orden, tussen orden onderling, tussen regulieren en seculieren
en tussen geestelijken en leken een beschavende rol. De ontwikkelingen in mecenaat
en kunst kunnen in belangrijke mate verklaard worden uit de dynamiek in deze
afhankelijkheidsrelaties.
Voor de opdrachtverlening was rond 1250 het pauselijk hof van doorslaggevende
betekenis. Rome was een centrum met een rijke mecenaatstraditie; Rome was een
knooppunt in het bestel van kerkelijke relaties in de christelijke wereld en van de
politieke en economische verhoudingen in Latium. Tegelijk onderhielden de pausen
diplomatieke contacten met de vorsten, in het bijzonder de keizer.13 Deze verhoudingen
werden eerder door strijd dan door duurzame samenwerking gekenmerkt. De sociale
rangorde was voortdurend aan veranderingen en spanningen onderhevig. De pausen
van de dertiende eeuw zagen in hun strijd met andere groepen onverwachte
bondgenoten in de bedelorden. Ook de edelen in Latium zagen in de monniken
mogelijkheden om hun positie te versterken en gingen hen steunen of traden toe tot
een reguliere gemeenschap van bedelmonniken, die in de opkomende communes ten
noorden van Rome veel invloed verwierven. De gevestigde clerus kon de nieuwkomers
niet negeren, paste zich aan en maakte gebruik van de nieuwe machtskansen.14
In de opdrachtverlening kon een vruchtbare synthese ontstaan tussen de
soberheidsidealen van de bedelorden en de daarvan in de steden uitgaande
aantrekkingskracht enerzijds en de grootse pauselijke traditie anderzijds. Kunst als
vorm van informatieoverdracht, waarmee de Romeinse elite als geen andere groep
vertrouwd was, werd in een sobere vorm verder verbreid. De toenadering tot de
bedelorden gold voor vrijwel alle vooraanstaande geslachten die over veel land,
versterkte woonplaatsen, kennis en toegang tot
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bestuurlijke posities beschikten, zoals de families Orsini, Colonna, Savelli en
Stefaneschi. Zo vond een deel van het bestaande, overwegend agrarische vermogen
zijn weg naar de nieuwe orden. Een deel van de traditionele Romeinse elite ging via
de bedelorden een verbond aan met de Toscaanse kooplieden. De luisterrijke traditie
van het pauselijk mecenaat kreeg zo nieuwe impulsen en werd een voorbeeld in de
groeiende steden waar een mecenaatstraditie ontbrak.
De belangrijkste opdrachtgevers kwamen aanvankelijk uit de streek tussen Rome
en Assisi, waar ze over uitgestrekte bezittingen beschikten. Daarnaast waren er
vermogenden die van heinde en verre kwamen om binnen de curie carrière te maken.
Zij gaven extra allure aan de streekgenoten die veelal door bloed- of aanverwantschap
met elkaar verbonden waren. Binnen de curie vormden verschillende families en
clans duurzame facties waarin ook buitenleden werden opgenomen. De
toonaangevende kerkelijke functionarissen reisden veel en ontleenden mede aan hun
mobiliteit een groot gezag. In de dertiende eeuw konden zij hun gezag vergroten
door zich ontvankelijk op te stellen tegenover de nieuwe bedelorden waarmee ze als
bisschop, kardinaal, ordeprotector of ordegeneraal te maken kregen. Rome werd
mede door de opkomst van de bedelorden in de Italiaanse steden opnieuw een
brandpunt van macht en mecenaat.
Pausen hadden biechtvaders en kapelaans. Ze wijdden diakenen, priesters en
bisschoppen. Ze benoemden kardinalen en controleerden ordeprotectoren. Kardinalen
kozen uit hun midden een paus en bleven hem adviseren en controleren. In
verschillende rollen bezochten de vermogende geestelijken de kerken waar hun
voormalige studiegenoten of leermeesters belangrijke opdrachten hadden verleend.
Zij die het ver gebracht hadden in het kerkelijk bestel werden een voorbeeld voor de
jongeren die ook vooruit wilden. Zo ontstond een competitief mecenaat binnen een
groep van zo'n dertig vermogende geestelijken die elkaar vrij regelmatig ontmoetten
tijdens diplomatieke reizen, consistories, conclaven, concilies of kapittelvergaderingen
van reguliere orden.15
De relaties tussen kerkelijke functionarissen en vorsten waren als zodanig niet
nieuw, evenmin als de beschavende functies van bisschoppen en abten ten overstaan
van keizers, koningen en hertogen. Nieuw was de schaal waarop gedurende de
dertiende eeuw in Italiaanse steden dergelijke relaties ontstonden, alsmede de
duurzaamheid en sociale reikwijdte ervan. Vorsten en vooral kooplieden gingen land,
geld en goederen aan kerken schenken, lieten zich door kerkelijke functionarissen
de les lezen en ontleenden aan hen gedragsnormen. Incidenteel kerkelijk mecenaat
in enkele centra ging vooraf aan duurzame en grootschalige opdrachtverlening voor
kerken op veel meer plaatsen. In Italië ontstond van Napels tot Padua een
gelijksoortige opdrachtverlening, gefinancierd via zo'n tachtig mensen die elkaar
kenden als
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vader, zoon, oom of neef, stad- of streekgenoot, lid of medebegunstiger van eenzelfde
orde, vriend, kennis, gast aan hetzelfde hof, lid van de Welfische bond, Italiaan en
als christen.
De bedelorden konden in Midden-Italië zo'n grote rol spelen doordat het bestaande
kerkelijk bestel dat in de twaalfde en dertiende eeuw versterkt en gecentraliseerd
was, na 1303 werd verzwakt, in het bijzonder door de verhuizing van het pauselijk
hof naar Avignon waar de Franse geestelijken de Romeinse kardinalen gingen
domineren. Dit machtsvacuüm in Midden-Italië werd voor een belangrijk deel
opgevuld door de bedelorden die zich na hun opkomst konden handhaven met steun
van de Toscaanse stadsbesturen en enkele vorsten. De steun van kooplieden,
stadsbesturen en vorsten ging een voorbeeldfunctie vervullen voor minder vermogende
ondernemers, kleinere steden en minder machtige signori. Zo maakte de
opdrachtverlening in het kader van de bedelorden een duidelijke ontwikkeling door:
van 1220 tot 1260 overwegend sobere opdrachten; schaalvergroting en kostbare
opdrachten tussen 1260 en 1330; nadien continuïteit en verdere verbreiding van het
ordemecenaat op bescheidener voet, in vormen die afhankelijk waren van wat vóór
1330 was ontwikkeld.
In de steden die door vorsten beheerst werden, zoals Napels, Milaan, Verona,
Ferrara, Mantua, Rimini en Urbino, werden de bedelorden niet door kooplieden en
stadsbesturen gesteund, maar door edelen. Zo leverde Robert van Anjou, koning van
Napels, belangrijke bijdragen aan de grafkerk te Assisi en stichtte hij in Napels een
convent, gewijd aan de heilige Clara. Dit kerkcomplex, waarmee andere stichtingen
in omvang en kosten werden overtroffen, diende als vorstelijk mausoleum. Koning
Robert was zo machtig dat hij in staat was de canonisatie van zijn eigen broer af te
dwingen. In 1317 vond, na een langdurig diplomatiek offensief en een intensieve
lobby, de plechtige heiligverklaring plaats van Lodewijk, franciscaan en bisschop
van Toulouse.16 Hierdoor konden de franciscanen na bijna een eeuw bogen op eigen
heiligen: Franciscus en Clara van Assisi, Antonius van Padua en Lodewijk van
Toulouse. Van een oppositionele sekte was de franciscaner orde een gevestigde
organisatie geworden.17
Zo had de opkomst van de bedelorden grote gevolgen voor bestaande machts- en
mecenaatsverhoudingen. Veel meer mensen raakten als opdrachtgevers en publiek
betrokken bij de beeldende kunst. Nieuwe opdrachtgevers namen bestaande vormen
en voorstellingen over van de gevestigde bovenlaag, pasten deze aan en ontwikkelden
eigen varianten. De vernieuwingen werden ten dele overgenomen door leden van de
hoofse en kerkelijke elite. Aldus ontstond tussen 1250 en 1340 een competitief en
dynamisch mecenaat met de Toscaanse steden als toonaangevende centra en met de
Romeinse tradities als uitgangspunt.
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Rome: pauselijke potestas en auctoritas 1100-1300
Tussen 1260 en 1305 werd in Rome en omgeving een groter aantal opdrachten aan
schilders verleend dan sinds de keizertijd het geval was geweest. De pausen
manifesteerden zich op grote schaal als opdrachtgevers. Nicolaas III, Martinus IV en
Nicolaas IV speelden tussen 1277 en 1292 een belangrijke rol in het mecenaat.18 Deze
bloei werd bekrachtigd door het mecenaat van de geestelijken die door deze pausen
en hun opvolgers, Celestinus V (1294) en Bonifatius VIII (1294-1303), tot kardinaal
waren benoemd.
De bisschoppen van Rome gingen sinds de twaalfde eeuw behoren tot de machtigste
territoriale heersers van West-Europa. In die rol konden zij aanspraken op een centraal
spiritueel gezag tot gelding brengen en de pretenties van Rome als Caput Mundi
gestand doen. De pausen en hun rechtsgeleerden ontwikkelden een uitgewerkte leer
over de potestas en auctoritas van de Pontifex Maximus.19 De bisschop van Rome
maakte via zijn rechtsgeleerden sinds de twaalfde eeuw aanspraken op een superieur
gezag binnen kerkelijke verhoudingen en tegelijk op soevereine macht in de streek
rond Rome. Deze aanspraken op regnum en sacerdotium werden sinds de twaalfde
eeuw met meer systematiek en regelmaat verwoord dan daarvoor. In dezelfde periode
groeide ook het pauselijke bestuurspparaat. De pauselijke wetgeving kreeg een
duidelijker staatkundige inslag en groeide gaandeweg uit tot een staatstheorie. Deze
kreeg gestalte in een geheel van decretalen, commentaren, glossen bij oudere
verordeningen en algemenere beschouwingen. Het Decretum Gratiani werd de basis
voor een rechtssysteem in het kader waarvan tevens opvattingen over macht en gezag
van de paus tot uitdrukking werden gebracht.
Het bleef niet bij woorden alleen. De pauselijke aanspraken op kerkelijk gezag en
territoriale macht werden in 1246 uitgebeeld in een reeks fresco's in de Silvesterkapel,
behorend bij het oude klooster van de Santi Quatro Coronati in Rome. De politieke
opvattingen van de kerkelijke rechtsgeleerden (canonisten) werden monumentaal in
beeld gebracht met de legende over de schenking van keizer Constantijn als
kernthema. De Donatio Constantini was een document dat de gezagsoverdracht van
de keizer aan de paus legitimeerde. Volgens deze uit de achtste eeuw stammende
akte had Constantijn het gezag over Rome en omgeving aan paus Silvester
overgedragen. De tekst waarin deze schenking bekrachtigd was werd door de
canonisten gebruikt om de pauselijke aanspraken op territoriaal gezag in Midden-Italië
te rechtvaardigen. Dit gebeurde in tal van beschouwingen en ook in fresco's die
aanschouwelijk maakten hoe Silvester de keizer, aan wie hij een icoon met Petrus
en Paulus schenkt, geneest, en hoe Constantijn als dank aan de paus
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de macht over Rome verleent - gesymboliseerd door ombrellino, tiara en schimmel
- terwijl hij zelf een nieuwe stad sticht: het naar hem vernoemde Constantinopel. De
verhouding tussen keizer en paus bleef sedertdien een belangrijk thema, getuige de
zestiende-eeuwse fresco's in het Vaticaans paleis die in hoofdstuk 4 aan de orde
zullen komen.
De pauselijke aanspraken op potestas en auctoritas werden na 1250 op steeds
meer plaatsen uitgebeeld en in meer facetten. Naast de verhoudingen met keizers
kwamen ook die met kloosterorden aan de orde. In de bedevaartskerk ter ere van
Benedictus te Subiaco werd de relatie met de benedictijnen aanschouwelijk gemaakt,
korte tijd later gevolgd door de fresco's in de grafkerk in Assisi met de verhoudingen
tussen pausen en franciscanen.20 De franciscaner paus Nicolaas IV (1288-1292) speelde
een hoofdrol in de afbeelding van franciscaner heiligen in Rome. Zelf werd hij in
gebed geportretteerd op de absismozaïeken in de Sint Jan van Lateranen en de Santa
Maria Maggiore. In deze traditionele beeldvormen introduceerde Nicolaas IV een
vernieuwing: hij gunde naast de tronende Maria de ordeheiligen Franciscus van
Assisi en Antonius van Padua een plaats. Dit ontlokte later de kritiek van Bonifatius
VIII die dit niet gepast achtte. De pogingen de toevoegingen ongedaan te maken,
strandden, zo verhaalde een franciscaner legende, door een wonderbaarlijk ongeval
bij de restauratie. De bedelmonniken beschouwden dit als een teken van Gods
onbehagen over het weghalen van hun heiligen.21
De veranderingen in heiligenvoorstellingen vonden soms plaats in samenhang met
gebedsportretten van opdrachtgevers die een grote rol speelden in de verering van
nieuwe heiligen. Dit was het geval bij de hiervoor genoemde mozaïeken, bij het
grafmonument van Mattheus van Acquasparta in de Santa Maria in Aracoeli en in
de grafkapellen van kardinalen te Assisi. Zo werd de nieuwe bedelorde-iconografie
via de traditie van het Romeins curiemecenaat sinds het midden van de dertiende
eeuw over Midden-Italië verbreid.
Rome kon zich dank zij de oplevende agrarische economie in Latium in combinatie
met de kerkelijke belastingen en de bestuurlijke prerogatieven in kerkelijke
aangelegenheden binnen geheel Europa opnieuw ontwikkelen tot een
mecenaatscentrum. De pausen ondernamen decoratieprojecten in een groot aantal
steden rond Rome: Anagni, Grotta Ferrata, Subiaco, Viterbo, Orvieto, Perugia, Assisi
en San Piero a Grado bij de monding van de Arno waar veel pelgrims aan land
kwamen. In Rome lieten de pausen hun gezag op meerdere plaatsen uitbeelden. In
het schip van de grote basilieken werden pausportretten aangebracht in reeksen die
teruggingen op Christus. Via Petrus, Paulus, Stefanus en Laurentius werd het pauselijk
gezag historisch gelegitimeerd en gesanctioneerd. De pontificale potestas en
auctoritas, dominium én sacerdotium werden als een ondeelbaar geheel uitgebeeld.
De pause-
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lijke successie werd voorgesteld als een van God gegeven dynastie, die zich alle
martelingen ten spijt, gevestigd had als een wettige heerschappijvorm binnen een
heilige wereldorde. In deze beeldvorming verkregen in hun eigen tijd weinig
invloedrijke martelaren vele eeuwen later een groot prestige. Dit straalde af op de
opdrachtgevers die zich staand of knielend in deze illustere reeks lieten opnemen en
aan die plaats hun gezag in Rome en in de wereld ontleenden.
In de uitbeelding van de pauselijke heerschappij werd de wederzijdse
afhankelijkheid van curie en bedelorden van grote betekenis. De franciscanen
verwierven in Rome twee kerken: de Santa Maria in Aracoeli en de San Francesco
a Ripa, die in korte tijd verbouwd en geheel opnieuw gedecoreerd werden.22 De
dominicanen lieten in dezelfde periode een grote kerk bouwen niet ver van het
Pantheon, de Santa Maria sopra Minerva. De klassieke beschaving en de
oudchristelijke cultuur kregen door de coalitie van curie en bedelorden een nieuwe
glans.

Pauselijk hof en franciscanen 1250-1300
Enkele personen speelden in de opdrachten voor frescodecoraties een doorslaggevende
rol. Onder hen waren Bonaventura, een toonaangevend theoloog, leider van de orde
en lid van het pauselijk hof, en zijn begaafde leerling, streekgenoot en opvolger,
Mattheus van Acquasparta. Hij werd in 1287 ordegeneraal en in 1288 benoemde de
franciscaner paus Nicolaas IV hem tot kardinaal. Omstreeks 1290 vielen de
belangrijkste beslissingen over de decoraties, die tijdens ordekapittels en de conclaven
na de dood van Nicolaas IV en Celestinus V zijn geëffectueerd.23
De opdrachtverlening aan de schilders had een voorgeschiedenis in dezelfde
kringen. De franciscaner opdrachtgevers in Assisi moesten van meet af aan rekening
houden met de curie, maar verzetten zich daar ook tegen. De gedachtenvorming over
functies van afbeeldingen in kerken, zinvolle voorstellingen en de gewenste
beteugeling van overdaad in architectuur en decoratie ontstond in polemiek met de
Romeinse traditie. Ideeën over kunst in kerken werden verwerkt in statuten. De
franciscanen kwamen in onderling overleg tot wetten op het moment dat de ‘arme’
broederschap een vermogende organisatie werd. De belangrijkste regels werden
opgesteld in 1260 te Narbonne, herzien in 1279 te Assisi en nogmaals in 1290 te
Parijs. Onder druk van een radicale factie binnen de orde - de spiritualen - werd
stelling genomen tegen persoonlijk eigendom van monniken en tegen al te kostbaar
geachte decoraties in franciscaner kerken.24 Het door giften en offers verkre-
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Franciscus met rondom voorstellingen uit zijn leven.
Pinacoteca Nazionale Siena, foto Grassi
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gen vermogen mocht niet besteed worden aan weelderige boeken en aan kunstwerken
als schilderingen en ramen die naar omvang overbodig waren: In picturis, caelaturis,
fenestris, columnis et huiusmodi aut superfluitas in longitudine, latitudine et
altitudine.25
Dit compromis ging de spiritualen niet ver genoeg; voor hen was een grote kerk
met inrichtingsstukken en wanddecoraties een schending van het armoede-ideaal dat
onverbrekelijk verbonden was met de identiteit van de bedelorden.26 Zij verwierpen
alles wat zweemde naar geleerdheid, grote gebouwen en dure decoraties met
ingewikkelde voorstellingen. In de organisatie van de bedelorden als gevestigde
macht kon dit radicale standpunt echter niet gehandhaafd blijven. Een zo extreem
beroep op apostolische idealen en op een sobere overdracht daarvan was niet
functioneel in de franciscaner orde die in 1300 uitgegroeid was tot een schatrijke,
hiërarchische organisatie met ingewikkelde wetten en procedures.27
Aan het hoofd stond een minister-generaal. Naast hem stond een
kardinaal-protector. Zij werden in rang gevolgd door provinciale ministers die weer
boven de gardianen stonden. De grote kerken en kloosters beschikten over
verschillende professionele deskundigen, zoals lector, confessor, sacristiebewaarder,
zangers en predikers. De gardianen waren belast met bestuur en beheer van
afzonderlijke kloosters en kerken, die meestal aan Maria, Franciscus of een van zijn
volgelingen gewijd waren. In het verband van orde en curie werd de radicale oppositie
geleidelijk gesmoord. De kritiek op overdaad, misbruik, luxe, ijdelheid, trots en
zelfverheffing op het gebied van architectuur, schilderkunst, boeken en weefsels
werd een minderheidsstandpunt, dat zelfs in de beginperiode van beperkte betekenis
was. De toonaangevende ordeleden erkenden dat kunst onmisbaar was bij misviering,
prediking, meditatie en heiligenverering.
Kort na 1260 werd de biografie van Franciscus door Bonaventura herschreven;
hij systematiseerde de ideologie van beschaafd gedrag in schema's van deugden en
zonden. De leer van Bonaventura werd bepalend voor de franciscanen. Hij beschreef
hoe Franciscus de ‘theologische’ en de ‘kardinale’ deugden op voorbeeldige wijze
had nageleefd en ten voorbeeld stelde aan zijn volgelingen. In de Legenda Maior en
de Legenda Minor werd het levensverhaal van Franciscus gemodelleerd naar dat van
Christus. Hagiografie en evangelie werden in harmonie gebracht. Het in aanleg
afwijkende gedrag van Franciscus werd afgezwakt en ingepast in een institutioneel
kader, net zoals dat vele eeuwen eerder met het Christusverhaal was geschied. Het
radicale optreden van de tomeloos ambitieuze jongeling, die niet als koopman of
kruisridder zijn glorie tegemoet wilde gaan, maar als broeder en monnik, stelde
Bonaventura zo voor dat het goed verenigbaar was met de wensen van de
aristocratische pausen en kardinalen. Het opmerkelijke verhaal van de jongen, die
in een grofwollen pij met een touw eromheen voor de
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rijk uitgedoste paus en het luxueus geklede college van kardinalen kwam prediken,
werd geïntegreerd in de cultuur van de curie.
De pausen verleenden de franciscanen verschillende privileges, niet alleen het
recht om het goddelijk officie te lezen, te zingen, missen te celebreren en de
sacramenten toe te dienen, maar wat belangrijker was, het recht om aflaten te verlenen
en om offergaven te gebruiken voor de bouw en decoratie van hun kerken in Assisi.
Met de verkregen indulgentia en potestas absolvendi konden de broeders goede
zaken doen met gelovigen in Assisi en met de toestromende pelgrims. Zo vergrootte
de curie indirect haar greep op de orde via de bedongen sociale controle in termen
van gubernatio, protectio en correctio. De toenemende begunstiging van de
franciscaner orde hing direct samen met de centralisatiepolitiek van de pausen.28 Via
de orden probeerden de pausen immers hun greep op de kerken en steden in
Midden-Itaië en daarbuiten te vergroten.
De vorming van een relatiepatroon tussen curie, orde en steden werd bekrachtigd
door Nicolaas IV. Enerzijds zette hij de typisch pauselijke traditie voort, zoals blijkt
uit zijn vele bullen ten gunste van de Santa Maria Maggiore en de Sint Jan in Rome.
Anderzijds zorgde hij voor een duidelijke accentverschuiving door de franciscaner
kerken in Assisi met bullen en geschenken te steunen. Hij bekrachtigde de eerdere
beslissingen ten gunste van de orde en maakte de weg vrij voor de financiering van
kunstopdrachten, die aan de kerken allure konden verlenen. In 1288 besloot Nicolaas
IV om de San Francesco en de Santa Maria de Portiuncula in Assisi te laten
vernieuwen, vergroten en versieren met behulp van het door offers vergaarde
vermogen. Hij verleende deze privileges aan de San Francesco opdat de kerk ‘met
een voorname bouwwijze en met voorkeur voor een kostbare decoratie verschijnen
kan’.29

De benedenkerk in Assisi:
Franciscusgraf, koor en kapellen
De benedenkerk naderde rond 1250 haar voltooiing. Het graf van Franciscus bevond
zich in het monnikenkoor. Dit werd begrensd door een halfronde absis, dwarsschepen
en een muur in het schip van meer dan twee meter hoog.30 Drie deuren verbonden
schip en koor. Aan de zijkant voerde een trap omhoog naar het balkon, een royale
tribune met leesplaatsen aan weerszijden, altaren, een orgel en een kruis.
Deze inrichting blijkt uit beschrijvingen van een tragisch incident dat zich in 1253
voordeed bij het Franciscusaltaar. Tijdens de preek vanaf het balkon viel een steen
van de kansel. Een vrouw, die bij het altaar stond, werd zwaar
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gewond. Door tussenkomst van Franciscus aan wie de wonderbaarlijke genezing
werd toegeschreven, werd zij van de dood gered, zo schreef Bonaventura. Naast de
koordeur bevond zich, zo leert dit relaas, een Franciscusaltaar voor de lekendevotie,
als dependance van het grafaltaar in het koor waar de leken slechts bij uitzondering
mochten komen. Ten behoeve van de leken werden buiten het koor voorzieningen
getroffen: een Franciscusaltaar, vermoedelijk met een beschilderd paneel dat de
hoogtepunten uit zijn leven uitbeeldt, en een monumentale frescocyclus op de wanden
met het leven van Franciscus naast dat van Christus.
Tussen 1290 en 1300 werden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. De
bovenkerk kwam gereed en werd gedecoreerd; de benedenkerk werd verbouwd. Het
besluit viel om een reeks kapellen te bouwen, waardoor er grote gaten in de
beschilderde muur werden gehakt. De bestaande frescocyclus verloor zijn functie
die werd overgenomen door soortgelijke fresco's in de bovenkerk die primair
pelgrimskerk werd.31 De benedenkerk werd monnikenkerk en grafkerk voor hoge
franciscaner prelaten die ad sanctum begraven wilden worden: zo dicht mogelijk bij
de door hen vereerde heilige. De overbodige koormuur werd geslecht. Men gebruikte
de restanten voor de verbouwing en inrichting van de nieuwe kapellen.32 Deze werden
beschilderd nadat de bovenkerk gereed was en vóór dat het mecenaat in Assisi
stagneerde: tussen ongeveer 1300 en 1319. In deze periode werd ook het koorgedeelte
gedecoreerd met fresco's: de absis, de viering en de dwarsschepen.
De vraag wie wat wanneer schilderde, heeft al velen gekweld. De schilder van de
eerste fresco's in de benedenkerk wordt de ‘Franciscus-meester’ genoemd. Cimabue
heeft na ongeveer 1285 in het dwarsschip van de bovenkerk gewerkt, mogelijk met
Giotto als leerling en assistent. Dante's verhaal over de beroemde Cimabue die door
de jonge Giotto werd overschaduwd heeft waarschijnlijk zijn wortels in de
samenwerking te Assisi. Na het werk in de bovenkerk reisde Giotto naar Padua waar
hij opdrachten uitvoerde voor de franciscanen en voor de schatrijke koopman Enrico
Scrovegni, wiens vader ook door Dante is beschreven, en wel als woordvoerder van
de woekeraars in het Inferno. Deze opdrachten in Padua hadden een uitstraling op
het mecenaat en op de ontwikkeling van de schilderkunst in Noord-Italië.33 Mogelijk
keerde Giotto na 1306 terug naar Assisi om deel te nemen aan de decoraties voor de
noordelijke kapellen in de benedenkerk. Daar hebben verschillende andere schilders,
mogelijk medewerkers van Giotto, gewerkt; Vasari noemt een aantal van hen met
name.34
De rol van een andere groep schilders, afkomstig uit Siena, is makkelijker vast te
stellen. Simone Martini heeft de kostbare zuidelijke grafkapel beschilderd en Pietro
Lorenzetti het grootste gedeelte van het koor, met uitzondering van de viering. Voor
elk van deze schilders waren de opdrachten in Assisi van groot gewicht voor hun
vorming en verdere carrièreverloop.
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De benedenkerk te Assisi met het graf van Franciscus werd een alternatief voor
vermogende kardinalen die geen grafkapel in de Sint Pieter konden verwerven. De
opdrachten van enkele toonaangevende kardinalen die in Assisi begraven wilden
worden waren erg belangrijk voor de werkgelegenheid van schilders en de stimulering
van opdrachten voor grafvoorzieningen die in Rome niet aan schilders, maar aan
beeldhouwers en mozaïekmakers werden verleend. De hoge curieprelaten die in de
benedenkerk een grafkapel stichtten vervulden daarmee een bemiddelende functie
tussen Romeinse tradities in grafmonumenten en de opdrachten van Toscaanse
kooplieden voor wie een grafmonument nog ongebruikelijk was. Voor geestelijken
die zich sterk door Franciscus voelden aangesproken was een graf nabij deze heilige
buitengewoon aantrekkelijk. Het stichten van een grafkapel was echter alleen
weggelegd voor bisschoppen en kardinalen met een aanzienlijk familievermogen.
Voor hoge geestelijken, die niet stamden uit een rijk geslacht, zoals Mattheus van
Acquasparta, was zoiets te duur. Een grafmonument langs de wand was nog wel te
betalen, maar een complete kapel was te kostbaar. Mattheus vond zijn laatste rustplaats
niet in een eigen grafkapel te Assisi, maar in een wandgraf in de Santa Maria in
Aracoeli te Rome, de kerk die de franciscanen mede met zijn steun hadden verworven.
De grafkapellen werden bekostigd door de franciscaner bisschop van Assisi afkomstig uit een vermogend geslacht - Teobaldo Pontano, door leden van de
Orsiniclan en door de franciscaner kardinaal Gentile Partino da Montefiore. Napoleone
Orsini - geboren rond 1260, kardinaal vanaf 1288 en onder Clemens V (1305-1314)
aartspriester van de Sint Pieter - stichtte in het linker dwarsschip een grafkapel,
gewijd aan Johannes. De decoraties werden niet voltooid door het overhaaste vertrek
van de stichter naar Avignon. De aandacht van de machtige Orsinikardinalen richtte
zich ook op de tegenover gelegen kapel, gewijd aan Nicolaas, die wel voltooid werd.
Napoleone en Gian Caetano Orsini werden knielend afgebeeld in aanbidding voor
Nicolaas. Zij namen de patronaatsrechten over van een collectief dat in een eerder
stadium was afgebeeld.35 Korte tijd later, vermoedelijk tussen 1307 en 1310, werd
de Magdalenakapel van fresco's voorzien door dezelfde schilders. Deze kapel, gelegen
in het rechter schip, bekostigde Teobaldo Pontano, die knielend geportretteerd werd,
biddend voor Magdalena en voor Ruffinus, de stadsheilige van Assisi.36
De duurste kapel werd gesticht door de franciscaner kandinaal Gentile Partino uit
Montefiore. Hij was belast met het vervoer naar Avignon van de tijdelijk in de sacristie
van de grafkerk opgeborgen pauselijke kerkschat. Zijn reis in 1312 liep van Assisi
via Siena naar Lucca waar hij onverwacht kwam te overlijden. De kerkschat werd
geroofd.37 De kardinaal financierde uit eigen middelen een grafmonument in zijn
geboorteplaats, de Lodewijkkapel tegenover de Martinuskapel en de Martinuskapel
zelf. Waarschijnlijk
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regelde de kardinaal voor zijn overlijden zelf de opdrachtverlening aan Simone
Martini die de kapel voorzag van franciscaner heiligen, episoden uit het leven van
Martinus, de patroonheilige van de titelkerk van de kardinaal, en een postuum portret
van hem.
In dezelfde periode, vermoedelijk ook tussen 1316 en 1319, beschilderde een
stadgenoot van Simone Martini, Pietro Lorenzetti, de gewelven en wanden in het
linker en rechter dwarsschip, terwijl leerlingen van Giotto, die eerder de kapellen in
het rechter gedeelte van de kerk verzorgd hadden, de viering onder handen namen.38
Beide dwarsschepen werden voorzien van voorstellingen uit het leven en lijden van
Christus. Op de gewelven van de viering verschenen geen verhalende, maar
dogmatische voorstellingen: de franciscaner deugden van armoede, gehoorzaamheid
en kuisheid, gevolgd door Franciscus in zijn hemelse glorie. Deze opdracht sloot aan
op de discussies binnen orde en curie over de franciscaner leer van gehoorzaamheid
en armoede.
Clemens V probeerde de tweespalt binnen de orde in 1312 te beteugelen met een
bul waarin de normen van gehoorzaamheid en armoede werden onderstreept. Clemens
V, een gematigd sympathisant van de spiritualen, die zich sterk maakten voor de
zuiverheid in de leer, stierf in 1314. In 1316 vond een ordekapittel plaats onder leiding
van Robert van Anjou en werd zowel een nieuwe ordegeneraal als een nieuwe paus
gekozen. Johannes XXII (1316-1334) zorgde voor een revisie van de ordestatuten,
inzonderheid de reglementering van habijt, kerkbouw en de idealen van kuisheid,
armoede en gehoorzaamheid. Hij liet een onderzoek instellen naar het wel en wee
binnen de in opspraak geraakte orde en vaardigde bullen uit waarin de nadruk kwam
te liggen op de gedachte ‘groot is armoede; groter nog is kuisheid; maar het
allergrootste goed van alles is gehoorzaamheid indien deze streng in acht wordt
genomen’. In 1318 werd de pauselijke dwang op dissidenten in de orde versterkt en
volgden veroordelingen; enkele ordeleden werden ter dood gebracht. Sindsdien werd
de houding van de paus allengs minder gunstig ten opzichte van de franciscanen en
nam de kritiek op het ideaàl van armoede toe. In de statuten van 1336 stond vrijwel
niets meer over armoede, prediking en dienstbetoon aan de minder bedeelden in de
samenleving. Daarentegen kwamen ‘goddelijke officie, stilte, onthouding in eten en
heiligheid van gedrag’ centraal te staan.39
Deze statuten-in verband met de fresco's nog niet eerder bestudeerd-bieden enkele
argumenten voor dateringen en voor het verhelderen van de iconografie. De
voorstellingen komen overeen met de statuten van 1317 en zijn een voortzetting van
de fresco's in de bovenkerk waarin de verhouding tussen curie en bedelorde werd
gelegitimeerd. In de schilderingen in het koor was het moeizaam bereikte compromis
tussen orde en curie over de interpretatie van de monastieke idealen van armoede,
gehoorzaamheid en
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kuisheid te herkennen. In het licht van de latere ontwikkelingen was deze toenadering
gunstig voor de franciscanen die rechtlijnig in de leer waren. Later keerden de pausen
zich tegen de strenge factie binnen de orde. Deze ontwikkeling resulteerde in de
ingrijpend gewijzigde statuten van 1336 waarin van de verregaande ascetische idealen
nauwelijks nog sprake is. Het is derhalve aannemelijk om de fresco's te interpreteren
als de visuele uitdrukking van het bereikte compromis dat in 1317 in de vorm van
nieuwe statuten werd vastgelegd. De vieringfresco's zijn dus vermoedelijk tussen
1317 en 1319 gemaakt; de onvoltooide delen in het koor waarvan Vasari melding
maakt onderstrepen deze hypothese. Uitgaande van deze veronderstelling kan men
ook de knielende kardinaal identificeren. De enige gezaghebbende curiekardinaal
die als lid van de pauselijke commissie belast was met de problemen binnen de
franciscaner orde en op goede voet stond met deze orde was Jacopo Stefaneschi. In
1341 kwam deze verhouding formeel tot uitdrukking in zijn benoeming tot
ordeprotector. Het portret van de knielende kardinaal is vermoedelijk een
dankbetuiging voor Jacopo Stefaneschi's rol, waarbij zijn franciscaner biechtvader
van invloed is geweest, inzake het compromis tussen orde en curie.40
Na 1319 trad een algehele ommekeer in te Assisi. De financiering van grote
projecten in Assisi was weliswaar al bemoeilijkt door het vertrek van de belangrijkste
geestelijken naar Avignon tussen 1303 en 1312 en door het transport van een groot
deel van de kerkschat in 1312, maar de meeste opdrachten werden nog wel voortgezet.
Na 1319 was het echter afgelopen met de grootschalige opdrachtverlening en met
de rol van Assisi in de professionalisering van schilders die daar van elkaar konden
leren en de in Assisi geleerde vaardigheden elders konden toepassen. De curie verloor
haar greep op het convent en de stad. De franciscanen vielen ten prooi aan interne
twisten. De edelen in Umbrië herwonnen hun verloren invloed. De gewelddadigheid
nam toe, de welvaart daalde. De processen van commercialisering en pacificatie, die
welvaart en vrede gebracht hadden, veranderden van richting. Algemener gesteld:
de staatsvorming en de civilisatieprocessen in Latium en Umbrië stagneerden voor
langere tijd, daardoor was er van groots mecenaat nauwelijks nog sprake, en zo
verloren Rome en Assisi hun betekenis voor de verdere beroepsvorming van schilders.
Rome en Assisi werden kwetsbare, door gewelddadigheden geteisterde streekcentra
met indrukwekkende pelgrimskerken waaraan na 1320 niet veel meer werd
toegevoegd. In Assisi werd tijdens de opstanden van 1319 en kort daarna het een en
ander verwoest, maar de vernielingen en de roof van de kerkschat met de inhoud van
de rijkelijk gevulde schatkamer van de franciscanen lieten de fresco's vrijwel
ongemoeid. De kerk werd geplunderd, de bisschop moest vluchten en de stedelijke
economie ging ten onder aan factiestrijd. De franciscanen wisten hun onderlinge
eenheid minder goed te bewaren en Johannes XXII
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keerde zich tegen hen.41 Aldus verloor Assisi de economische, politieke en culturele
betekenis die stad en kerk tussen 1250 en 1300 verkregen hadden. In de verhoudingen
van na 1319 was het in Assisi gedaan met het bijzondere mecenaat van paus,
kardinalen en bedelorde.

De fresco's in de bovenkerk als monument van pauselijke macht
Op het hoogtepunt van de vervlechting van pauselijke centralisatie en expansie van
de franciscaner orde werden de grootste opdrachten gegeven. De decoratie van de
bovenkerk begon met de fresco's van Cimabue in koor en dwarsschip. Er verschenen
monumentale schilderingen van de onthoofding van Paulus en van de kruisiging van
Petrus, zoals deze eerder diverse malen in Rome waren afgebeeld. In de ruimte achter
het hoofdaltaar werden voorstellingen geschilderd met Maria en Michael in de
hoofdrol. Deze opdrachten waren ten dele een uitvloeisel van besluiten over de
verering van Maria en Michael, die in 1269 tijdens het generaalkapittel te Assisi
waren genomen. Daarna werden in de vroege jaren negentig, vermoedelijk mede
door Giotto en de ‘Isaak-Meester’, de wanden van het schip beschilderd met
voorstellingen uit het leven van Christus en Franciscus.42
Het leven van de ordestichter werd voorgesteld als een nieuwe fase in de
verlossingsgeschiedenis. Franciscus verschijnt als niet minder dan de tweede in rang
na Christus - als alter Christus, zoals de theologen het noemden. Zijn levensverhaal
werd gemodelleerd naar dat van Christus. Het verband tussen beiden werd benadrukt
door de nevenschikking van hun biografieën en door de nadruk op de stigmatisering
van Franciscus. Dit was het symbool van de mystieke identificatie met Christus, door
de curiegeleerden verwerkt tot een theologisch dogma. Behalve aan de belangen van
de paus kwam deze interpretatie tegemoet aan de meditatieve behoeften en de hang
naar mystiek van nieuwe groepen burgerlijke gelovigen. De afbeelding van de
stigmatisering en die van de controle van de stigmata sluiten aan op de afbeeldingen
in het dwarsschip. Daar stond de kruissymboliek centraal - eerst in de persoon van
Christus, vervolgens in die van Petrus en ten slotte in die van Franciscus. Het
biografische beeldverhaal werd aldus bepaald door een theologische systematiek die
op deze plaats in het lekenschip in verhalende vorm verbeeld werd, zodat de
afbeeldingen voor een breder publiek begrijpelijk waren.
Het beeldprogramma in het schip was ontleend aan de biografie van Franciscus,
door Bonaventura in de jaren zestig geschreven ter vervanging van alle bestaande
teksten die in de ogen van de toonaangevende geestelijken
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Giotto, Hieronymus onderzoekt de wonden van de gestorven Franciscus voor de balk met
paneelschilderingen, 1295-1300.
Bovenkerk San Francesco Assisi, foto Alinari
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ketterse elementen bevatten. De opschriften onder de fresco's waren ontleend aan de
Legenda Maior. De opzet was verder ontsproten aan theologische teksten uit de kring
van Bonaventura, aan enkele concrete kapitteluitspraken, bullen en decretalen en
aan regelingen inzake het beheer van kerk en convent. Kardinalen en hoge
ordefunctionarissen probeerden door opdrachtverlening de volksdevotie van een
juridisch, liturgisch en theologisch kader te voorzien. Zielzorg, bezinning en prediking
werden begeleid door schilderingen. In de afbeeldingen werd de rol van Franciscus
als wonderdoener en vooral als maatschappelijk randfiguur die afwijkend gedrag
vertegenwoordigde, teruggebracht. Daarentegen werd zijn rol als charismatisch leider
van een broederschap en sterker nog zijn rol als stichter van een pauselijke orde breed
uitgemeten. De pausen kregen als staatslieden, hoofden van een hofhouding en
kerkelijke leiders een hoofdrol. De beschavingsidealen die Franciscus bepleit had
werden voorzien van een staatkundig kader, met de curie als de organisatie die in
het gebied tussen Rome en Assisi het hoogste gezag vertegenwoordigde.
De franciscaner iconografie was een synthese tussen de theologische, liturgische
en juridische ideeënwereld van de curie en de minder intellectuele volksdevotie onder
de gelovigen in de groeiende steden. De wetgevende bedoeling van het
Franciscusverhaal kwam tot uitdrukking in de voorstellingen die zich afspelen aan
het pauselijk hof, in het bijzonder de goedkeuring van de regel door Honorius III.
Deze plechtigheid maakte de integratie van de in aanleg ketterse broederschap en de
paus aanschouwelijk. Een van de eerste voorstellingen toont hoe Innocentius III
(1198-1216) droomt dat Franciscus het omvallende Lateraan steunt; daarna verlaat
Franciscus Assisi en gaat hij als prediker op pad. Alle met de curie verbonden
episoden worden groots verbeeld met als hoogtepunt de goedkeuring van de regel.
De paus zit rechts op een troon, omgeven door kardinalen in kostbare ambtskledij.
Links knielt Franciscus die de wetten vasthoudt. Deze worden aan hem overhandigd
door de hem zegenende paus. De wet is het verbond tussen broeder en paus. Franciscus
en de broeders zijn gekleed in een bruin habijt, bijeengebonden door een touw; een
scherp contrast met de kleding van de kardinalen. Daarop volgen de preek van
Franciscus voor Honorius III (1216-1227), zijn verschijning op het kapittel in Arles,
de controle en de goedkeuring van de stigmata en ten slotte de canonisatie.
De wettige relatie tussen orde en curie werd in beeld gebracht als kader voor meer
mystiek-theologische voorstellingen zoals de stigmatisatie. Naast de paleisceremonie
werd de liturgie in de kerk sterk benadrukt. Slechts enkele voorstellingen spelen zich
in de natuur af. Grote kerkgebouwen met gedecoreerde gevels en een rijk versierd
interieur vormden telkens de decors van de Franciscusverhalen. De afgebeelde kerken
zijn royaal voorzien van marmeren omheiningen, altaren, kansels, heiligenplanken
en kruisen.
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In de fresco's werd de kerk als gevestigde juridische, liturgische en theologische
instelling het kader van gebeurtenissen die zo'n zestig jaar eerder op een andere wijze
en met een geheel andere intentie plaatsgevonden hadden. Het architectonische en
decoratieve repertoire van Romeinse kerken werd het uitgangspunt voor een groots
uiterlijk vertoon. Het gezichtspunt van de vermogende curieleden, die tussen 1260
en 1300 de dienst uitmaakten, bepaalde de overlevering in woord en beeld van de
Franciscuslegende. Alle maatschappijkritische elementen werden veroordeeld als
ketterij en in de beeldvorming genegeerd. Franciscus werd als ‘charismatisch’ leider
de Toscaanse burgers ten voorbeeld gesteld en mede via hem brachten pausen en
kardinalen het Christelijk geloof in bredere kringen onder de aandacht. De
‘bureaucratische’ boodschap, om wederom een term aan Weber te ontlenen, bepaalde
de visuele overlevering van de eertijds oppositionele, op persoonlijke verhoudingen
gebaseerde sekte.
De fresco's in Assisi toonden interieurs van bedelordekerken met een pauselijke
inslag. Weinig franciscaner kerken waren in de dertiende eeuw ingericht met
marmeren afscheidingen, monumentale altaaroverhuivingen en kostbare leesplaatsen
en kandelaars. Een kostbare kerkinrichting was slechts voorbehouden aan de van
pauselijke zijde gesubsidieerde kerken en kloosters. Een dergelijke inrichting was
in strijd met de eerste voorschriften van de orde. De geschilderde kerkinterieurs
geven echter geen inrichtingsstukken van edelmetaal te zien, maar beschilderde
panelen, en mozaïeken ontbreken: de eerste tekens van een overgang van Romeinse
tradities naar Toscaanse vernieuwingen.
Assisi werd in de veertiende eeuw het voorbeeld van de rijker wordende
franciscaner kerken in de Italiaanse steden.43 Daar konden de bedelmonniken zich
ook zonder directe steun van de paus goed handhaven, mede dank zij de ingeburgerde
bijstand van de stadsbesturen. Franciscusvoorstellingen werden in alle steden van
enige omvang geschilderd op muren en panelen. Aan de uitbreiding van de
opdrachtverlening naar het model van Rome en Assisi en aan de veranderingen in
de tradities, ontleenden de schilders hun mogelijkheden voor verdergaande
beroepsvorming. Vanuit enkele produktiecentra konden ze generaties lang in
wisselende samenwerkingsverbanden hun bekwaamheden handhaven en verder
ontwikkelen.
Voor het betoog is de bestendiging van de eenmaal op gang gekomen
professionalisering in relatie met een min of meer vast patroon van opdrachtverlening
minder interessant dan de introductie van nieuwe produkten en de implicaties daarvan
voor de opkomst van het schildersberoep. Daarom laten we de fresco-opdrachten
verder voor wat ze zijn, en richten wij de blik op de bloei van de paneelschilderkunst
en de effecten van opdrachten voor verschillende soorten paneelschilderingen op de
professionalisering van schilders in steden als Pisa, Siena en Florence.

Eindnoten:
7 Zie de registers in Langlois 1886-1890. De nadruk lag nog steeds op de patriarchale basilieken
in Rome en de titelkerken van de kardinalen.
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2 Paneelschilderingen in Pisa, Siena en Florence:
sociogenese van het altaarstuk
Het vraagstuk van plaats, functie en publiek
De fresco's in Assisi tonen één soort paneelschilderingen: grote panelen met Michael,
Maria of een gekruisigde Christus, geplaatst op de afscheidingen tussen het koor van
de monniken en het schip voor de leken. In dezelfde voorstellingen uit het leven van
Franciscus, ongeveer een halve eeuw later te Pistoia geschilderd, is een ander type
paneelschildering afgebeeld: een uit meerdere panelen bestaand beeldscherm, op het
altaar gezet als decor van de liturgie. Deze twee fresco's van dezelfde scène uit het
leven van Franciscus versterken het beeld dat musea met vroege Italiaanse
schilderkunst geven: een grote verscheidenheid in soorten paneelschilderingen - naar
vorm, voorstelling, formaat, plaats en graad van detaillering - en een ontwikkeling
die uitmondt in het gotische polyptiek óp het altaar als beeldbepalende kerkdecoratie.
In de kunsthistorische literatuur is er van uitgegaan dat de hoge monumentale
planken vervangen werden door gotische polyptieken: de ene beeldvorm zou zich
uit de andere ontwikkeld hebben binnen dezelfde functionele context, namelijk het
hoofdaltaar.44 De vraag of dit juist is heeft belangrijke implicaties voor de functies
van schilderingen voor verschillende publieksgroepen en voor interpretaties van het
bedelordemecenaat. Alleen door dieper in te gaan op de problematiek van de plaats
van paneelschilderingen is het mogelijk zicht te krijgen op veranderende
opdrachtverhoudingen en op de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor de
professionalisering van schilders.
Hager en Van Os hebben de aandacht gevestigd op de problemen van plaats en
functie. Ze introduceerden een ‘functionologische’ benadering, naast de gangbare
stilistische en iconografische.45 Hun indeling van beeldvormen biedt een bruikbaar
uitgangspunt voor verder onderzoek naar opdrachtverhoudingen in bedelordekerken:
heiligenplanken met aan weerszijden kleine verhalende voorstellingen; monumentale
kruisen en madonnaplanken; ‘dossalen’; polyptieken voor hoofd- en zijaltaren;
panelen voor privé-devotie.
Het polyptiek kwam als nieuwe beeldvorm voort uit verschillende soorten
paneelschilderingen, elk met een eigen plaats, voorstelling en functie.46 De bedelorden
speelden in de ontwikkeling en verbreiding van het altaarstuk een doorslaggevende
rol in de periode na 1250. Slechts in enkele gevallen werden grote polyptieken besteld
voor altaren in seculiere kerken, zoals de
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De mis van Saint Giles in het koor van de abdij van Saint Denis in aanwezigheid van Karel de Grote,
omstreeks 1480.
National Gallery Londen

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

61
Sint Pieter en de dom van Siena. Rond 1300 kreeg het polyptiek of veelluik een vaste
vorm: een uit meerdere panelen bestaand stuk timmermanswerk, ten dele verguld en
ten dele beschilderd, dat óp het altaar staat dank zij een sokkel, steunberen en een
verbinding met de muur er achter. Na 1300 is de ontwikkeling van het altaarstuk
vooral te beschouwen als een reeks variaties in verschillende opdrachtsituaties; de
contouren, het soort timmermanswerk en het iconografisch repertoire kwamen tussen
1300 en 1340 vast te liggen. Belangrijke veranderingen traden pas in de loop van de
vijftiende eeuw op als gevolg van het Florentijnse familiemecenaat.
De opdrachten voor paneelschilderingen waren van doorslaggevende betekenis
voor de opkomst van het schildersberoep. Schilders als Cimabue, Duccio, Giotto,
Simone Martini en de gebroeders Lorenzetti, konden hun vakmanschap ontwikkelen
dank zij de paneelschilderingen die ze voor bedelordekerken maakten.47 Met de
fresco's waren deze opdrachten bepalend voor datgene wat ze van oudere schilders
konden leren en vervolgens aan jongeren overdroegen. Genoemde schilders brachten
naar het oordeel van hun tijdgenoten het schildersvak op een hoger niveau en
ontleenden daaraan een goed inkomen en een groot beroepsprestige. Aan deze
glansrijke carrières ging een periode vooraf waarin minder bekende vaklieden zich
op verschillende plaatsen in bedelordekerken onmisbaar maakten.

Heiligen voor leken: democratisering van kerkelijke verering
Sinds de vroege dertiende eeuw werden er steeds meer panelen beschilderd met een
staande heilige in het midden en verhalende voorstellingen er naast. Sommige zijn
breed en rechthoekig van vorm, andere hoog en van boven uitlopend in een punt. De
brede rechthoekige panelen bevatten zelden ordeheiligen.48 Over hun plaats en functie
is niets met zekerheid bekend. Hager en Van Os veronderstellen dat het oorspronkelijk
geen altaarstukken zijn geweest, maar panelen die aan de voorkant van het altaar
werden bevestigd als een voorzetstuk (antependium) of voorhangsel (paliotto).49
Later zouden deze antependia en paliotti óp het altaar zijn gezet en zo is volgens
deze interpretatie het altaarstuk ontstaan. Het kostbare pala d'oro uit de San Marco
te Venetië heeft een dergelijke plaats- en functieverandering ondergaan. Vermoedelijk
gaat het echter om uitzonderingen: enkele kostbare antependia die als altaarstuk
opnieuw gebruikt zijn, toen deze beeldvorm al tot ontwikkeling was gekomen.
De ‘Mis van Saint Giles’ geeft een indruk van de liturgie voor een altaarstuk.50 De
priester staat met zijn gezicht naar het altaar. Dit is bekleed met
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een paliotto; links ligt het kostbare missaal op een kussen; het altaar is bedekt met
een wit kleed. Op het altaar staat als een symbolisch decor de rechthoekige decoratie
met in het midden de Salvator. Het geheel wordt bekroond door een kruis en aan de
zijkant afgesloten door gordijnen. Links en rechts knielen leden van de hofhouding
van Karel de Grote en de keizer zelf. Geheel rechts in het koor is het grafmonument
van Saint Denis te zien.
Goedkopere altaardecoraties gingen in de dertiende eeuw een grote rol spelen in
de reliekenverering van minder vermogenden. Waarschijnlijk is het Franciscuspaneel
uit Assisi verbonden geweest met de verering door de leken bij het Franciscusaltaar
bij de koormuur. Dergelijke heiligenplanken functioneerden, voorzover de herkomst
valt na te gaan, in het kader van de reliekenverering door leken en zelden in de context
van de conventsmis in het koor. Aanwijzingen hiervoor zijn de veelvuldig
voorkomende edelstenen en votiefgeschenken en de aanwezigheid van deurtjes en
sleutelgaten.51 Beschilderde kisten of kasten stonden soms achter een altaar, hetzij
in een crypte, hetzij in het schip. Daar vonden pelgrims de vervulling van hun reis
en konden de gelovigen aan hun boetegeloften voldoen, genezing afsmeken en dank
betuigen. Reliekhouders werden op hoogtijdagen met nadruk aan het volk getoond,
mede om het tot extra gulle gaven te verleiden.52
De behoefte aan visueel herkenbare heilige plaatsen nam in het netwerk van
groeiende steden enorm toe. De bedelmonniken bereikten de nieuwe klanten van de
kerk en troffen met hun altaren en graven ter ere van nieuwe ordeheiligen
voorzieningen voor de overdracht van offers. Heiligenplanken en fresco's brachten
de door ordeheiligen verpersoonlijkte beschavingsidealen in brede kring onder de
aandacht. Relieken kwamen vaak wel voor bij deze cultusplaatsen, maar minder als
devotioneel centrum. Het ging vooral om de afbeeldingen waardoor de volksdevotie
een grote vlucht kon nemen; veel grotere groepen kwamen aldus in contact met de
gedragsidealen die de ordeheiligen en ordeleden zelf etaleerden door de nadruk te
leggen op vergaande onthouding inzake seks, financieel gewin en zucht naar macht.
De heiligenafbeeldingen waren hulpmiddelen voor de bedelmonniken. Zij
bekrachtigden door de afbeeldingen hun eigen cultuur en ontleenden hun
maatschappelijke positie aan de bewuste overdracht daarvan op leken. Tegelijk
behielden ze de suggestie van het verhevene door de voor leken niet bestemde
koordienst. De kracht van de bedelmonniken lag in de combinatie van oriëntatie op
leken en klerikale exclusiviteit: daarop was de decoratie en inrichting van hun kerken
berekend.
De heiligenplanken, waarvan er verschillende bewaard zijn gebleven,
functioneerden op de grens van koor en schip primair ten behoeve van het
lekenpubliek.53 Soms waren de geschilderde decoraties direct verbonden met een
graf, soms bevond het graf zich in een andere kerk. Het bereik van het Franciscusgraf
in Assisi was te zamen met alle Franciscusafbeeldingen in
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de Italiaanse steden, veel groter dan het bereik van de Petrusafbeeldingen in de Sint
Pieter en de moeilijk voor grote aantallen pelgrims toegankelijke ringcryptie in diens
grafkerk.
Dat de heiligenplanken niet bedoeld waren als decoraties van het kooraltaar blijkt
ook uit de afbeeldingen zelf. De uitgebeelde liturgische voorstellingen tonen telkens
een hoofdaltaar met een antependium (voorzetstuk) en een ciborium (overhuiving).
Het aldus ingerichte koor was incidenteel voor leken toegankelijk, maar functioneerde
niet in de regelmatige volksdevotie.54 De visuele scheiding tussen monnikenliturgie
en lekendevotie blijkt ook uit enkele gegevens van latere datum. Het Agostino
Novello-altaarstuk van Simone Martini stond bij de muro al mezo (koormuur of
koorwand dwars door het schip) in de chiesa dele donne, dat wil zeggen het vooral
door de vrouwen gebruikte lekenschip.55 Daar konden de burgers de aan de
zaligverklaarde augustijner monnik uit Siena toegeschreven wonderen en zijn
levensloop aanschouwen. Vasari, die afwisselend kerken in hun oorspronkelijke en
in gerenoveerde staat beschreef, vermeldt twee heiligenplanken bij de tramezzo
(koorscheiding) van de Santa Caterina in Pisa. Het betreft een Franciscuspaneel en
een Caterinapaneel.56 Vergelijkbare versies daarvan zijn thans te zien in verschillende
musea in Pisa, Siena en Florence.

Monumentale kruisen en Madonna's bij de koorscheiding
1250-1310
Wat zagen de leken nog meer wanneer ze een bedelordekerk betraden, en waren er
ook monumentale decoraties die meteen bij binnenkomst de blik gevangen konden
houden? Algemeen is aangenomen dat de monumentale panelen, zoals de Madonna's
van Duccio, Cimabue en Giotto in de Uffizi, altaarstukken waren, bedoeld voor het
conventsaltaar.57 Enkele deskundigen hebben geopperd dat het decoraties voor
zijaltaren waren.58 Gezien de fresco's in Assisi, waar soortgelijke paneelschilderingen
afgebeeld zijn op koormuur of afscheidingsbalk, is dit niet erg aannemelijk. Bovendien
wijzen opdrachtdocumenten, gegevens over verlichting en latere beschrijvingen op
verschillen tussen dergelijke paneelschilderingen en altaarstukken.
Het enige door eigentijdse teksten gedocumenteerde monumentale paneel is
Duccio's Rucellai Madonna. Dit werd op 15 april 1285 besteld door een groep mensen,
geleid door de rector van de broederschap van de Heilige Maagd Maria en een leek
uit de parochie van Santa Maria Novella die beiden benoemd waren tot projectleider
bij de opdrachtverlening. ‘In hun rol van rector en kerkmeester gaven zij namens
genoemde broederschap de op-
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Duccio, Tronende Madonna met kind en zingende engelen, Rucellai Madonna, 1285.
Galleria degli Uffizi Florence, foto Alinari
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dracht aan Duccio, schilder uit Siena, om met de meest prachtige voorstelling een
bepaald “groot paneel” te beschilderen dat besteld is om voor de broederschap
gemaakt te worden ter ere van de zalige en roemrijke Maagd Maria.’59 Het behoorde
tot de taken van de leden van deze lekebroederschap om op gezette tijden het lof te
zingen ter ere van Maria en daarom werden dergelijke broederschappen doorgaans
aangeduid met de naam Laudesi. Deze lekebroeders hadden echter gewoonlijk geen
toegang tot het besloten koor. Zij vormden als welgestelde burgers een categorie
tussen monniken en minder deftige leken in. Deze bijzondere positie kwam tot uiting
in hun plaats direct buiten het koor en in hun semi-liturgische rol bij het zingen van
het lof.
Onder het jaar 1324 werd in de necrologie van de kerk vermeld dat Fra Baro Sasetti
‘een “paneel voor het altaar” door zijn bemiddeling heeft laten maken’.60 De persoon
die in dit geval namens de orde optrad als opdrachtgever was vanaf 1264 lid van het
convent, bekleedde twee jaar het ambt van onderprior, werd geroemd als prediker
en als de meest populaire biechtvader. Fra Baro stond dus aan de andere kant van de
scheidslijn tussen monniken en leken. Met de lekebroeders had hij evenwel gemeen
een brugfunctie te vervullen, maar hij deed dit vanuit de monnikengemeenschap in
het koor, terwijl de lekebroeders dit vanuit de lekenkerk deden. Dit is echter niet het
enige verschil tussen beide opdrachten, immers ook de aard ervan werd verschillend
beschreven, een groot paneel enerzijds en een paneel voor het altaar anderzijds.
Deze verschillen in opdrachtsituatie roepen de vraag op: is het juist, zoals algemeen
wordt aangenomen, hieruit de conclusie te trekken dat het altaarstuk van Fra Baro
omstreeks 1320 in de plaats is gekomen van de Rucellai Madonna en is het juist het
grote onderscheid in vorm, formaat en voorstelling tussen beide panelen toe te
schrijven aan een veranderende smaak.
Het testament van Ricchuccio Pucci, inwoner van de wijk van de Santa Maria
Novella en lid van de Laudesi, bevatte vele beschikkingen voor goede doelen. De
belangrijkste begunstigde was de kerk van de wijk, in de persoon van de rector van
de broederschap. Uit het nagelaten vermogen diende hij olie te geven aan de
sacristiebewaarder van de kerk. Het ging om twee eenheden voor respectievelijk ‘de
lamp van de crucifix, geschilderd door de voortreffelijke meester Giotto’ en ‘de lamp
van het grote paneel waarop de figuur is geschilderd van de Zalige Maagd Maria’.61
Elders in de tekst wordt nog een kruis van Giotto vermeld, door de koopman
geschonken aan de franciscanen te Prato. In 1312, het jaar van de testamentaire
beschikking, was er dus sprake van twee panelen die verlicht moesten worden in de
Santa Maria Novella. Van schenkingen ten behoeve van een hoofdaltaar is nergens
met zoveel woorden sprake, evenmin van een eigen kapel of die van de broederschap.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

66

Cimabue, De stigmatisering van Franciscus met het visioen van Innocentius III over de steun van
Franciscus aan het Lateraan, de bevestiging van de Franciscaner regel door Honorius III en Franciscus
die tot de vogels preekt, omstreeks 1300.
Louvre Parijs
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In de registers van de Laudesi werd de uitvoering van het testament beschreven. In
1314 werd de lamp gevuld van het kruis, in 1322 volgde de lamp bij het hoofdaltaar,
en in 1323 de lamp van de Maria-afbeelding. In 1324 werd de lamp bij het hoofdaltaar
opnieuw gevuld en in 1332 die van het Mariapaneel.62 In 1426 volgde nogmaals de
lamp van het hoofdaltaar en die van het kruis. De verdeling van de verlichting in de
kerk, zoals deze blijkt uit de registers, is ruimtelijk niet te combineren met de these
dat Mariapaneel en hoofdaltaar tot kort voor 1324 samenvielen. Voor het vermoeden
dat er toen een verandering in het arrangement plaats vond is geen aanwijzing te
vinden. De bronnen suggereren juist dat kruis en Mariaplank als aparte decoraties
ten opzichte van het hoofdaltaar functioneerden en als zodanig direct in aanmerking
kwamen voor opdrachtverlening door lekebroeders, terwijl het hoofdaltaar tot de
zorg en competentie van de sacristiebewaarder behoorde.
Het alternatief, namelijk dat de Rucellai Madonna bestemd was voor een zijaltaar,
stuit evenzeer op onoverkomelijke bezwaren. Het paneel wordt niet als altaarstuk
omschreven. Een dergelijke decoratie voor een altaar in een zijkapel roept de niet te
beantwoorden vraag op: waarom zo vroeg zo'n kostbare decoratie voor één zijaltaar
en niet voor het hoofdaltaar en later ook voor de andere zijaltaren, waarvan zeker is
dat ze na 1315 werden ingericht? De kapel van de Laudesi in het rechterdwarsschip
werd immers pas in 1316 voorzien van een vloer en een ijzeren hekwerk.63
Het belang van het toenmalige woordgebruik van ‘groot paneel’ en ‘paneel voor
het altaar’ als te onderscheiden categorieën blijkt ook uit beschrijvingen van de
Ognisanti-Madonna. In 1417 werd het recht op een altaar in de Ognisanti verleend
aan een Florentijnse familie. De plaats werd omschreven als ‘bij het edele paneel,
geschilderd door de eertijds beroemde meester Giotto, geplaatst voor het gezicht van
iedereen naast de ingangsdeur van het koor, aan de rechterkant bij het binnengaan
vanaf de straat op weg naar het koor’.64 Ghiberti gaf rond 1450 een overzicht van het
werk van Giotto in deze kerk: ‘een kapel, een grote crucifix en vier altaarstukken,
op één was de dood van onze Vrouw met engelen en de twaalf apostelen en Onze
Heer om haar heen zeer volmaakt uitgevoerd. Er is een groot paneel met onze Vrouw
gezeten op een troon met vele engelen om haar heen, boven de deur die gaat naar
het klooster is een Madonna ten halve lijve met een kind in haar armen.’65 Ghiberti
was nauwkeurig in zijn beschrijvingen van de plaats en de aard van de panelen. Vaak
onderscheidde hij altaarstuk, hoofdaltaarstuk, crucifix, groot paneel en andersoortige
panelen.66
Het duidelijke taalgebruik inzake het verschil tussen altaarstukken en elders
geplaatste paneelschilderingen blijkt zowel uit Ghiberti als uit de bewaard gebleven
opdrachtdocumenten van Duccio en Simone Martini, en het contract tussen Cimabue
en de rector van het hospitaal gewijd aan Clara te Pisa.67 Evenals bij Duccio's
paneelschilderingen voor dom en stadhuis in
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Siena en Simone Martini's paneelschildering voor de Santa Caterina te Pisa werd
hier expliciet vermeld dat het om een paneel voor het altaar ging.
De veronderstelling dat het veelluik zich ontwikkeld heeft uit de monumentale
hoge plank wordt ten slotte ontkracht doordat Cimabue in hetzelfde jaar in dezelfde
stad voor bedelordekerken zowel een groot paneel als een veelluik vervaardigde. De
Louvre-Franciscus laat zich volgens de hier geformuleerde hypothese als een
beeldvorm met een eigen plaats en ontwikkeling beschouwen, naast het door Hager
gereconstrueerde altaarstuk, dat in tegenstelling tot dit Franciscuspaneel wel direct
als voorloper van Simone Martini's Pisapolyptiek te interpreteren is.
Op de Louvre-Franciscus bevinden zich familiewapens, die ook voorkomen op
een door dezelfde familie gesticht zijaltaar.68 Dit impliceert niet dat dit monumentale
paneel bestemd is geweest voor deze zijkapel, maar veeleer dat de vermogende
familie op verschillende plaatsen in de bedelordekerk schenkingen naliet: een
familiekapel en één of meer panelen op de koorscheiding waar de Franciscusplank
gestaan kan hebben naast een aan Cimabue toegeschreven Mariapaneel van
gelijksoortige vorm en grootte.
Op het fresco in Assisi staat de Mariaplank immers niet alleen, maar naast een
even groot paneel in kruisvorm met daarop de gekruisigde Christus en een silhouet
van Michael. Van het laatste beeldtype is geen voorbeeld bewaard gebleven, maar
wel van de crucifixen. Deze zijn vaak afkomstig uit dezelfde kerken als de
Mariapanelen, meestal van hetzelfde formaat en doorgaans in dezelfde periode
gemaakt.69
De produktie van deze monumentale panelen viel samen met de voltooiing van
het koor, doorgaans in de eerste traveeën van het schip van de bedelordekerken in
steden als Siena, Florence, Bologna, San Gimignano, Assisi en Perugia. Het
hoogtepunt in de produktie van dergelijke grote panelen viel in de periode van 1280
tot 1310, daarna werden er vrijwel geen opdrachten meer voor gegeven. De bewaard
gebleven exemplaren hebben, net zoals de Assisifresco's te zien geven, ringen aan
de achterzijde als bevestigingspunt voor een touw of ketting. Ze stonden dus naar
alle waarschijnlijkheid bij de koorscheiding op een balk en werden opgehouden door
een touw of ketting die met een ring aan de achterzijde van het paneel was bevestigd.
Met deze hypothese worden de contouren van een beeldsysteem op de grens van
monnikenkoor en lekenschip enigszins duidelijk. De burgers uit de grote steden
kwamen in een van het koor gescheiden ruimte om er bij zijaltaren, waar de
heiligenplanken stonden opgesteld, te bidden en te offeren. De monumentale planken
waren ook bestemd voor leken, maar in veel grotere groepen, namelijk wanneer zij
voor een preek in de kerk kwamen. De burgers zagen in het schip voorstellingen van
hemel en hel of de triomf van de dood op de wanden, en Maria en Christus midden
in de kerk op de scheiding van koor en schip.70 De op een verhoogde kansel staande
prediker
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of voorzanger kon de details rond de grote figuren zien, terwijl ook de laatst
binnengekomen burger vlakbij de kerkdeur de tronende Maria kon aanschouwen.71
De Maestà-iconografie die gangbaar was voor absisdecoraties werd als het ware naar
voren verplaatst en aangepast. Terwille van de symmetrie werd Maria iets naar rechts
draaiend afgebeeld terwijl Christus meestal wat naar links hing. De functie in de
lofzang door lekebroeders werd benadrukt door de zingende engelen rond de troon
van Maria.72
Het aanzien van het afscheidingsarrangement kende variaties naar vorm en
voorstelling. Bij kathedralen was een beeldprogramma met Maria, Christus en
Johannes gebruikelijk.73 De fresco's in Assisi tonen enerzijds een koormuur met
daarop een crucifix en anderzijds een balk met drie monumentale paneelschilderingen:
Maria, Christus en Michael, conform de wijdingen van de altaren.74 De koormuur
van de meeste Toscaanse bedelordekerken bood plaats aan één of twee kansels; in
het midden bevond zich een deur; bij grote kerken waren er nog twee deuren.75 Tegen
de muur stonden altaren. Gangbaar was een kruisaltaar voor de parochie en daarnaast
een altaar gewijd aan Maria of een heilige.76 Verschillende altaren werden voorzien
van geschilderde decoraties: de heiligenplanken. Soms werd een Mariaaltaar in het
bijzonder gebruikt door een broederschap, gilde of familie.
De monumentale planken vormden met de kleinere afbeeldingen op de zijaltaren
in het schip een visuele eenheid. Vermoedelijk stonden ze, zoals in Assisi is
uitgebeeld, op een hoger aangebrachte balk. Ze dienden als oriëntatie voor de leken:
tijdens de prediking vanaf de kansels, tijdens het zingen van het lof en bij de meditatie
voor de zijaltaren. De grote panelen werden verlicht door hangende olielampen, de
altaren door kaarsen. Zo ontstond tussen 1250 en 1300 een indrukwekkend decor
voor de leken. Hieruit kwamen in de jaren twintig de monumentale gotische tramezzi
voort met vier altaren op de schipvloer en nog eens vier op het balkon, waar ook een
orgel en kansels stonden.

Polyptieken op het hoofdaltaar: de dynamiek van het bedelordemecenaat
1300-1340
Ook de monniken hadden behoefte aan een visuele oriëntatie voor hun meditatie,
officie en koormis. De ontwikkeling in decoratievormen wordt makkelijker te
begrijpen, wanneer men de zojuist geopperde reconstructies volgt en aanneemt dat
noch hoge heiligenplanken, noch monumentale Mariapanelen decoraties van het
kooraltaar zijn geweest. Op de introductie van het ‘dossaal’ volgde dus direct het
gotische polyptiek.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

70

Bedelordekerk in Toscane omstreeks 1290 met koormuur, kansels, altaren met heiligenpanelen en
grote panelen op balk.
Tekening B. Kempers
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Gezien de betekenis van de armoedegeloften voor de opkomst van de edelorden en
gezien de grote investeringen die met de kerkbouw gemoeid waren, was een kostbare
decoratie van het hoofdaltaar aanvankelijk niet overal opportuun.77 Pas met de
toetreding van rijke conversi, die op hoge leeftijd kostbare inrichtingsstukken konden
schenken, raakte een meer imponerende inrichting van het koor in zwang. De behoefte
daaraan werd gevoed door de steeds duurder wordende decoraties aan de lekenkant
van de scheiding enerzijds, en door de rivaliteit met andere ordekerken, de
parochiekerken en kathedralen anderzijds. De conversi - op latere leeftijd tot de orden
toegetreden monniken die zich van de jong toegetredenen onderscheidden-bevorderden
een gerichtheid op groter uiterlijk vertoon. Als sacristiebewaarders met rijke
familieleden brachten zij meer geld voor decoraties binnen het convent en droegen
ze ertoe bij dat de ascetische normen minder strikt werden nageleefd. De eenvoudige
altaarstukken die tussen 1250 en 1300 waren besteld, werden vervangen door gotische
polyptieken en kostbare altaarbekledingen waardoor de conventsmis met bijzondere
luister gevierd kon worden.
Een van de eerste echte altaarstukken werd omstreeks 1270 gemaakt voor de San
Francesco al Prato te Perugia.78 Het was een laag en breed paneel dat op het
hoofdaltaar werd gezet. De uit meerdere panelen opgebouwde altaaropstand was aan
twee kanten beschilderd omdat het op een vrijstaand altaar stond dat aan twee kanten
werd gebruikt.79 Het was tevens een van de eerste panelen waarop belangrijke
elementen van de nieuwe ordetheologie in beeld gebracht werden. Franciscus werd
met nadruk gepresenteerd als een Alter Christus: de heilige die bij uitnemendheid in
de voetsporen trad van de zoon van God en bij uitstek de christelijke idealen opnieuw
tot leven bracht. Het altaarstuk was een samenvatting van de nieuwe franciscaner
theologie die verder in dezelfde kerk werd verbeeld door een groot kruis met
Franciscus knielend aan de voeten van Christus. Deze opdrachten werden uitgevoerd
door een onbekende vakman, de ‘Franciscus-meester’. Hij behoorde tot de eerste
schilders die gebruik maakte van de mogelijkheden die de bedelorden boden om op
tal van nieuwe plaatsen afbeeldingen te maken: fresco's in de benedenkerk te Assisi
waar de pelgrims op weg naar het graf van Franciscus het leven van deze heilige
konden aanschouwen, kruisen in alle soorten en maten, en een van de eerste panelen
die bedoeld waren om op een altaar te plaatsen.
Ook het lage brede paneel dat Orlandi in 1301 signeerde was bescheiden. Het
brede puntvormige altaarstuk uit Pisa bevatte Dominicus en was dus voor een
dominicaner kerk gemaakt. Zo werden de ordeheiligen in een systematisch verband
ook op het hoofdaltaar geïntroduceerd, nadat ze eerder figureerden als middelpunt
van heiligenplanken voor volksdevotie. Dergelijke eenvoudige altaarstukken werden
tussen 1270 en 1300 geplaatst in de
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Duccio, Madonna met Augustinus, Paulus, Petrus en Dominicus, omstreeks 1310.
Pinacoteca Nazionale Siena, foto Grassi

Deodato di Orlandi, Madonna met Dominicus, Jacobus, Petrus en Paulus, omstreeks 1300.
Museo Nazionale di San Matteo Pisa, foto Alinari
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steden Pisa, Perugia, Assisi en Siena als de normale decoratievorm voor het
hoofdaltaar.80 Bij vrijstaande hoofdaltaren werden de altaarstukken aan twee kanten
beschilderd; bij de meer gangbare altaren tegen een wand aan één zijde.
Een nieuwe fase trad in omstreeks 1300 toen Cimabue de opdracht kreeg een
altaarstuk van groot formaat te maken voor de Santa Chiara in Pisa. Het niet bewaard
gebleven, door Hager gereconstrueerde polyptiek was het eindpunt van ruim veertig
jaar experimenteren met verschillende varianten op diverse plaatsen en tegelijk het
beginpunt van de verbreiding en vervolmaking van het veelluik. Het is zinvol deze
ontwikkeling nauwkeurig te beschrijven teneinde de samenhang met
opdrachtverhoudingen enerzijds en beroepsposities van schilders anderzijds precies
te kunnen vaststellen; tegelijkertijd kan gezocht worden naar verbanden met de
verhoudingen tussen de bedelorden onderling, regulieren en seculieren, geestelijken
en leken: machtsverhoudingen die verklaringen bieden voor de dynamiek in het
mecenaat en het beroep van schilder.
In het opdrachtdocument van Cimabue staat expliciet dat het gaat om een ‘paneel
voor het altaar’. De constructie wordt in het opdrachtdocument uitvoerig beschreven.
De belangrijkste nieuwe elementen zijn een sokkel (predula) en steunberen
(colonella)81 Deze opdracht betreft de oudst bekende altaardecoratie in de vorm van
een reeks panelen naast en boven elkaar die te zamen een grote vrijstaande opstand
vormen. Het eenvoudige ‘dossaal’, zoals Orlandi dat maakte, werd uitgebreid tot een
veel hogere constructie van meerdere registers boven elkaar, elk versierd met heiligen
of verhalende voorstellingen. De voorstelling als geheel werd opgebouwd rond de
thema's van incarnatie (Maria met kind), kruisoffer met verlossing (Christus aan het
kruis) en daarnaast staande heiligen die steeds meer gerekruteerd werden uit het
bestand van de bedelorden.
Sinds 1315-1320 werden de grote bedelordekerken op een luxueuze wijze ingericht.
Het theologische gedachtengoed naderde het hoogtepunt van systematiek en
reikwijdte, terwijl ook de liturgie uitgroeide tot een luisterrijk kijkspel. De behoefte
aan een prachtig decor voor de conventsliturgie nam sterk toe. Om de opheffing van
de hostie tijdens de mis goed uit te laten komen was een gouden, door kaarsen
verlichte achtergrond voor de kostbaar uitgedoste celebrant dringend gewenst. De
rijke bedelmonniken vervingen de eenvoudige altaardecoraties door kostbare
polyptieken.
De Santa Caterina te Pisa was een van de eerste kerken waar tot een dergelijke
vervanging besloten werd. Het altaarstuk werd, zoals gebruikelijk, besteld door de
sacristiebewaarder; Fra Pietro trad op als bemiddelaar voor het convent.82 In 1319
voltooide Simone Martini een groot polyptiek, opgebouwd uit vier horizontale rijen
met figuren en zeven verticale rijen. Daar-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

74
van zijn er twee onderverdeeld in twee (en eenmaal drie) figuurtjes per paneel. De
verticale middenrij toont de theologische kern van het christelijke gedachtengoed
zoals dat na 1300 in brede kring als eeuwige waarheid gold. Bovenaan staat Christus
met een zegenend gebaar als Salvator met in zijn linkerhand een boek. Daarop staat
te lezen: ‘Ik ben de alfa en omega, het begin en het einde.’ Dit wordt verduidelijkt
door de twee aartsengelen: Gabriël, de boodschapper van het begin, en Michael, de
heraut van het einde der tijden. Het begin is in beeld gebracht door het
incarnatiethema: Maria met kind. In de onderste zone is het lijden van Christus
afgebeeld: als Man van Smarten beweend door zijn moeder en zijn lievelingsapostel
Johannes.
De verticale middenrij vormde een gesloten theologische cyclus. Op de centraal
geplaatste paneelschildering verscheen de christelijke theologie, zodat de monniken
deze telkens opnieuw in meditatie konden lezen en overdenken. Honderden dicht
beschreven bladen perkament werden verbeeld op vier panelen met eenvoudige
voorstellingen. Deze cyclus was, zo stelden de dertiende-eeuwse theologen van de
bedelorden, voorspeld door de profeten. Deze zijn afgebeeld in de horizontale
bovenrij, zes in getal. Vier van hen houden de synopsis van hun voorspelling op een
boekrol in de hand. Mozes draagt de wetstafels en David zijn harp. Onder de
hoofdfiguren uit het Oude Verbond werden de hoofdrolspelers uit het Nieuwe
Testament geplaatst. Deze tweedeling - een vrucht van het theologische gedachtengoed
- kwam tot uiting in de ordening van de geschilderde figuren. Onder de rij van de
twaalf apostelen, als vertegenwoordigers van het Nieuwe Testament, staan zes grotere
figuren naast Maria met kind. Onder hen bevinden zich de dominicaner heiligen:
Dominicus en Petrus de Martelaar. Zij staan in een rij van grote predikers met
Johannes de Doper en Catharina van Alexandrië. De exegeten die dit beeld hebben
verhelderd staan op de onderste rij: de evangelisten, de kerkvaders en de grote
ordetheoloog Thomas van Aquino. De dominicaan staat naast de grote kerkvader
Augustinus aan wie de dominicanen veel ontleenden. De ordening is zo doordacht,
dat ook een verticale en diagonale lezing een betekenisvol verband te zien geeft. Alle
figuren aan wie een specifieke rol werd toebedacht in een opvatting over de
wereldgeschiedenis, zoals die door de ordetheologen was ontwikkeld, zijn zo in hun
onderlinge samenhang uitgebeeld. Daarmee werd het polyptiek de volmaakte
beeldvorm voor het hoofdaltaar in de grote bedelordekerken die vele vermogende
en geleerde monniken herbergden.
Waar enkele opdrachtgevers begonnen met het bestellen van dure altaarstukken
konden anderen moeilijk achterblijven. In de jaren twintig liet de dominicaner
bisschop van Sovana, een man van hoge afkomst, Trasmundo Monaldeschi, toen
ruim zestig jaar oud, een polyptiek maken, voor het hoofdaltaar van de San Domenico
te Orvieto. Het zevenluik werd eveneens
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bij Simone Martini besteld.83 De schenker die er honderd florijn voor betaalde, liet
zichzelf op het altaarstuk vereeuwigen. Het gebedsportret van een opdrachtgever op
een altaardecoratie betekende een verruiming van de functie van het retabel, dat
daarmee tevens een herdenkingsfunctie voor de opdrachtgever kreeg. Het veelluik
werd verrijkt met een portretvorm die traditioneel behoorde bij grafmonumenten.
Een dergelijk voorrecht was echter alleen weggelegd voor invloedrijke opdrachtgevers
die in de kerkelijke verhoudingen ter plaatste domineerden.
Zo bood het polyptiek niet alleen mogelijkheden voor het uitbeelden van abstracte
theologische ideeën, maar ook voor incidenteel individueel vertoon van
opdrachtgevers. Vermogenden konden als opdrachtgever de beeldvorming mede
bepalen en dit vormde een extra stimulans van de mecenaatskansen gebruik te maken.
Zo werd in korte tijd het polyptiek gemeengoed en ging het te zamen met de fresco's
een rol spelen in het Italië omspannende netwerk van bestuurders. De grote
opdrachtgevers kenden elkaar op verschillende manieren, onder andere als
familieleden, of als kerkelijke functionarissen. Zo was Francesco Monaldeschi (†
1301) bisschop van Florence en van Orvieto tijdens een belangrijke fase in de bouw
van beide kathedralen. Trasmundo Monaldeschi studeerde in Parijs en Bologna, werd
lector in Orvieto en prior van diverse dominicaner conventen, speelde een grote rol
in verschillende provinciale kapittels en was een van de ordeleden die bisschop werd.
De groepen opdrachtgevers van fresco's en dure paneelschilderingen gingen elkaar
sinds 1320 overlappen. Er vormde zich een homogeen milieu van opdrachtgevers
waarop de schilders hun professie konden bouwen.
De franciscanen in Orvieto lieten zich niet onbetuigd. Zij bestelden bij Simone
Martini en zijn zwager Lippo Memmi eenzelfde soort polyptiek als de dominicanen
gedaan hadden. De samenstelling van de heiligen werd aangepast: de dominicanen
werden franciscanen. Vervolgens gingen de dominicanen in Pisa bijbestellen ten
behoeve van hun zijaltaren. Zij lieten grote altaarstukken maken met Dominicus en
Thomas van Aquino als centrale figuren, omgeven door uitbeeldingen van hun
theologische gedachten en scènes uit hun leven.
Ook het hoofdaltaar van de Santa Croce te Florence werd voorzien van een groot
altaarstuk.84 Het veelluik is later verplaatst en verzaagd, en er zijn slechts enkele
fragmenten overgebleven, verspreid over diverse musea. In plaats van staande
halffiguren op de predella werden er verhalen afgebeeld over het leven van Christus
met in het midden de bestijging van de Calvarieberg. Met de crucifix en de pelikaan
boven Maria met kind ontstond eenzelfde soort theologisch-historische cyclus als
op het Pisapolyptiek. Onder de grote heiligen in de middenzone waren drie
franciscanen afgebeeld: Antonius van Padua, Lodewijk van Toulouse en Franciscus
van Assisi. Het accent op de kruissymboliek in diverse voorstellingen werd bepaald
door de
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Pietro Lorenzetti, Patriarch Albert geeft de karmelieten hun regel, Honorius III keurt deze goed met
boven hem drie voorgangers, Honorius IV met kardinalen in consistorie geeft de karmelieten hun
witte pij, details predella.
Pinacoteca Nazionale Siena, foto's Grassi
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wijding van de franciscanerkerk die de naam van het Heilige Kruis droeg.
Voor de Santa Maria Novella werd kort vóór 1324 een polyptiek besteld bij Ugolino
da Siena. Daarna volgden opdrachten voor de Ognisanti en de Santa Maria dei Angeli.
Tevens werden er opdrachten verstrekt voor andere altaren in de grote kerken, zoals
de Santa Croce.85 Het polyptiek van Giovanni del Biondo van 1370 in de sacristie,
alias Rinuccinikapel, is het enige compleet in situ bewaard gebleven voorbeeld voor
deze immense produktie van polyptieken.
Na 1330 kwam het werk meer in handen te liggen van Florentijnse vaklieden. Het
lijstwerk van de Florentijnse veeluiken was zwaarder en de vorm van de pinakels
was ingewikkelder dan die uit Siena, maar de conceptie bleef onveranderd. Op de
predella stonden halffiguren, met bij voorkeur Christus als Man van Smarten in het
midden, ofwel verhalende scènes als toelichting op een van de erboven afgebeelde
heiligen. De zware steunberen werden vaak versierd met heiligen. Onder de heiligen
ten voeten uit bevonden zich in groten getale de nieuwe ordeheiligen. Daarboven
waren apostelen, profeten en evangelisten afgebeeld. Bij belangrijke altaren was de
theologische cyclus van incarnatie, kruisoffer en laatste oordeel de bron van de
verticale middenrij.
De dynamiek in het mecenaat was buitengewoon sterk; ook de karmelieten in
Siena bestelden een gotisch polyptiek voor hun conventsaltaar. In 1325 hadden zij
iets te vieren. De orde liet zich in dat jaar een nieuwe wet aanmeten.86 In Siena besloten
de ordeleden deze wet aanschouwelijk te laten maken op hun kooraltaar. De
voorstelling stond in het teken van de ordepropaganda.87 De karmelieten lieten op
hun conventsaltaar de geschiedenis van hun orde afbeelden zoals de franciscanen
dat eerder gedaan hadden op de wanden van hun kerk in Assisi. Op het veelluik
verschijnen de oudtestamentische profeten Elia en Elisa, gekleed in het ordehabijt
van de karmelieten. Elia staat op het middenpaneel naast Maria met kind, terwijl
Elisa ten voeten uit op een van de zijpanelen staat. Zij werden door de karmelieten
beschouwd als hun ordestichters en toonden dus aan dat de karmelieten de alleroudste
bedelorde zouden zijn.
De aanspraken op de oudste traditie werden toegelicht op de predella, die de
politieke betekenis van de religieuze voorstelling op het middenpaneel en de
zijpanelen verduidelijkte. Het eerste paneel toont de dromende vader van Elia, die,
getuige het opschrift, elkaar groetende monniken voor zich ziet, gekleed in wit habijt:
karmelieten. Daarna zien wij een karmelieter kluizenaar bij een bron waarmee de
mythe aanschouwelijk werd gemaakt dat waar de karmelieten verschijnen er water
begint te vloeien - een thema dat zowel voor de woestijnmonniken als voor de burgers
van de hooggelegen stad Siena vol betekenis was. Op het middenpaneel is patriarch
Albert afgebeeld, terwijl hij Jeruzalem verlaat om in 1209 de karmelieten wettelijk
te erkennen;
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achter de bron staat hun sterk op de dom van Siena lijkende kerk die duidelijk maakt
dat de beschouwer niet meer met woestijnheremieten van doen heeft. Vervolgens
zien we de karmelieten tijdens een consistorie bij Honorius III; boven de pontifex
verschijnen nog drie pausen met wetteksten in hun hand om aan te geven dat de
karmelieten al eerder officieel erkend waren. Ten slotte is de plechtigheid afgebeeld
waarin Honorius IV de karmelieten hun witte habijt verleent.
Niet alleen de karmelieten, franciscanen en dominicanen zagen heil in altaarstukken,
maar ook anderen maakten gebruik van deze propagandamogelijkheid op de
allerheiligste plaats in de samenleving. De burgers in Siena, bisschop Guido Tarlati,
de heerser over Arezzo en kardinaal Stefaneschi bestelden ook polyptieken, telkens
met hun heiligen en hun visie op kerk en staat.88 Zo maakte het veelluik en daarmee
het schildersberoep een ware zegetocht door de Italiaanse samenleving. Wat door
de bedelmonniken in onderlinge samenwerking en wedijver was ontwikkeld, werd
door andere groepen overgenomen en op onderdelen aan hun specifieke wensen
aangepast. De ontwikkeling en verbreiding van het mecenaat ten gunste van het
novum van het polyptiek verliep via het netwerk van bestuurders die elkaar ontmoetten
tijdens generale kapittels, visitaties, dienstreizen, diplomatieke missies,
gastdocentschappen, tijdens plechtigheden en kroningsceremonieën. De vreedzame
wedijver tussen de vermogenden gaf een enorme impuls aan een gelijksoortig
mecenaat, waardoor er rond een nieuw produkt in korte tijd een gevestigde
beroepstraditie kon ontstaan.
In tal van prestigeverhoudingen kreeg het bestellen van een altaarstuk zin en
betekenis: tussen paus, kardinalen en bisschoppen, tussen seculieren en regulieren,
tussen de verschillende orden, tussen burgers van diverse steden en tussen vorsten
en hun hovelingen. Doordat meerdere instellingen en groeperingen opgenomen
werden in grotere politieke verbanden en doordat zij zich spiegelden aan een
gemeenschappelijk cultureel kader, waarbinnen verschillende accenten mogelijk
waren, kon het altaarstuk zo'n spectaculaire opmars in kerken maken, hetgeen aan
schilders een beslissend concurrentievoordeel gaf boven andere decoratiespecialisten.

Paneelschilderingen voor zijaltaren en privé-devotie:
vraag en aanbod
De beroepsperspectieven van schilders verbeterden aanzienlijk door de sterk
toenemende vraag naar paneelschilderingen voor zijaltaren, huisaltaren en als
onderdeel van reisbenodigdheden. In het voetspoor van de grote op-
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drachten ontstond een vraag naar soortgelijke schilderingen, maar kleiner en
goedkoper, en met minder specifieke voorstellingen. In steden als Siena en Florence
konden de minder getalenteerde leerlingen van de grote meesters zich toeleggen op
de produktie van gestandaardiseerde schilderingen. Dit herhaalbare vakwerk bood
aan vele schilders emplooi; inventiviteit en bijzondere deskundigheid werden niet
verwacht. In aantallen werd de beroepspraktijk bepaald door vaklieden die op dit
niveau werkzaam waren en niet door exceptionele beroemdheden als Giotto en
Simone Martini. Vaak zijn de namen van deze vaklieden wel bekend, maar blijkt het
onmogelijk de in gildelijksten of andere teksten voorkomende namen met bewaard
gebleven schilderingen in verband te brengen. In de grote steden ging het om
beroepsgemeenschappen van zo'n vijftig tot honderd vaklieden die aan de vraag op
de kunstmarkt een bestaan ontleenden en aldus aan de beroepsvorming van schilders
een grote stabiliteit verleenden.
De vraag naar decoraties bij de zijaltaren ging uit van de bedelordekerken. Het
koor en de koorscheidingen ervoor (de loopbruggen, aangeduid als ponte of tramezzo)
werden voorzien van tientallen altaren. De balkons boden plaats voor vier altaren op
de schipvloer en nog eens vier op de ‘brug’.89 Deze bouwfase rond 1320-1330 viel
samen met een verschuiving in paneelschilderingen van heiligenplanken en
monumentale panelen naar polyptieken. Deze werden bekostigd door gilden,
broederschappen en vooral door koopmansfamilies. Bestaande decoraties hing men
in de sacristie of ergens tussen twee kapellen.90 De tussen 1250 en 1310 in zwang
zijnde decoratievormen werden nadien nauwelijks meer gemaakt. Deze heroriëntatie
werd ook zichtbaar in afbeeldingen van kerkelijke rituelen. Ciboria, antependia en
grote planken verdwenen uit het beeld. Steeds vaker werden liturgische scènes
uitgebeeld met altaarstukken. Deze nieuwe decoratievorm werd met de tramezzi als
het ware gecanoniseerd in de pauselijke wetboeken doordat de miniaturen aan het
begin van de delen De Consecratione en De Confessione gemodelleerd waren naar
de inrichtingswijze van bedelordekerken.91
Leken die altaarstukken voor kerken bekostigden wilden ook visuele oriëntaties
voor hun geloofsbeleving thuis. Monniken lieten het eerst op grote schaal
paneelschilderingen maken voor hun cellen, gevolgd door kardinalen en bisschoppen
die er hun paleiskapellen mee decoreerden, waar ze ook kostbare verluchte
handschriften gebruikten. Beide groepen zijn rijk vertegenwoordigd op de
paneelschilderingen in de vorm van gebedsportretten en wapens. De burgers traden
in hun voetspoor en zo vond een verdere verspreiding van de regelmatige
geloofsbeleving plaats met als centraal motief meestal een Man van Smarten of een
Madonna dell' Umiltà.92
Vóór de veertiende eeuw waren gebedsportretten een elitaire aangelegenheid.
Incidenteel lieten pausen, keizers, bisschoppen en abten zich in gebed portretteren
om uitdrukking te geven aan hun verering van Christus, Maria
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en heiligen. In de veertiende eeuw werd de geloofsbeleving gedemocratiseerd en
voorzagen grote groepen burgers, die geen kostbare missalen en getijdenboeken
konden bekostigen, zich van goedkopere paneelschilderingen met verwante motieven.93
Zo konden ze zich bezinnen op de stille deugden van Maria, het lijden van Christus
en de voorbeeldige levenswijze van heiligen. Aristocratisch-monastieke idealen
werden aangepast en verbreid onder leken die zich in aanleg richtten naar de
bedelmonniken in hun eigen stad. Kerkelijke gedragsvoorschriften werden aldus in
aangepaste vorm buiten de muren van kloosters en kerken verbreid en vervulden
mede door de afbeeldingen moraliserende functies in de groeiende
stadsgemeenschappen.

Sociale functies van schilderkunst, liturgie en kerkarchitectuur
De beschrijvingen van de functionele differentiatie en historische ontwikkeling in
paneelschilderingen en de interpretaties van de dynamiek in opdrachtverhoudingen
en beroepsrelaties wijzen in de richting van meer algemene verklaringen. De
samenhang tussen de grote toename in opdrachten voor schilderingen en de
professionalisering van schilders in Italië tussen 1250 en 1340 is evident. Nergens
anders kwam het bedelordemecenaat zo tot bloei als in Italië. Bij uitstek in de
groeiende Italiaanse steden raakten grote groepen kooplieden en vaklieden betrokken
bij de verering van nieuwe ordeheiligen.94 In vergelijking met de periode van de
vierde tot de twaalfde eeuw werd deelname aan het kerkelijk leven minder elitair.
Heiligenverering en christelijke beginselen werden zowel sociaal als geografisch
meer gespreid. Ook de heiligen zelf werden minder aristocratisch. Mede door de in
aantallen toenemende heiligen en zaligen raakten meer mensen betrokken bij
kerkelijke giftrelaties, rituelen en voorstellingen. Binnen de uitgebreide en
gedemocratiseerde kerkelijke verhoudingen kreeg vervolgens, vooral na 1320 en in
weerwil van observantie-bewegingen, een tendens in de richting van aristocratisering
weer de overhand: de kerken werden kostbaarder ingericht en de bedelmonniken
gingen zich deftiger gedragen.
De idealen die de bedelmonniken elkaar en leken voorhielden verschilden niet
zozeer naar inhoud en strekking van oudere religieuze normen, als wel wat betreft
het effectieve bereik ervan.95 Deze monniken richtten zich niet op zelfheiliging en
contemplatie, maar op actief apostolaat. Opvoeding van anderen door zelf ascetisch
te leven kwam centraal te staan en zo werden oorspronkelijk elitaire
geloofsvoorstellingen gepopulariseerd. Aan notarissen, bankiers, schoenmakers en
slagers werden stille deugden en zondebesef voorgehouden via misviering, preek,
biecht, reliekenverering en processies.
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Geschilderde afbeeldingen deden dienst bij de vervulling van interne en externe
civiliserende functies. Kerkbouw en opdrachtverlening brachten burgers en monniken
nader tot elkaar. De toetreding tot de orden bevorderde de beschaving van burgers
die zich de gedragsnormen van de geestelijken meer en meer eigen gingen maken.
Kerkelijke instellingen werden sterker gebonden aan staatsorganisaties; burgers
financierden namens hun stadstaten kerken en kloosters, zonder het daarmee gemoeide
vermogen overigens definitief over te dragen; monniken vervulden bestuursfuncties
en administratieve taken voor stadsbestuurders.
Van de dertiende tot de zestiende eeuw waren kerk-, stads- en staatsvorming
onverbrekelijk met elkaar verbonden en was de uiteindelijke dominantie van
staatsorganisaties nog niet zo duidelijk zichtbaar. Geen vorst of magistraat kon zijn
positie aanschouwelijk maken zonder kerkelijke symbolen. Kerk en staat vormden
zowel ideëel als praktisch een dynamische eenheid, gekenmerkt door wisselende
patronen van samenwerking en strijd. Voor de ontwikkeling en verbreiding van
gedragsidealen bleven kerkelijke instellingen van doorslaggevende betekenis.96
Veranderingen in kerkelijke verhoudingen, samenhangend met de opkomst van de
bedelorden, verklaren - in het verlengde van de hiervoor gegeven beschrijvingen en
interpretaties - het toegenomen belang van verschillende afbeeldingen, variaties en
ontwikkelingen in beeldvormen en het succes van diverse kunstenaarsprofessies, in
het bijzonder de schilders.
Kooplieden en bankiers traden toe tot kerkelijke organisaties en konden als prediker,
biechtvader, bestuurder én als familielid een belerende invloed laten gelden.97 De
integratie tussen leken en geestelijken werd bevorderd door het toenemend aantal
op latere leeftijd toegetreden monniken, conversi, en door het ontstaan van
tussengroepen: lekebroederschappen die zang-, bid- en processiefuncties vervulden.
De nieuwe orden probeerden in onderlinge wedijver leken aan zich te binden, zonder
daarbij de steun van de pausen op het spel te zetten. Zo raakten grotere groepen
mensen betrokken bij de kerkelijke liturgie en kennisontwikkeling.
De tweeledige binding van de bedelmonniken met enerzijds andere geestelijken
en anderzijds leken, had haar weerslag op de kerkindeling en decoratie. Op de
koorscheiding, in de zijkapellen en in het schip werden afbeeldingen geplaatst voor
de verschillende categorieën leken; in koor en kapittelzaal verschenen geleerde
decoraties voor de clericale elite zelf. Het liturgisch en architectonisch arrangement,
gemodelleerd naar de tussenpositie van de bedelmonniken was bevorderlijk voor
een gematigd luxueus mecenaat ten gunste van schilders. De synthese tussen
volksgeloof en elitereligie was het kunststuk van de bedelmonniken die in hun
afhankelijkheidspositie aangewezen waren op een tweeledig beeldsysteem: voor
leken en voor monniken.
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In vergelijking met bedelordekerken was het liturgisch arrangement van Romeinse
basilieken en romaanse kerken niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van
monumentale paneelschilderkunst. De uitwisseling tussen leken en geestelijken was,
zeker ten aanzien van preek, biecht en communie ook veel beperkter. De celebrant
die op een troon in een halfronde absis zat zou door grote paneelschilderingen aan
het oog onttrokken worden. Voor dit type kerken zonder koormuur en met misviering
ad populum (naar het volk toegericht) waren andere beeldvormen meer geëigend,
zoals portaalsculptuur, beelden bij de kapitelen, een pergola (balk gedragen door
zuilen), een antependium, een hangend kruis, of een mozaïek in de absis, meestal
met een Maestà-voorstelling: een tronende Christus of Maria.98
In de kerkinrichting bestonden verschillende soorten scheidingen tussen geestelijken
en leken in de vorm van wanden of balken.99 Deze waren voorzien van afbeeldingen,
meestal beschilderde beelden of panelen, iconen, en dankten daaraan de naam
iconostase. Een dergelijke opstelling was ook in Venetië en omgeving gebruikelijk:
een lage stenen kooromheining en daarboven een reeks iconen, gedragen door een
balk die rust op zuilen, soms gevolgd door een tweede balk met een kruis en op de
grens van schip en koor een monumentale stenen kansel.100 Het koor bevond zich
ongeveer halverwege het schip en werd aan de achterzijde begrensd door een halfronde
absis met een bisschopstroon en daarboven een groot mozaïek.
In de grote kloosterkerken van het westen - benedictijner en cisterciënzer abdijen
- hadden leken nauwelijks toegang tot de eredienst.101 Alleen koninklijke schenkers
mochten bij bijzondere gelegenheden kloosterkerk en claustrum betreden; incidenteel
verwierven zij grafrechten in een abdijkerk.102 Abdijen met een bedevaartsfunctie
hadden aparte architectonische voorzieningen voor de bezoekende leken, waaronder
een ruim atrium (voorhof) en een monumentale afscheiding van de monnikenkerk.
De liturgie bleef voor de leken in het algemeen verborgen. De grote agrarische
kloosters kenden in hun kerken verder een scheiding tussen verschillende geledingen.
De monniken behorend tot de landbezittende families zaten in een eigen koor bij het
hoofdaltaar. Dit werd aanvankelijk in een ronde absis opgesteld, met daaromheen
een kapellenkrans. In enkele cisterciënzer kerken werd een rechte afsluiting
geïntroduceerd: een grote kapel in het midden, kleinere ernaast.103 Deze kerken waren
soberder ingericht dan de oudere abdijen; overdaad, luxe en een veelheid aan
gebeeldhouwde voorstellingen werden veroordeeld als niet functioneel. Bernard van
Clairvaux stelde in 1124 zijn kritiek op schrift tegen de kerkbouw zoals die in Cluny
en Saint Denis bij Parijs plaats vond. Hij fulmineerde tegen ‘...de hoogte van kerken,
hun onbescheiden lengte, overdreven breedte, overdadige decoratie en overbodige
uitbeeldingen, die de aandacht afleiden van hen die bidden...’. Hij hekelde mooie
heiligenbeelden en gouden reliekschrijnen, gemaakt met
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groot vakmanschap, die meer vanwege hun schoonheid, dan om hun heiligheid
bewonderd werden: ‘Oh ijdelheid der ijdelheden, zinlediger dan ijdelheid! De muren
van de kerken zijn schitterend, maar de armen leven in nood.’ Over de voorstellingen
schreef hij: ‘Wat zijn al die geile apen aan het doen, die trotse leeuwen, monstrueuze
centauers [...] wat betekenen straffende ridders [...] goede God, als men niet
beschaamd is over zoveel ongepastheid, waarom dan tenminste geen spijt van de
kosten?’104
De bedelorden zetten het streven naar doelmatige en beschavende afbeeldingen voort,
maar met meer begrip voor de functies van afbeeldingen voor leken. De cisterciënzers
mochten zich, getuige hun statuten van 1134 en 1215, niet in steden vestigen en
verboden alle afbeeldingen behalve die van Christus.105 In 1134 stelden zij: ‘Wij
verbieden beelden en schilderingen in onze kerken of op andere plaatsen in onze
kloosters, omdat de aandacht die daarop wordt gericht het nut van zinvolle meditatie
en de leer van religieuze ernst dikwijls veronachtzaamt.’
De bedelorden ontleenden opvattingen over kerkbouw en decoratie aan de
cisterciënzers, maar combineerden die met andere tradities in kerkbouw, liturgie en
theologie, en ze pasten hun opvattingen pragmatisch toe in stedelijk verband. Voor
het koor bestelden ze ingewikkelde theologische afbeeldingen en voor de leken lieten
ze eenvoudigere, verhalende en emotionelere afbeeldingen maken. Kerkelijke
voorstellingen werden uitgebreid en gedifferentieerd naar publiek. Geloofsidealen
werden gesystematiseerd, de kosten ingeperkt en overdaad werd beteugeld.106
De door bedelmonniken en burgers gedeelde voorstellingen van voorbeeldige
heiligen, maatgevende deugden en tot wijsheid strekkende kennis werden op ongekend
grote schaal uitgebeeld.107 Hiermee was een maatschappelijk belang gemoeid. De
monniken konden bij de bepaling van hun standpunt teruggrijpen op een traditie in
het religieuze denken waarbij de nadruk lag op de functies van afbeeldingen om
beschavingsidealen over te dragen aan grote groepen mensen. Deze gedachte werd
in de dertiende eeuw het uitgangspunt van een ongekend grootschalig kerkelijk
mecenaat.
Binnen opdrachtverhoudingen probeerden de gevestigde geestelijken hun posities
af te bakenen tegenover geestelijken in de marge van het kerkelijk bestel, leken die
geld, goederen en land aan de kerk schonken, en vaklieden in decoratiewerk. De
kerkelijke elite maakte aanspraken op het exclusieve recht vorm en inhoud van
kerkdecoraties te bepalen.108 Buitenstaanders die hervormingen bepleitten dwongen
de gevestigde geestelijken tot een scherpe stellingname en namen zelf een
tegenovergesteld standpunt in. Dergelijke polemieken geven evenwel een vertekend
beeld van de opdrachtpraktijk, die doortrokken was van een gematigd compromis.
Gregorius de Grote (590-604), de tot kerkleraar verheven paus, formu-
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leerde de algemeen geldende visie tijdens een concilie aldus: ‘Wat het woord is voor
de geletterden is de schilderkunst voor de onwetenden, en voor de gewone mensen
neemt het beeld de plaats in van het woord. Op de muren kunnen zij leren wat zij
niet kunnen begrijpen in boeken.’109 Tevens stelde hij het leerstuk op, dat de keuze
van voorstellingen geen zaak was van schilders, maar dat die gebaseerd diende te
zijn op de tradities en wetten van de kerk. Deze visie bleef in grote lijnen maatgevend
voor de kerkelijke opdrachtverlening en werd in aangepaste vorm tot uitgangspunt
van opdrachten voor stadhuizen en paleizen. Ook in die kaders is het besef tot
uitdrukking gebracht dat afbeeldingen gedragsidealen tot uitdrukking moeten brengen
en daarmee een beschavende functie vervullen voor de mensen die in de aldus
gedecoreerde ruimten ontvangen worden.110 Het belang dat aan beeldende kunst werd
gehecht, verklaart de soms heftige debatten die erover gevoerd werden, de grote
behoefte om bepaalde afbeeldingen te laten maken en andere juist weer weg te halen,
en de soms opmerkelijke aandacht waarmee decoratiewerkzaamheden werden
gevolgd.
Nieuw in de dertiende-eeuwse bedelordecultuur was enerzijds de intensiteit van
het debat over kunst, architectuur en de financiering daarvan, en anderzijds het
effectieve bereik van afbeeldingen. De bedelorden vormden een fijnmazig netwerk.
Van Oxford tot Napels namen ze kennis van elkaars ideeën en lazen ze dezelfde
boeken. Bovendien zagen ze het als hun taak deze kennis over te dragen op leken.
Daarbij ontwikkelden ze een compromis tussen een met nadruk uitgedragen
soberheidsleer en gevoel voor uiterlijk vertoon. De beeldvorming werd toegespitst
op de ervaringswereld van het publiek. De bedelmonniken deden dat met opmerkelijke
inventiviteit en gevoel voor wat gepast was aan een hof en wat aansprak in een
stadswijk.
Familieverhoudingen kregen in de steden de nadruk: Christus als kind, niet zoals
vroeger vooral als heerser, en Maria als moeder.111 De identificatiemogelijkheden
werden versterkt door de rol van ordeheiligen en zaligen die herkenbaar waren als
medeburgers uit dezelfde stad of streek. Op de muren, wanden, balken en bij de
zijaltaren rond het koor werden de leken op hun wenken bediend. Geschilderde
afbeeldingen vormden een directe aanvulling op de rituelen die de geestelijken voor
de leken uitvoerden en op de sociale controle die zij via preek en bediening van
sacramenten uitoefenden.
Tegelijkertijd cultiveerden de bedelmonniken in eigen kring een
abstracttheologische geloofsbeleving. Ze probeerden het religieuze denken te
systematiseren en het geloof in dogma's te vatten. Ze legden de nadruk op de
menswording en verlossing van God de Zoon en verbonden deze opvattingen door
de transsubstantiatieleer met liturgische praktijken. De systematisering vond plaats
in de vorm van omvangrijke traktaten en in afbeeldingen die in kapittelzalen en op
het kooraltaar werden aangebracht. Net als de oudere geestelijken hielden de
bedelmonniken er een koor op na waar ze
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bijeenkwamen voor de conventsmis en het koorgebed: samenkomsten die de
onderlinge verhoudingen versterkten, de monniken doordrongen van de christelijke
waarden, en hen onderscheidden van de leken. Het afgesloten koor werd decoratief
begrensd door een monumentale altaaropstand waarop de geloofsvoorstellingen met
ongekende systematiek verschenen.112 Een dergelijk arrangement was in Romeinse
basilieken en romaanse kathedralen niet mogelijk, omdat de eredienst met het gezicht
naar de gelovigen werd voltrokken en niet in een afgesloten koor.
Zo waren er verschillende ontwikkelingen in kerkarchitectuur, theologie en liturgie
die juist in het kader van de bedelorden het mecenaat ten gunste van de schilders
bevorderden. De combinatie van een besloten koordienst die ruimte bood aan een
afsluitende, geschilderde decoratie enerzijds en een omvangrijk grensgebied tussen
geestelijken en leken anderzijds, waar in woord en beeld geloofsvoorstellingen werden
overgedragen, verklaart de specifieke inbreng van de bedelorden in de opkomst van
het schildersberoep. Zowel de decoratie van de enorme hoeveelheid nieuwe
ordekerken, als de ideeën over giftrelaties, rituelen en collectieve voorstellingen
ontwikkelden zich in het bredere kader van de verhoudingen tussen bedelmonniken
en verschillende groepen leken die samen grotere en duurzamere maatschappelijke
verbanden vormden.

Eindnoten:
44 Hager 1962 en Van Os 1984 attenderen op het belang van de vorm van paneelschilderingen en
op de noodzaak de oorspronkelijke plaats ervan te achterhalen teneinde de functies van
paneelschilderingen voor verschillende publieksgroepen te verhelderen.
45 Van Os 1984, 8 en Gardner von Teuffel 1979.
46 Voor de vormgeschiedenis van de polyptiek Gardner von Teuffel 1977 en 1979.
47 Zie de vroege werken in Battisti 1967; Previtali 1967 en White 1979.
48 Zie Hager 1962, afbeeldingen 122-129, 135, 137, 142-159.
49 Hager 1962, 91-108, 161-162 en Van Os 1984, 12-18. Doorgaans waren antependia van edel
metaal of textiel en paliotti van textiel; vergelijk Orlandi 1955 I afbeelding XIX en II, 290-291
met een van de bronnen: ...un Paliotto ricamato con figure, ed arricchito di perle, che coperto
di un velo se mette all' Altar maggiore ne' giorni più solenni, besteld door Fra Niccolò da
Milano converso, con ispesa di scudi 500, il quale morì nel 1367. Dit paliotto verving een ouder
uit 1336. Waarschijnlijk zijn paliotto, dossale of antependium en polyptiek complementair, in
plaats van dat het laatste zich direct als beeldvorm uit de eerste drie ontwikkeld heeft.
50 Hager 1962, 65. De mis van Saint Giles is een laat vijftiende-eeuwse weergave van de liturgie
in aanwezigheid van Karel de Grote.
51 Vergelijk het Santa Finapaneel in San Gimignano en het paneel met de stadsheilige zelf waarvan
de precieze herkomst door de sluiting van de crypte en de latere bouw van de Finakapel niet
precies te achterhalen is. Voorts de opstelling van het Servaesmonument in Maastricht en de
Ursulaschrijn van Memling.
52 Vergelijk Vroom 1981, 123-142, 177-180. Variaties en constanten in de opstelling, functies en
decoraties van reliekschatten komen in hoofdstuk 2 nader aan de orde. Reliekenaltaren en het
ronddragen van relieken speelden een belangrijke rol in de financiering van liturgie en kerkbouw.
53 Hager 1962, 130-146 plaatst deze planken direct in de ontwikkeling van het hoofdaltaarstuk.
54 Zie de afbeeldingen in Hager 1962, 86, 129, 130, 131 en infra over het Stefaneschi-altaarstuk.
55 Spaarzame informatie over deze vroeg veertiende-eeuwse dispositie is voor Florence te vinden
in Morçay die een beschrijving van de oude San Marco geeft. Mondelinge mededeling van M.
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Butzek die bevestigde dat dit altaarstuk buiten het koor in de chiesa dele donne stond opgesteld.
Zie verder hoofdstuk 2.
Vasari-Milanesi 1, 365.
Zie Hager 1962, 146; White 1979, 32-45; Cannon 1982, 88 en noot 142 en Van Os 1984, 31-33
met de argumenten voor plaatsing op hoofdaltaar dan wel zijaltaar.
Stubblebine 1979, 21-27 en Gardner 1982.
White 1979, 185-187, mijn cursivering.
Orlandi 1955 1, 40. Fra Baro de perentela sasetorum. Confessor magnus et praedicator. totum
sacristiam munivit paramentis. de serico dupplicatis. ac etiam tabulam altaris sua procuratione
fieri fecit. fuit bis Subprior florentinus. In ordine vero vivens plusquam LX. annis obiit anno
domini MCCCXXIIII. In vigilia beati Jacobi.
Orlandi 1956 met de bronnen over de verlichting en een andere conclusie.
Orlandi 1956.
Voor kapelbouw in de Santa Maria Novella: Wood Brown 1902, 62-72, 114-144 (Laudesi-kapel,
127-128) en Stubblebine 1979, 21-27. In 1334-1335 nam een lid van de familie Bardi de
patronaatsrechten over van de Laudesi. Zie tevens Hueck 1976.
Vasari-Milanesi 1, 394. Andere passages die mijn these bevestigen 1, 365, 396, 397. De passages
over Cimabue laten geen eenduidige interpretatie toe.
Ghiberti-Fengler, 21.
Ghiberti-Fengler, 20-22, 25-27, 42, 45.
Bacci 1944, 118-119. Tabulam praetiosam procuravit fieri majoris altaris en de vermelding
van de plaatsing alsmede andere opdrachtdocumenten, Bacci 1944, 34-47. Ook hieruit blijkt
dat een altaarstuk altijd expliciet als altaarstuk werd beschreven.
Gardner 1982.
De beeldvorm van crucifix of kruis hangend in de viering van een kerk of staand op een balk
of koormuur is ouder. Voorbeelden in Pevitali 1967, 60-72; Battisti 1967, 101, 107, 111 en Van
Os 1984, 30.
De iconografie van dergelijke schipfresco's moet overigens gerelateerd worden aan hun gangbare
functie voor leken en niet aan een specifiek historische ontwikkeling, zoals Meiss 1951, 53-93
heeft gedaan. Het gaat om plaatsgebonden conventionele voorstellingen waarin de leken hel
en verdoemenis werd voorgehouden; een algemeen en collectief schuldgevoel na 1348,
voortkomend uit economische crises en epidemieën is niet gedocumenteerd.
Orlandi 1955 11, 397-404 citeert een zestiende-eeuwse bron, die een rechthoekig ommuurd
koor vermeldt. Dit was bekleed met marmer en op de muur stonden kansels (403), vermoedelijk
conform de fresco's met liturgische situaties in Assisi, alsmede de Scrovegnikapel in Padua met
de Verdrijving uit de tempel en de Presentatie in de tempel. Marmeren kansels op de koormuur
en een ciborium waren gangbaar in de deftige bedelordekerken vóór ongeveer 1300, more
veterum. Deze bron vermeldt voorts de ponte of loopbrug met orgel, trap en altaren.
Waarschijnlijk nam deze ponte functies over van de koormuur met de kansels.
De opkomst van de zangbroederschapen in Hager 1962, 124-125. Posities en functies van deze
broederschappen laten zich overigens moeilijk precies vaststellen.
Zie Hager 1962, 70, 71, 79, 80 over de dom van Pistoia waar Coppo di Marcovaldo eveneens
paneelschilderingen voor de koorscheiding, waaronder een Johannes, verzorgde. In afbeeldingen
van kathedralen boven de Alpen ontwaart men regelmatig beelden van Maria, Christus en
Johannes op oksaal of jubé. Het gaat daar om een wenende Maria en niet een Maria in Majesteit,
die wel denkbaar is naast Christus maar zonder Johannes.
Zie Hueck 1981 De fresco's in de bovenkerk geven de eigenlijke situaties in boven- en
benedenkerk betrouwbaar weer ook wat betreft het gebruik van verlichting door olielampen.
Voor zover na te meten is deze reconstructie aannemelijk. In het algemeen zijn kruis en paneel
ook op dezelfde schaal gemaakt, in de Ognisanti wat kleiner dan in de Santa Maria Novella.
Het ontbreken van een derde paneel en de afmetingen van panelen en koormuur brachten mij
tot de these van twee naast elkaar geplaatste panelen en niet drie met een kruis in het midden.
Vergelijk Vroom 1981, 127-128, 173-177, 187-189, 207 met gegevens over altaren bij
afscheidingen in kathedralen en de betekenis daarvan voor het innen van bijdragen van gelovigen.
Orlandi 1955 11, 403. Er stonden twee dubbele rijen houten banken di legno figurato, e intagliato
tegenover elkaar, met in het midden een houten lessenaar die ook, zoals op de Assisi-fresco's,
naast het altaar kon staan. Vrijwel alle miniaturen met liturgische voorstellingen bevestigen dit
beeld; vergelijk noot 11 en de talrijke miniaturen in boeken met voorschriften voor de koordienst.
Verder behoorde een grote kandelaar voor een paaskaars tot de standaarduitrusting van het
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koor, vergelijkbaar met de schola cantorum in Rome, zie BAV, Kapittelarchief Sint Pieter B 78,
fol. 3r; voorts de nog te behandelen dienstboeken van kardinaal Stefaneschi en kanunnik
Odericus.
Gordon 1982. Ook in het museum te Frankfurt bevindt zich een dergelijk aan twee kanten
beschilderde lage altaaropstand. De gangbare naam voor dit type is dossale of dossaal, hetgeen
tot verwarring aanleiding geeft omdat deze term in de bronnen meestal werd gebruikt voor
altaarbekledingen aan de voorzijde in de vorm van tapijten of kleden die een zelfde functie
vervulden als antependia. Tot de altaardecoraties behoorden ook de veelvuldig afgebeelde
gordijnen aan de zijkant, loodrecht op het altaarstuk, dat in Franse kapellen vaak van edelmetaal
was en overigens een andere vormgeschiedenis doormaakte dan in Italië.
Er zijn verschillende grote tweezijdig beschilderde altaarstukken voor bedelordekerken gemaakt.
Taddeo di Batolo en Sassetta schilderden vrijstaande polyptieken voor kerken in Perugia en
San Sepolcro met aan de schipzijde een zalige en aan de koorzijde een voorstelling die dienst
deed in de monnikenliturgie. Heiligenpaneel, koorscheiding en hoofdaltaardecoratie werden
aldus in een vrijstaand polyptiek verenigd, dat kenmerkend is voor vrijstaande altaren op de
grens van koor en schip, ook bij kanunnikenkoren zoals nog zal blijken.
Hager 1962, 108-112 en Van Os 1984, 18-20.
Hager 1962, 113-114 en Battisti 1967, 91-92.
Voor dit altaarstuk Bacci 1944, 118-119; Van Os 1969, 16-18, 23-27; Cannon 1982, 69-75 en
Van Os 1984, 66-69.
Cannon 1982, 83-84 en Van Os 1984, 69. Over de opdrachtgever, zijn familie en de
oorspronkelijke plaats en functie van het altaarstuk is weinig met zekerheid bekend. Monaldeschi
was een van de eerste leden van de oude elite die de nieuwe beeldvormen overnam, in dit geval
voor een grafmonument.
Gardner von Teuffel 1979.
Voor een overzicht van de vormontwikkeling van het polyptiek Gardner von Teuffel 1979,
White 1979, 64-79; Cannon 1982 en Van Os 1984.
Het onderzoek naar de opdrachtverlening van de karmelieten in relatie met hun wetgeving heb
ik niet kunnen afronden.
Van Os 1984, 91-99.
Van Os 1984, 69-71. Bij het Tarlati-altaarstuk zijn de aan Arezzo gebonden heiligenfiguren
opmerkelijk. Voor de andere twee opdrachten infra.
Zie Hall 1979, 1-6 met reconstructies in de literatuur in noten 3-5. Voorts Wood Brown 1902,
66, 114-144 en Hueck 1984. Verhelderend in contrast met de opdrachten vermeld in de necrologie
van conventsleden is Orlandi 1955 1, 40 en 11, 190-191.
Vergelijk Stubblebine 1979, 22-24. Wanneer grote paneelschilderingen in een sacristie hingen
of ergens aan een wand, was dit zelden de oorspronkelijke plaats, maar een bewaarplaats na
renovaties. Zie ook Vasari-Milanesi 1, 360, 362, 365, 387, 394, 396.
Zie de verwijzingen in noot 11.
Van Os 1969, 75-142 over Marias Demut met meditatieve literatuur en vele voorbeelden. Voorts
afbeeldingen 7, 8, 16, 17, 49-97 en Belting 1981 met Man van Smarten-panelen voor
privé-devotie.
De edelen en aristocratische clerici bestelden overwegend kostbare getijdenboeken en
ontwikkelden dit genre in de loop van de veertiende eeuw tot een ongekende luxe en verfijning.
De hier beschreven panelen waren veel goedkoper, al konden polyptieken als die van de
Orsiniprelaat, geschilderd door Simone Martini tussen 1320 en 1344, door bladgoud, lapis lazuli
en timmermanswerk in prijs oplopen tot proporties die handschriften gingen benaderen, waarbij
loon voor schrijfwerk en kosten voor perkament en banden de prijzen hoog opvoerden. Voor
miniaturen zie infra, Stefaneschi; vergelijk voor de Franse miniaturen Avril 1978; voor Federico
da Montefeltro hoofdstuk 4 en voor latere Franse hofkunst Scheller 1983 en 1985.
Belangrijke impulsen voor de monumentale christelijke kerkbouw gingen uit van keizer
Constantijn, de Duitse keizers met steun van abten en bisschoppen na ongeveer 800 en de
gecombineerde initiatieven van bisschoppen, kapittels en religieuze orden sinds de twaalfde
eeuw.
Vergelijk Kempers 1982a. Ik vermoed dat niet zozeer de inhoud en strekking van beschavende
teksten veranderde als wel het bereik ervan en de regelmaat en schaal waarop mensen ermee
te maken kregen.
Vergelijk Elias 1969; De Jong 1982 en Bax 1985.
Zie Orlandi 1955.
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98 Zie Kempers-De Blaauw 1986 voor de oude Sint Pieter, die in veel opzichten een exemplarische
rol heeft gespeeld in de kerkbouw.
99 Hager 1962, afbeeldingen 81-87 en Peeters 1969, 115-117, 122-129, 142-150, 288-293, 319,
323-324.
100 Hager 1962, afbeelding 85.
101 Vergelijk Braunfels 1972, 9-124.
102 Vergelijk de graven van Franse vorsten in abdijen in Normandië en Zuid-Italië, de ten dele nog
bestaande graven in abdijen in de Loire-vallei en Saint Denis, alsmede de tekeningen in de
collectie van Gaignières.
103 Braunfels 1972, 67-110 en in Italië de San Galgano-abdij ten zuiden van Siena en Chiaravalle
bij Milaan.
104 Braunfels 1972, 241-242.
105 Braunfels 1972, 243.
106 De meeste van deze theologische handboeken zijn uitgegeven; Voor een algemene oriëntatie
heb ik belangrijke passages in de werken van Thomas van Aquino, Bonaventura en Mattheus
van Acquasparta doorgelezen. Zie Moorman 1968, 123-154, 240-294.
107 Zie Cannon 1982.
108 Zie de literatuur aangehaald in noot 24 met verdere verwijzingen.
109 Zie Ringbom 1965, 11.
110 Deze motieven voor kunstopdrachten en achtergrond voor de receptie van kunst is voor kerken
en paleizen wel direct te documenteren, voor stadhuizen kan dit alleen van andere bronnen
worden afgeleid. Verwijzingen naar teksten over paleizen-voorschriften, beschrijvingen van
bezoeken, propagandaboekjes-in hoofdstuk 4.
111 Vergelijk, toegespitst op kunsthistorische problemen, Van Os 1969 en Belting 1981.
112 Vergelijk Van Os 1984, 13. De elevatie van de hostie werd liturgisch geformaliseerd en
theologisch gefundeerd tijdens het vierde Lateraans concilie hetgeen het ontstaan van
altaarstukken sedert 1215 bevorderde. Deze tendens is waarneembaar in de miniaturen in
pauselijke wetboeken.

3 Miniaturen:
Stefaneschi als bemiddelaar tussen Rome, Avignon en Toscane
Terwille van de overzichtelijkheid is in het voorgaande slechts in geringe mate
aandacht geschonken aan de positie van hoven, aan de rol van individuele
opdrachtgevers en aan miniatuurschilderkunst. De opdrachten van kardinaal Jacopo
Stefaneschi doen recht aan deze drie facetten van opdrachtverhoudingen en
professionalisering van schilders. Tevens werpt zijn mecenaat enig licht op de plaats
van het Stefaneschi-altaarstuk in de geschiedenis van het polyptiek. Algemeen wordt
aangenomen dat dit altaarstuk gemaakt is voor het hoofdaltaar van de Sint Pieter.
Gardner stelt dat het rond 1300 is gemaakt door Giotto, en dat er geen ordeheilige
op voorkomt.113 Wanneer deze hypothesen juist zijn, vormt het Stefaneschi-altaarstuk
een weerlegging van de hiervoor geschetste ontwikkeling van het polyptiek, de plaats
en functies ervan, en de sociale context van de bloei van deze nieuwe beeldvorm.
De gangbare vragen over datering, voorstelling en toeschrijving komen aan de orde
vanuit de opdrachtsituatie die bepaald werd door de levensloop van Jacopo Stefaneschi
en door de liturgische indeling van de
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‘Meester van de Sint Joriscodex’, Kardinaal Stefaneschi presenteert in gezelschap van leken en
Celestijner monniken zijn Opus Metricum aan Celestinus, miniatuur omstreeks 1330.
BAV,

Kapittelarchief C 129, fol. 123r
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kerk waaraan hij het altaarstuk schonk. De biografie van Stefaneschi omvat drie
fasen: van 1295 tot 1305 was hij een veelbelovend kardinaal in Rome, maar nog
bescheiden als opdrachtgever; van 1305 tot de jaren twintig verloor hij zijn uitzicht
op een grote politieke invloed binnen de curie in Avignon, hij behield zijn economisch
vermogen en verwierf gezag als liturgiedeskundige en biograaf; na 1330 spendeerde
hij als oude man een vermogen aan kunst in Avignon en Rome.

Jacopo Stefaneschi als jonge kardinaal in Rome rond 1300
Gelukkig zijn wij goed geïnformeerd over de levensloop van Stefaneschi, mede dank
zij zijn eigen geschriften, bewaard in talrijke met mooie miniaturen verluchte
handschriften.113 Jacopo Stefaneschi, in 1295 tot kardinaal gewijd, maakte rond 1300
zijn debuut als schrijver met teksten waarin Bonifatius VIII de centrale figuur was:
het Liber de Centesimo seu Jubileo en de eerste twee delen van wat later het Opus
Metricum werd genoemd. In het eerste boek behandelde de schrijver de achtergronden
en implicaties van het nieuwe verschijnsel van het jubeljaar, in 1300 voor het eerst
afgekondigd.114 Stefaneschi inventariseerde de belangrijkste bullen en de aflaten die
aan pelgrims in het vooruitzicht werden gesteld. Het was een propagandaboekje voor
Bonifatius VIII en een reclamebrochure voor de Sint Pieter. Rond 1296 leverde de
jonge kardinaal een korte levensbeschrijving van Petrus de Morrone, de
paus-kluizenaar Celestinus v († 1296).115 Een drietal jaren later voegde hij daaraan
een biografie toe van Bonifatius VIII, de opvolger van Celestinus op de stoel van
Petrus (1294-1303). Het tweede deel van het Opus Metricum gaat over de verkiezing,
wijding en in het bijzonder de schitterend geënsceneerde kroning van Bonifatius
116
VIII. Stefaneschi benadrukte de glorierijke presentatie van het pausschap door
Bonifatius VIII.
Van dit deel twee liet hij speciaal een afschrift verluchten om aan zijn patroon ten
geschenke te geven. Op de miniaturen verschijnt de kardinaal in een dienende rol
ten opzichte van de paus, knielend voor zijn tronende heer. Alle miniaturen die
Stefaneschi omstreeks 1300 in Rome liet maken voor zijn eerste geschriften waren
een voudig en sober.117 Hun iconografie geeft duidelijk de afhankelijkheidsrelaties
weer: Stefaneschi knielt onderdanig voor de paus, die in macht en mecenaat
onmiskenbaar zijn meerdere was.118 In het aanbiedingsexemplaar van het Opus
Metricum werd Bonifatius elders in zijn pontificale waardigheid afgebeeld temidden
van zijn kardinalen, gezeten voor de porticus van het atrium van de Sint Pieter.
Rechts is de plechtige processie op de kroningsdag afgebeeld van de Sint Pieter naar
het Lateraan
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met in het midden de paus met de pontificale insignia als ombrellino en tiara. Een
derde miniatuur toont kardinaal Stefaneschi achter een schrijftafeltje voor een rots
met daarop - zoals een inscriptie aangeeft-broeder Peturs van Morrone als kluizenaar.
De inmiddels afgetreden Celestinus heeft dik grijs haar, zware wenkbrauwen, donkere
ogen, een volle baard en hij draagt een kluizenaarspij. De miniaturen zijn veel
eenvoudiger en bescheidener dan het retabel waarop Stefaneschi en Celestinus in
een andere rol figureren.
Met zijn hoge afkomst, inkomsten ontleend aan functies in Franse
kathedraalkapittels, een canonicaat van de Sint Pieter en zijn positie als kardinaal in
de invloedrijke Orsinifactie was Stefaneschi rond 1300 weliswaar een machtig man,
maar anderen waren machtiger. Hij was de mindere van de vermogende
Orsinikardinalen die als aartspriesters de dienst uitmaakten in de Sint Pieter en
vanzelfsprekend van paus Bonifatius VIII die zelf een actief mecenas was in die jaren,
met name in de Sint Pieter. De mecenaatsverhoudingen maken het niet aannemelijk
dat Stefaneschi rond 1300 een altaarstuk voor een centrale plaats in de Sint Pieter
besteld kan hebben, met daarop twee portretten van hemzelf en geen enkele verwijzing
naar Bonifatius VIII.
In Rome heerste rond 1300 een duidelijke hiërarchie in het mecenaat, die in grote
lijnen samenviel met de rangorde van personen in de curie. De paus en de machtigste
kardinalen gaven de grootste opdrachten voor decoraties op de meest prestigieuze
plaatsen. Dit blijkt alleen al uit de grafmonumenten van Bonifatius VIII en van de
toonaangevende kardinalen uit de families Orsini, Colonna en Savelli. Hun pretenties
gingen die van de jongere kardinaal Stefaneschi onmiskenbaar te boven. Deze kon
zich wel op bescheidener wijze manifesteren. Zo stelde Jacopo Stefaneschi de
opschriften samen voor de grote mozaïekcyclus die zijn broer Bertoldo schonk aan
de Santa Maria in Trastevere. Later, tussen 1303 en 1308, verzocht Jacopo Stefaneschi
dezelfde kunstenaar, Pietro Cavallini, om de absis van zijn titelkerk, de San Giorgio
in Velabro, te voorzien van een decoratie, in dit geval uitgevoerd in het veel
goedkopere medium van de frescoschilderkunst. Ook verscheen Jacopo Stefaneschi
in een door Bonifatius VIII besteld fresco in het Lateraans paleis. Links van de paus
werd Matteo Rosso Orsini geportretteerd en rechts de jonge Stefaneschi met naast
hem de afgetreden paus Celestinus.

De beeldvorming rond Celestinus V
Tussen 1303, het jaar waarin Bonifatius VIII overleed, en 1308, toen de curie zich
vestigde in Avignon en Cavallini Rome verruilde voor Napels, vond een ingrijpende
verandering plaats van de politieke en culturele constellatie in Rome en wel op een
voor Romeinse geestelijken dramatische wijze. De bul
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Unam Sanctam en de vele traktaten die canonisten schreven over de potestas van
kerk en paus bleven een dode letter.119 Het mecenaat van paus en kardinalen kwam
in Rome vrijwel geheel stil te liggen. De machtspositie van de Italiaanse geestelijken
werd ondermijnd door de toenemende invloed van de Franse koning op de curie. De
aanspraken op pauselijke almacht werden ontkracht door de politieke en militaire
invloed die de Franse koning tot diep in Italië wist te ontplooien. De verschuiving
in de machtsbalans tussen de Italiaanse paus en de Franse koning had diepgaande
consequenties voor de ideeënvorming in curiekringen. Kardinaal Stefaneschi zag
zich als dichter en publicist geconfronteerd met voor hem ongewenste ontwikkelingen.
Hij koos eieren voor zijn geld. In zijn literaire werken trad een verschuiving op ten
gunste van de Franse zaak, zonder dat hij de Italiaanse, kerkelijke belangen
verloochende. Dit kwam onder meer tot uiting in het schrappen van de voor de dood
van Bonifatius VIII geschreven kritische passages in het Opus Metricum over
pro-Franse kardinalen, onder wie leden van de familie Colonna en Mattheus van
Acquasparta.120
De machtsstrijd tussen de Franse en de Italiaanse factie spitste zich verder toe op
de legitimiteit van de opvolging door Bonifatius VIII. Volgens de Franse partij was
diens ambtsaanvaarding een onrechtmatige daad, omdat Celestinus gedwongen zou
zijn af te treden. Bovendien werd Bonifatius VIII winstbejag en oneigenlijk gebruik
van aflaatgelden en offers in de Sint Pieter ten laste gelegd. De vermeende slechtheid
van Bonifatius VIII en de oneindige goedheid van Celestinus V werden door de Franse
partij in polemieken tegenover elkaar geplaatst, met als doel de voorganger van de
gehate Bonifatius te doen canoniseren.
Tijdens het concilie van Vienne (1311-1312) en de daarop volgende processus
canonisationis werd een détente bereikt. Het compromis bestond uit het intrekken
van de beschuldiging tegen Bonifatius VIII en de canonisatie in gematigde termen
van Celestinus V. De bul begon met de aanhef waarin Clemens V (1305-1314) voormalig aartsbisschop van Bordeaux en als nietkardinaal buitenstaander in de
factiestrijd - Celestinus aanbeval als nieuwe heilige.121 De controversen rond Celestinus
en Bonifatius noodzaakten Stefaneschi tot belangrijke aanpassingen in het rond 1296
begonnen Opus Metricum. De canonisatie van Celestinus in 1313 was aanleiding
voor het schrijven van deel drie, waarin de door de nieuwe heilige verrichte wonderen
en de canonisatieplechtigheid zelf aan de orde kwamen. In deel drie kreeg Clemens
V, de heer die kardinaal Stefaneschi op dat moment moest dienen, een grote rol
toebedeeld. Door de toevoeging en correcties in de bestaande twee delen kwam de
gehele tekst in een ander perspectief te staan. Stefaneschi treedt zelf meer op de
voorgrond, de rol van Bonifatius VIII is uitgespeeld, Clemens V is de nieuwe
machthebber en Celestinus werd de centrale figuur.
Naast Celestinus was Joris voor Stefaneschi als kardinaal van San Giorgio
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Bolognees miniatuur, Algemeen concilie, gemodelleerd naar dat van Vienne 1311-1312, met eronder
een paus die nieuwe wetten signeert, omstreeks 1350.
BAV,

Vat. lat. 1398, fol. 3v
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een belangrijke heilige.122 In 1317 bekostigde Stefaneschi een dubbelfeest in de Notre
Dame te Parijs ter ere van Joris. Later schreef hij een biografie, alsmede hymnen,
gezangen en gebeden voor deze heilige. Deze teksten werden het pièce de résistance
van een luxueus missaal dat Stefaneschi vermoedelijk rond 1330 liet afschrijven en
verluchten.123 In de aan Joris gewijde tekst werden, net als in het Celestinusverhaal,
wonderen en canonisatie omstandig belicht. In dit geval kwamen daar nog de
legendarische bevrijding van de prinses en de daarop volgende marteldood van de
Miles Christi uit Cappadocië bij.
De gedetailleerde miniaturen tonen onder meer het gevecht met de draak tegen de
achtergrond van een minutieus geschilderd landschap met kasteel, de onthoofding
van Joris, de translatie van het hoofd naar de aan Joris gewijde kerk in Rome en ten
slotte de kardinaal zelf, twee keer schrijvend en één keer biddend, in verering voor
Joris. Stefaneschi liet zich elders biddend voor Celestinus portretteren. Deze verschijnt
als ordeheilige met een nimbus aan wie Stefaneschi zijn Opus Metricum overhandigt.
Achter de kardinaal knielen tien personen, onder wie zes monniken, leden van de
nieuwe celestijner orde.
De verering van Celestinus en Joris was niet gespeend van zelfverheffing. Aan
het begin van de Jorislegende liet Stefaneschi zichzelf portretteren op een
nadrukkelijker wijze dan hij tot dan toe gedaan had. Hij zit in een grote bureaustoel,
druk bezig met schrijven en schrappen, terwijl het onderwerp van zijn schrijfwerk,
Joris, rechtsboven in kleiner formaat te zien is. Achter hem liggen diverse codices.
Onderaan de bladzijden met de schrijversportretten is het familiewapen afgebeeld;
bovenaan het kenteken van zijn kerkelijke waardigheid: de rode hoed.
Stefaneschi presenteerde zich zo als een gezaghebbend schrijver en stijlvol dichter,
afkomstig van een deftige familie en bekleed met de waardigheid van kardinaal. Op
diverse plaatsen in de door hem geredigeerde teksten kreeg zijn persoonlijke inbreng
als auteur een duidelijk accent. Zo groeide Jacopo Stefaneschi in zijn rol als liturgist
en hagiograaf. Daaraan gaf hij vorm in woord en beeld, zowel door directe
verwijzingen naar hemzelf als door indirecte verwijzingen via heiligen die nauw met
zijn persoon verbonden waren. Als mecenas liet hij de door hem geambieerde rol
glansrijk verbeelden.
Jacopo Stefaneschi werd in Avignon aan het pauselijk hof de onbetwiste autoriteit
op liturgisch gebied. In die rol werd hij ook aanvaard door de Franse pausen en
kardinalen voor wie hij onmisbaar was als kenner van de Romeinse liturgische
gebruiken. Hierdoor kon hij zich metterdaad als mecenas ontplooien. De boeken die
hij schreef liet hij duurder uitvoeren en van grotere miniaturen voorzien dan vóór
1320. Hij beschreef de belangrijkste liturgische gebruiken in een pontificaal dat hij
uitvoerig liet verluchten; korte tijd later liet hij een van de eerste luxueuze missalen
afschrijven, waar-
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Stefaneschi-altaarstuk met de kardinaal die zijn polyptiek presenteert aan Petrus met rond de troon
Joris, Celestinus V en Clemens I, 1330-1340 en detail van het aangeboden polyptiek.
Pinacoteca Vaticana
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van de ‘Sint-Joriscodex’ een onderdeel is geweest.124 Alle miniaturen in de na 1320
voltooide handschriften werden uitgevoerd door een meester die zijn huidige naam
dankt aan dit handschrift: ‘de Meester van de Sint-Joriscodex’.
De voorstelling van het Stefaneschi-altaarstuk is opmerkelijk binnen de
retabelschilderkunst door de mate waarin de opdrachtgever, net als Trasmundo
Monaldeschi, zijn eigen wensen tot gelding heeft kunnen brengen.125 Stefaneschi liet
op het middenpaneel rond de tronende Petrus enkele heiligen afbeelden met wie hij
zich persoonlijk verbonden voelde, zoals de patroon van zijn titelkerk, Joris. Op een
zijpaneel kreeg zijn naamheilige Jacobus een plaats. Bovendien liet hij zichzelf
tweemaal portretteren: devoot aan de Christuszijde en aan de Petruszijde in het
liturgische ornaat van kardinaal-diaken. De Christuszijde is behoudens het portret
van de opdrachtgever meer conventioneel: een tronende Salvator met aan weerszijden
de marteldood van Petrus en Paulus. De andere heiligen zoals Andreas en Johannes
zijn eveneens traditioneel.
Het middenpaneel met Petrus is het meest in het oog springende element van het
retabel. Het toont de knielende opdrachtgever die een model van het altaarstuk
aanbiedt aan de tronende Petrus. Achter de schenker staat Joris. Aan de andere zijde
van de troon bevinden zich twee figuren die ook direct verbonden zijn met de persoon
van de opdrachtgever. De tegenover Stefaneschi knielende figuur is naar alle
waarschijnlijkheid paus Celestinus V.126 De verwantschap met de Celestinusminiaturen
is onmiskenbaar. De Celestinusportretten maakten deel uit van de door Stefaneschi
geschreven teksten waarin Celestinus werd verheerlijkt. Eerst liet Stefaneschi hem
nog bescheiden als kluizenaar afbeelden, maar later met meer luister als nieuwe
heilige. Het Petruspaneel met Celestinus en Stefaneschi te zamen is het hoogtepunt
in de Celestinusverering, die in woorden, afbeeldingen en rituelen haar beslag kreeg.
De cultus van Celestinus kwam in verschillende opzichten in de plaats van de
verering van Franciscus. Hij belichaamde dezelfde waarden van integriteit, soberheid
en menslievendheid, maar was rond 1320 veel minder dan Franciscus een omstreden
heilige. Binnen de curie werd Celestinus erkend als een voorbeeldige figuur, terwijl
pogingen om binnen de franciscaner orde tot een compromis te komen op niets waren
uitgelopen. Dit betekende dat Stefaneschi's bemiddelingspogingen als lid van een
bijzondere commissie geen effect hadden. Als commissielid met een duidelijke
binding met de franciscanen - hij had een biechtvader uit die orde - had hij zich
ingezet voor een politiek overeenkomst.127 In verband hiermee was hij vermoedelijk
geportretteerd op de fresco's in de viering van de benedenkerk te Assisi waar het
voorlopige compromis kort voor 1319 werd uitgebeeld. Na 1319 was er
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Bolognees miniatuur, Clemens V vaardigt nieuwe wetten uit na het concilie van Vienne, 1311-1312,
omstreeks 1330.
Universiteitsbibliotheek Leiden, d'Amblaing 14, fol. 1r
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echter geen ruimte meer voor een actieve franciscusverering binnen de curie en nam
Celestinus ten dele diens plaats in.
Celestinus was een van de charismatische leiders die anderen tot legenden
inspireerde. Hij behoorde tot de vereerde personen die aanleiding gaven tot pleidooien
voor heiligverklaring en tot politieke controversen. Soortgelijke spanningen hadden
zich voorgedaan rond Franciscus en deden zich tegelijkertijd voor rond Lodewijk
van Toulouse, Thomas van Aquino en Clara van Montefalco. De bevordering van
de verering van nieuwe heiligen en zaligen had een politieke functie vanwege de
betekenissen die aan heiligen werden toegeschreven. De beeldvorming ging een
eigen leven leiden; afbeeldingen van heiligen kregen vaak een strekking die diepgaand
verschilde van de door hen zelf beleden idealen. De beeldvorming rond de
kluizenaar-paus Celestinus V werd meer bepaald door de sociale context van de
opdrachtverlening dan door de voorbeelden die hij tijdens zijn leven gegeven had.
Terwille van de compositorische en iconografische symmetrie was op het altaarstuk
een staande figuur achter Celestinus gewenst. De heilige wordt als het ware aan
Petrus voorgesteld, hetgeen doet denken aan de rol van Clemens V (1305-1314). Een
directe verwijzing was niet mogelijk, omdat deze paus zelf geen heilige was, maar
via Clemens I (97-102) kon wel naar hem verwezen worden: een gebruikelijke
procedure, bekend als het ‘cryptoportret’. Clemens I vervulde die rol wel vaker. In
dit geval zijn er overeenkomsten met Clemens I, zoals die in de San Clemente met
kaal hoofd, baard, kazuifel en pallium is afgebeeld. Clemens werd beschouwd als
pleitbezorger voor de apostolische successie en het primaat van Petrus; ook had hij
geschreven over de marteldood van de apostelen.
Het Petruspaneel verbeeldt volgens deze hypothese de continuïteit van het pauselijk
gezag in Rome. De compositie was vermoedelijk ontleend aan miniaturen in pauselijke
wetboeken met de overdracht van het goddelijk gezag aan een tronende Christus of
Petrus.128 Dergelijke miniaturen werden sedert 1320 ook gemaakt voor de wetten van
Clemens V. Onder Johannes XXII werd hij met baard afgebeeld als voorzitter van het
concilie van Vienne en als wetgever, net als de staande figuur op het altaarstuk.
Via de figuren rond de tronende Petrus bracht Stefaneschi zijn kerkpolitieke visie
tot uitdrukking. Het ‘Navicella-mozaïek’, ook voor de Sint Pieter, sloot hierop aan:
de opdracht van Christus aan Petrus diende ook in woelige tijden nagekomen te
worden, zo leerde het schip op een stormachtige zee. Gedachten over het te betreuren
Rome, de lege troon van Petrus en slechte tijden voor Italië speelden een grote rol
in de jaren twintig. In een handschrift van Robert van Anjou figureert Roma in rouw.129
Petrarca introduceerde de metafoor van de ballingschap en sprak zijn hoop uit: Il
vicario de Cristo, colla soma/ De le chiavi, e del manto, al nido torna.130 De vicaris
van Bologna en kardinaal-legaat, Bertrand de Deux, liet enige tijd na 1330 door
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een Bolognese miniaturist een kostbaar missaal verluchten, dat belangrijke
overeenkomsten vertoont met dat van Stefaneschi. Twee keer liet deze kardinaal de
bevrijding van Petrus uit de kerker afbeelden: liturgisch ongebruikelijk, maar politiek
opportuun, gezien de bestuurlijke problemen waarmee Bertrand de Deux te kampen
had.131

Als oude man en groots mecenas in Avignon en Rome
Wanneer kreeg kardinaal Stefaneschi de kans om zich als kardinaal met allure te
manifesteren en op welk moment kwam een hernieuwde nadruk op de continuïteit
van het pauselijk gezag in Rome aan de orde? Deze vragen zijn onverbrekelijk
verbonden met de vraag naar de datering van het Stefaneschi-altaarstuk. De context
en functies hiervan bieden aanknopingspunten voor een hypothese inzake de datering,
die tegelijk het mecenaat rond 1330 verhelderen kan. In 1319 stuurde Stefaneschi
zijn beschrijving van het leven van Celestinus V aan de abt van het moederklooster
in Sulmona. Hij wees erop dat de tekst niet volmaakt was, maar dat deze toch de
officiële levensbeschrijving moest worden. In zijn missaal liet Stefaneschi zo'n tien
jaar later een miniatuur opnemen waarop hij werd geportretteerd, terwijl hij het Opus
Metricum aan de heilige Celestinus presenteert. Achter de hagiograaf staan monniken
van de celestijner orde. Overeenkomsten tussen de miniaturen en het altaarstuk wijzen
op een samenhangende opdrachtverlening omstreeks 1330 of iets later. Dit vermoeden
vindt een bevestiging in Stefaneschi's tweede codicil uit 1329 waarin hij voorzieningen
trof voor zijn grafkapel in de Sint Pieter. Deze was gewijd aan Joris en Laurentius.
In 1329 achtte de bejaarde kardinaal het kennelijk gewenst de voor de grafkapel en
daarmee samenhangende missen en inrichtingsstukken benodigde maatregelen te
treffen.132 In het licht van deze maatregelen, waarvan de resultaten in 1361 in het
overlijdensboek van de Sint Pieter werden opgetekend, is het niet erg aannemelijk,
dat Stefaneschi al vóór 1329 een groot monument had weten te plaatsen op een nog
prestigieuzer altaar dan dat van zijn grafkapel.
De in hoofdstuk 3 te behandelen gegevens over schenkingen en stichtingen in
kerken geven aan hoeveel tijd er verstreek voordat een schilder echt aan het werk
kon.133 De verhoudingen in de Sint Pieter tussen paus, curie, kapittel en schenkers
waren gecompliceerder dan die in Florentijnse bedelordekerken en daarom is het
uitgesloten dat Stefaneschi zijn altaarstuk zonder meer kon plaatsen. De gehele
procedure bestond meestal uit de volgende fasen: testament, codicil, nieuw codicil,
stichtingsovereenkomst met de financiering van missen en altaaruitrusting, contracten
met vaklieden, be-
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talingen en een vermelding in een kerkboek. In Stefaneschi's geval zijn alleen de
codicillen en de vermelding bewaard gebleven.
Dat een datering na 1329 aannemelijk is, blijkt ook uit de ontwikkeling in
iconografie en stijl van Stefaneschi's mecenaat. Zijn eerste miniaturen waren
bescheiden van opzet en zijn eigen rol was ook terughoudend: knielend voor
Bonifatius VIII. Sinds de jaren twintig veroorloofde Stefaneschi zich een steeds groter
vertoon, zowel in de portretten van hemzelf als in de afbeeldingen van heiligen van
zijn keuze. Voorts bevestigt de geschiedenis van het polyptiek deze hypothese. Het
altaarstuk zoals de kardinaal het aan Petrus presenteert volgt immers geheel de
contouren van het veelluik uit de jaren 1320-1340.134
Ook de context van de opdrachtverlening in Avignon en Rome tussen 1325 en
1340 wijzen in de richting van een datering in het laatste decennium van Stefaneschi's
leven. De meest succesvolle producent van altaarstukken, Simone Martini, kwam
rond 1335 naar Avignon waar toen belangrijke opdrachten te verwerven waren.
Stefaneschi liet hem zijn tekst over een Mariawonder verluchten. Tevens liet hij
Simone Martini enkele monumentale getuigenissen schilderen ter nagedachtenis van
hemzelf en de idealen waarvoor hij stond. De schilder uit Siena vervaardigde een
fresco met Sint Joris die de prinses van de draak bevrijdt. Tevens portretteerde hij
boven de ingang van de Notre-Dame-des-Doms, de hoofdkerk naast het pauselijk
paleis in Avignon, de bejaarde kardinaal in gebed voor een jonge Maria. Zij zit op
de grond: de eerste Madonna dell' Umiltà.135 Boven de Maria in nederigheid verscheen
de Salvator, net als op het Stefaneschi-altaarstuk. Daar zat Maria echter op een troon,
evenals Petrus. De tronende figuren in Rome en de nederige Maria in Avignon hebben
vermoedelijk politieke betekenissen: het pauselijk gezag, gesymboliseerd door de
troon, hoort voor de Italiaanse kardinalen in Rome en niet in Avignon.
Simone Martini voerde in Avignon ook opdrachten uit voor Petrarca en Napoleone
Orsini, een van de stichters van een grafkapel in de benedenkerk te Assisi en net als
Jacopo Stefaneschi een toonaangevend mecenas. Voor de Orsinikardinaal maakte
Simone Martini een groot paneel dat werd meegevoerd in de begrafenisprocessie
van de hoge prelaat. Hij behoorde met Stefaneschi tot de laatste Romeinse kardinalen
die het nog niet door de Fransen gedomineerde pausschap in Rome gekend hadden.
Op het einde van hun politiek teleurstellende leven ensceneerden ze zowel in Rome
als in Avignon een groots afscheid waarbij hun kerkelijke idealen onder de aandacht
werden gebracht.
In de Sint Pieter lieten Jacopo Stefaneschi, Napoleone Orsini en enkele andere
Italiaanse kardinalen grafkapellen inrichten. Vermoedelijk was het
Stefaneschi-altaarstuk onderdeel van dit geheel van opdrachten. In het
overlijdensbericht van 1361 werden naast het altaarstuk en het mozaïek ook
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Stefaneschi-altaarstuk met tronende Petrus, engelen, de knielende schenker en het martelaarschap
van Petrus en Paulus, 1330-1340.
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koffers met paramenten vermeld, als aspecten van een nog veel meer omvattende
donatie. De aankoop in 1336 van een liturgische uitrusting uit de boedel van de kort
daarvoor overleden kardinaal Fieschi maakte vermoedelijk deel uit van deze transactie,
die verder voor een gedeelte bekostigd werd met de paramenten die dienden ter
dekking van de kosten van misstichting.136 Vanzelfsprekend was bij een zo belangrijke
stichting ook een missaal vereist. Het handschrift waarvan de reeds beschreven
Sint-Joriscodex een fragment is, behoorde waarschijnlijk tot de stichting; de
gelijksoortige voorstellingen van altaarstuk en missaal en de herkomst van beide die
via het kapittel tot ons zijn gekomen, wijzen daarop. Een directe aanwijzing voor
een afgerond geheel van donaties aan het kapittel tussen 1329 en 1341 is ten slotte
de reeks vermeldingen van offers sedert 1341 bij een imago Christi retro corum
dominorum canonicorum.137 Waarschijnlijk gaat het om een verwijzing naar het
Stefaneschi-altaarstuk die tevens een aanknopingspunt biedt voor de nog te stellen
vraag over de plaats ervan in de Sint Pieter. De definitieve afhandeling van de
schenkingen aan het kapittel vond in 1361 plaats; kardinaal Francesco Tebaldeschi,
aartspriester van de Sint Pieter en neef van Stefaneschi stelde de tekst op waarin hij
naast de te vereren martelaren en heiligen ook de weldoeners van de Sint Pieter
vermeldde.138
Voor een hernieuwde belangstelling vanuit Avignon voor Rome zijn verschillende
aanwijzingen sinds ongeveer 1325. Zo werd op verzoek van het kapittel van de Sint
Pieter door de paus steun verleend aan hoognodige restauraties die vooral het dak
betroffen.139 Uit de correspondentie tussen kapittel en curie blijkt dat Johannes XXII
streefde naar een consolidering van het pauselijk gezag in Rome en naar een herleving
van het curiemecenaat aldaar. Hij was ook betrokken bij herstelwerkzaamheden in
de Sint Paulus buiten de muren.140 In 1325 werden pogingen ondernomen om Cavallini
te interesseren voor opdrachten in Rome; korte tijd later maakte hij in opdracht van
de paus en de abt van de kerk een gevelmozaïek voor de Sint Paulus. De terugkeer
van Cavallini van Napels naar Rome markeerde een herleving van het mecenaat, net
zoals zijn vertrek in 1308 verbonden was met het verval ervan. Na 1325 probeerde
de paus in Avignon vermogende kardinalen te interesseren voor opdrachten in het
onder anderen door Petrarca beweende Rome. De eens toonaangevende stad verloor
haar culturele hegemonie aan tal van andere centra als Siena, Florence, Napels en
de Noorditaliaanse hofresidenties. Voor opdrachten in Rome waren echter alleen
vermogende geestelijken met een sterke Romeinse binding te vinden. Voor anderen
was aanzien in Rome nauwelijks profijtelijk. Zij gaven er de voorkeur aan zich in
hun stad van herkomst en in Avignon als mecenas te gedragen.
Jacopo Stefaneschi behoorde als bemiddelde, bejaarde Romeinse kardinaal tot de
kleine groep van personen die en bereid en in staat waren grote opdrachten voor de
Sint Pieter te verlenen. In de jaren dertig was het voor
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hem wel mogelijk en opportuun om zijn stempel op het aanzien van de kerk te
drukken. Sedert het pontificaat van Bonifatius VIII waren de verhoudingen binnen
curie en kapittel zozeer veranderd, dat het na 1330 in de rede lag voor Jacopo
Stefaneschi om als cultureel gezaghebbend kardinaal en als kanunnik van de Sint
Pieter prominente opdrachten te verlenen: een mozaïek in het atrium, een missaal
en een tweezijdig beschilderd altaarstuk - kunstwerken waarop de mecenas zich
telkens knielend liet portretteren.

De schilders die voor Stefaneschi werkzaam waren
De pogingen om de opdrachtsituaties in Rome, Assisi en Avignon te achterhalen en
in verband te brengen met de opkomst van het schildersberoep, leiden tot de vraag
welke kunstenaars er voor Stefaneschi beschikbaar waren. Hij was een van de aan
een hofhouding gebonden opdrachtgevers die nauwelijks beperkt werd door een
dwang tot bescheidenheid en evenmin door een gebrek aan economische middelen.
De tweede generatie succesvolle schilders, waartoe Cavallini, Cimabue en Duccio
behoorden, was al meer dan twintig jaar dood. De derde generatie beleefde in de
jaren dertig het hoogtepunt in haar carrière. Pietro en Ambrogio Lorenzetti bleven
in Siena, waar ze binnen de bestaande mogelijkheden een goede beroepspositie
verwierven. Voor zover bekend bereikten ook de toonaangevende miniaturisten uit
Bologna een hoge status. ‘De Meester van de Sint-Joriscodex’ en Simone Martini
bekroonden hun loopbaan in Avignon. Simone Martini was opgenomen in hoofse
kringen door opdrachten voor de koning van Napels uit te voeren, hetgeen zijn status
en beroepsprestige aanzienlijk ten goede kwam. Voor de beroemdste schilder, Giotto,
gold ook dat zijn carrière pas echt glansrijk werd, toen hij grote hofopdrachten ging
uitvoeren.
Giotto begon met fresco's in Assisi, maakte paneelschilderingen voor
bedelordekerken in Florence, trok naar Padua om er voor de franciscanen en de
koopman Scrovegni te werken, en keerde terug naar Florence, zijn geboortestad,
waar hij fresco's maakte voor de nieuwe kapellen van de rijke bankiersfamilies.
Daarna, in 1328, werd hij net als Simone Martini weggekocht door Robert van Anjou
die hem op gunstige voorwaarden aannam, onder meer voor de decoratie van de
Santa Chiara, het mausoleum van zijn dynastie.141 Tot 1332 bleef Giotto in Napels;
in 1334 kreeg hij een eervolle arbeidsovereenkomst aangeboden door de stad
Florence.142 Hij werd belast met de gehele stedebouw, met inbegrip van de nieuwe
kathedraal. In het aanstellingsdocument werd hij omschreven als expertus et famosus.
Als tegenprestatie diende de gevierde schilder zich in de stad te vestigen. Villani,
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die goed op de hoogte was van de besluiten van het stadsbestuur, schreef in zijn
kroniek dat Giotto één keer van zijn verplichtingen was vrijgesteld om bij wijze van
uitzonderlijke geste voor de hertog van Milaan te werken.143 Dit gebeurde in 1336;
in 1337 werd Giotto, zoals Villani memoreert, met veel eerbetoon begraven in de
dom van Florence.
Al tijdens zijn leven was Giotto een beroemdheid. Dante prees hem als degene
die de gerenommeerde Cimabue had overtroffen; sindsdien ontstond er een traditie
in lovende opmerkingen aan zijn adres, zowel in Dantecommentaren als in andere
teksten, zoals die van Boccaccio en Villani. Deze traditie in lovende opmerkingen
werd door Petrarca voortgezet.144 Kort daarop werd Giotto's naam genoemd in het
boek met de namen van de schenkers in de Sint Pieter.145 In het fragment over
Stefaneschi werden zijn donaties vermeld, onder meer het mozaïek in het atrium (de
Navicella) en het altaarstuk. Deze werken golden in 1361 als de manu Iotti, van de
hand van Giotto. De toeschrijving aan Giotto vloeide voort uit veranderingen in
mecenaatsverhoudingen en beroepsposities van schilders. De koning van Napels, de
kerkelijke elite en de heren in Noord-Italië kochten de beste vaklieden uit de steden
weg; aan die concurrentieverhoudingen tussen opdrachtgevers ontleenden enkele
schilders een uitzonderlijk groot beroepsprestige; vervolgens ontleenden
opdrachtgevers en hun nazaten prestige aan de naam van beroemde schilders.

Plaats, functies en publiek van het Stefaneschi-altaarstuk
De kerkpolitieke en persoonlijke functies van het altaarstuk voor respectievelijk het
pausschap in Rome en de bejaarde Stefaneschi waren verweven met de liturgie in
de Sint Pieter. De oorspronkelijke plaats van het retabel is moeilijk te achterhalen
door de ingrijpende verbouwingen en de nieuwbouw die sedert Sixtus IV (1471-1484)
ondernomen zijn. Het altaarstuk kwam, nadat het schip was schoongeveegd, in de
sacristie terecht, waar Vasari het heeft gezien. In deze eeuw gaf de Fabbrica di San
Pietro het in bruikleen aan de Vaticaanse Pinacotheek.
In Stefaneschi's overlijdensbericht staat: Tabulam depictam de manu Iotti super
eiusdem basilice sacrosantum altare donavit, que octingentos auri florenos constitit.
Dit is met grote eenstemmigheid opgevat als: op het hoofdaltaar boven het graf van
Petrus.146 Aan dit altaar kon echter alleen vanaf de achterzijde, versus populum,
gecelebreerd worden, waardoor de celebrant aan het oog van de gelovigen zou worden
onttrokken wanneer op dat altaar een groot polyptiek gezet werd. Stefaneschi
beschreef zelf de monumentale overhui-
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ving, doorgaans ciborium genoemd en de liturgie rond het altaar.147 Hij bewerkte
oudere dienstboeken tot een nieuw ceremoniaal. De plechtigheden rond het hoofdaltaar
betroffen bepaalde feesten uit het kerkelijk jaar (zoals Pinksteren, Hemelvaartsdag
en het feest ter ere van Petrus en Paulus) en wijdingen van pausen en kroningen van
keizers. Tijdens deze plechtigheden zetelden paus en kardinalen op het absispodium
achter het altaar. De zangers en lagere geestelijken stonden in het koor aan de
schipzijde van het altaar, de schola cantorum.148 De paus toonde tijdens de mis,
staande achter het altaar, kelk en hostie aan de aanwezigen in het schip, met zijn
gezicht naar het volk. Stefaneschi verwoordde deze plechtigheid in een eigenhandige
rubriek op bondige wijze: Stans [papa] coram medio altaris sancti Petri... versa
facie ad populum.149
Stefaneschi volgde dus de traditie van de Romeinse dienstboeken in zijn
ceremoniaal en scherpte deze aan met duidelijke formuleringen, ten dele ontleend
aan eigen ervaringen.150 Schip en absis vormden een ondeelbare liturgische eenheid,
waarin voor een altaarstuk op het hoofdaltaar geen plaats was. Aangezien de
ballingschap in Avignon geen breuk in deze traditie teweegbracht en de absis niet
gediend heeft als een besloten koor, vergelijkbaar met dat van bedelordekerken in
de vijftiende eeuw, is een bestemming voor het hoofdaltaar uitgesloten.
Gezien de voorstelling moet de plaats van het retabel verband houden met de
vereing van Petrus en Paulus en met de invloedssfeer van de opdrachtgever; gezien
de tweezijdige beschildering is een vrijstaand altaar vereist; de kostbaarheid en maat
inachtnemend moet het om een prominente plaats in de kerk gaan. De grafkapel,
door Stefaneschi gesticht bij de noorder triomfboogpijler, kan niet de plaats van
bestemming geweest zijn omdat de wijding ervan slechts ten dele overeenkomt met
de voorstelling op het polyptiek en omdat er te weinig ruimte was voor een vrijstaand
altaar. Een gedachtenisfunctie van het retabel maakt het echter niet noodzakelijk dat
het in de grafkapel zelf werd geplaatst.151
Het altare apostolorum ofwel de ossibus en het altare canonicorum (het altaar
met de beenderen der apostelen en het kanunnikenaltaar) voldoen als vrijstaande
altaren nabij het hoofdaltaar beter aan de eisen. Het eerste werd evenwel tussen 1368
en 1378 vernieuwd en voorzien van een retabel door Stefaneschil's neef, Francesco
Tebaldeschi. Het altaar waar de kanunniken hun conventsmis vierden, functioneerde
als dependance van het hoofdaltaar, dat alleen door de paus of zijn legaat gebruikt
mocht worden. In een dertiende-eeuwse ordo werd het altaar beschreven als onderdeel
van een wierookprocessie: de paus ‘steeg op naar het hoofdaltaar en bewierookte
dit. Vervolgens daalde hij af naar het koor langs de route aan de kant van het Vaticaan
en bewierookte daar het altaar. En hij keerde terug langs de andere kant naar het
altaar waar de relieken van de apostelen gewogen en geselec-
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teerd waren en bewierookte dit.’ De schaarse schriftelijke bronnen spreken deze
bestemming van het retabel niet tegen. De omschrijving ‘boven het heilige altaar’
kan in een door de kanunniken geredigeerde tekst over een gestorven medekanunnik
betrekking hebben op hun altaar, temeer daar zij tot het hoofdaltaar geen toegang
hadden. Tussen 1341 en 1343 werden er offers genoteerd bij een ‘beeltenis van
Christus achter in het koor van de heren kanunniken’: een indicatie dat het
Stefaneschi-altaarstuk omstreeks 1340 in het kanunnikenkoor was geplaatst. Daar
functioneerde de Christuszijde als altaarstuk in de kanunnikenliturgie, terwijl de zijde
met de tronende Petrus door langstrekkende pelgrims en door geestelijken in
processies werd aanschouwd als monument ter ere van kardinaal Stefaneschi, als
nagedachtenis aan de nieuwe heilige Celestinus en als symbool van de continuïteit
van het pauselijk gezag in Rome.

Terugblik op kerkdecoraties en de opkomst van het beroep van schilder
Niet alleen nu kunnen wij zien hoezeer de bekwaamheden van schilders in Italië
tussen 1250 en 1340 zijn toegenomen, maar ook toen zagen opdrachtgevers en
geletterden het zo. Simone Martini en Giotto werden royaal beloond, indrukwekkend
begraven en in geschrifte geprezen. Ze stonden bekend als expertus et famosus,
bekwaam en beroemd. Voor hun carrière, die van hun vakgenoten en de loopbaan
van hun leermeesters en leerlingen was de aanhoudende opdrachtenstroom voor
fresco's, paneelschilderingen en miniaturen van doorslaggevend belang. De eerste
drie generaties, die het fundament legden voor de verdere professionalisering van
schilders, dankten hun ontplooiingsmogelijkheden in hoge mate aan de opdrachten
voor bedelordekerken.
Schilders brachten meer dan andere vaklieden als beeldhouwers of glazeniers
nieuwe voorstellingen in beeld: recentelijk zalig- of heiligverklaarde bedelmonniken
met hun attributen, de door hen beleden deugden, de wonderen die zij op hun naam
hadden staan en episodes uit hun maatschappelijk leven. Het waren vooral de schilders
die de door ordetheologen gesystematiseerde beschavingsidealen aanschouwelijk
maakten, in samenhang met de in wetten verankerde status van de orden. De
verhoudingen met de pausen en de opkomende steden werden uitvoerig in beeld
gebracht, evenals de functies die de bedelmonniken vervulden: zielzorg, liturgie,
prediking, kennisontwikkeling en bestuur.
In schilderingen werden ideeën uitgebeeld die in dezelfde periode op
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schrift waren gesteld in theologische, juridische, hagiografische, devotionele en
liturgische teksten. Geloofsvoorstellingen werden in woord en beeld verder ontwikkeld
en verbreid. Het ‘beschavingsoffensief’ van de bedelmonniken is ondenkbaar zonder
de talrijke schilderingen met voorbeelden van goed gedrag en gemeenschapszin,
waaraan ze zelf moraliserende functies toeschreven. Algemene gedachten over
opvoeding, opleiding en zelfbeheersing werden gecombineerd met concrete
voorschriften waarmee zowel de verhoudingen tussen de monniken, de paus en de
steden, als die binnen de orden werden geregeld.
De bedelordekerken vormden het belangrijkste kader voor schilderwerk. In het
schip zagen de leken waarschuwende fresco's met hemel, hel en verdoemenis. In de
kapellen zagen de rijken voorstellingen uit de levens van heiligen. Panelen op de
scheiding van koor en schip hadden een oriënterende functie voor alle parochianen.
Altaarstukken op zijaltaren waren gericht op kleinere groepen zoals broederschappen
en vooral families. De monniken beschikten in hun koor over eenvoudige panelen,
die na 1320 op grote schaal vervangen werden door kostbare polyptieken. Deze
opdrachten vormden te zamen de economische basis van het schildersberoep. Schilders
werden telkens gedwongen nieuwe oplossingen te beproeven voor de verschillende
plaatsen waar schilderwerk werd gewenst. Naast de prestigieuze opdrachten die
bijdroegen aan de vorming van een schilderselite, ontstond er een grote vraag naar
goedkoper en eenvoudiger werk, vooral kleine paneeltjes voor privé-devotie en
beschieden altaarstukken, waardoor een grote groep minder getalenteerde vaklieden
aan de kost kon komen. Het belang van de bedelordekerken voor het mecenaat was
gelegen in grote aantallen nieuwe kerken die werden gebouwd, de veelvuldige
verbouwingen en aanpassingen en in de specifieke liturgische enscenering waardoor
op veel plaatsen verschillende soorten schilderingen nodig waren.
De opdrachtverlening kwam op gang vanuit een kleine groep van vermogende en
geleerde geestelijken die elkaar kenden van universiteiten, kapittelbijeenkomsten,
concilies, conclaven en kroningen. Het pauselijk hof werd een knooppunt van relaties
en bood aan de in Rome komende monniken een rijk arsenaal aan
mecenaatsvoorbeelden. De bedelorden stimuleerden elkaar, de seculiere geestelijken
en de leken tot opdrachtverlening: waar de een begon kon de ander moeilijk
achterblijven. De monniken wisten een reputatie van zuiverheid en soberheid te
combineren met het visuele effect van indrukwekkende kunstwerken die relatief
goedkoop waren en snel op monumentale schaal te realiseren waren. Ook kardinalen
gingen zich spiegelen aan het bedelordemecenaat. Jacopo Stefaneschi eerde de laatste
stichter van een belangrijke bedelorde, de kluizenaar-paus Celestinus V, met een
portret op een door hem aan de Sint Pieter geschonken altaarstuk, waarop hij ook
zichzelf liet afbeelden. Zo nam hij op waardige wijze afscheid van het aardse
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leven waarin hij als bemiddelaar tussen Romeinse tradities en Toscaanse
vernieuwingen had bijgedragen tot het succes van een nieuwe beeldvorm: het gotische
polyptiek.
Hoe is de bijzondere opkomst van de voor de beroepsvorming van schilders zo
belangrijke bedelorden te verklaren? De bedelmonniken waren in hun pastorale
dienstverlening, kennisoverdracht aan leken en bestuurlijke deskundigheid
ondernemender en professioneler dan de gevestigde geestelijken: bisschoppen,
kanunniken, pastoors en benedictijner monniken. Ze behielden de traditionele
machtsbasis van priesters: herkenbare kleding, rituelen, gezang, gebed, geleerdheid
en grote gebouwen. Ze gedroegen zich minder als een gevestigde elite met
aristocratische allures en een neiging tot afzondering. Opvattingen over mensen,
heiligen en God, kerkelijke architectuur en kunst, en bestuurlijke verhoudingen
werden aangepast aan de sociale eisen van de tijd. Daartoe behoorden ook de
professionele dienstverlening aan leken inzake verzorging van hulpbehoevenden,
onderwijs, ‘sociaal-cultureel werk’ in de wijken en het bestuur van stedelijke
instellingen. De bedelmonniken vervulden op langere termijn gezien functies in de
professionalisering van handel, bestuur, sociale zorg en onderwijs, waarin eerder
andere groepen geestelijken toonaangevend waren, en later nieuwe orden, protestantse
predikanten en humanistisch geschoolde burgers en hovelingen, gevolgd door
managers enerzijds en welzijnswerkers anderzijds.
In de bloeitijd van de bedelmonniken was het etaleren van ascetische gedragsidealen
van groot belang om bestuurlijk gezag te verwerven. Door zich ostentatief beschaafd
op te stellen konden de bedelmonniken vertrouwen wekken en grote giften ontlokken.
Strakke gedragsregels versterkten de interne organisatie; de geboden van
gehoorzaamheid, kuisheid en armoede verkleinden de kans op interne spanningen,
waardoor de monniken naar buiten toe krachtig konden optreden. Wetten, regels en
een eigen moraal gaven de monniken een voorsprong op andere groepen die
gewelddadiger en minder goed georganiseerd, commercieel en professioneel waren.
In samenlevingen waar zwaard, paard en een betvoerende eredienst niet meer
toereikend waren om een elitepositie te behouden, konden geleerde, reizende,
hardwerkende en goed georganiseerde bedelmonniken in korte tijd een grote invloed
verwerven.
De machtspositie van de bedelmonniken was gebonden aan een vroege fase in
staatsvorming; waar stabiele territoriale staten ontbraken, konden ze in een netwerk
van kerkelijke instellingen, steden, hoven en universiteiten een groot gezag verwerven.
De bedelmonniken brachten elitebeschaving en volksgeloof, pauselijk hof en
opkomende steden, kloostercultuur en het lekenleven nader tot elkaar en kwamen
zo terecht op knooppunten van bestuurlijke bevoegdheden en geldstromen. Naarmate
ze, net als de seculieren en oudere regulieren, aan elan en deskundigheid inboetten
en naarmate hun
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kennisvoorsprong op leken kleiner werd, verloren ze een deel van hun macht. Zowel
de opkomst als de vestiging én het prestigeverlies van de bedelmonniken zijn
verklaarbaar uit de processen op langere termijn - professionalisering, staatsvorming
en beschaving - waaraan ze hun mogelijkheden, opdrachten en beperkingen
ontleenden. Beschaafde en beschavende activiteiten als lezen en schrijven, schilderen
en het begrijpen van afbeeldingen werden gemeengoed onder grotere groepen
geestelijken en leken. De specifieke opdrachtverhoudingen binnen de bedelorden en
de daaruit voortvloeiende kansen voor de professionalisering van schilders kunnen
op een hoog abstractieniveau verklaard worden uit macrosociale processen, aangeduid
als professionalisering, staatsvorming en beschaving - ontwikkelingen die binnen
één belangrijke stad nader beschreven en geïnterpreteerd zullen worden.152

Eindnoten:
113 De belangrijkste literatuur over het Stefaneschi-altaarstuk: Previtali 1967, 96-98, 114-121,
369-375 met een literatuuroverzicht; Ladner 1970, Gardner 1974; Hueck 1977; Dykmans 1981
en Ciardi Dupré 1981. Het retabel wordt uitgebreider met een ruimer notenapparaat behandeld
in Kempers-De Blaauw 1986, voor literatuur noot 1 en 2. Voor Stefaneschi's biografie: Dykmans
1981, 25-74 en het Opus Metricum zelf, BAV, Vat. lat. 4932, uitgegeven door Seppelt.
113 De belangrijkste literatuur over het Stefaneschi-altaarstuk: Previtali 1967, 96-98, 114-121,
369-375 met een literatuuroverzicht; Ladner 1970, Gardner 1974; Hueck 1977; Dykmans 1981
en Ciardi Dupré 1981. Het retabel wordt uitgebreider met een ruimer notenapparaat behandeld
in Kempers-De Blaauw 1986, voor literatuur noot 1 en 2. Voor Stefaneschi's biografie: Dykmans
1981, 25-74 en het Opus Metricum zelf, BAV, Vat. lat. 4932, uitgegeven door Seppelt.
114 BAV, ACSP G3, vooral fol. 29r, 30v, 32v.
115 BAV, Vat. lat. 4933 met op fol. 7v het portret van Stefaneschi.
116 BAV, Vat. lat. 4932 met de kroningsminiatuur op fol. 1r. Zie voorts Ladner 1970, 266-269,
285-287.
117 Vergelijk Ciardi Dupré 1981 en Dykmans 1981 11, 116-118.
118 Kempers-De Blaauw noten 7-12 voor het volgende.
119 Vergelijk Ullmann 1949 en Kantorowicz 1957, 193-232.
120 Seppelt, Opus Metricum, xxxix-xxxvi, 15, 19-25, 32-34, 64, 101-102, 123-124, volgens
verwijzingen in Kempers-De Blaauw 1986; Dykmans 1981 11, 119-122.
121 Zie de literatuur in Kempers-De Blaauw 1986, noot 15.
122 Dykmans 1981 11, 65 en BAV, ACSP C 129, fol. 17r, 41r, 42v, 68r, 85r.
123 Dykmans 1981 11, 148-153 en BAV, ACSP C 129, fol. 18r, 41r, 70r.
124 Ciardi Dupré 1981, 127-155. De dateringsvoorstellen variëren van 1320 tot omstreeks 1330.
125 Dit was een vrucht van het aristocratische milieu waarin Stefaneschi was opgevoed. De
grafmonumenten en miniaturen waren daarvan een getuigenis. Deze opstelling van individuen
was in Siena en Florence minder goed mogelijk. Zo bezien is de individualisering meer het
resultaat van aristocratisering dan van de doorgaans geponeerde burgercultuur; vergelijk ook
hoofdstuk 3.
126 Voor de iconografie zie Kempers-De Blaauw 1986 met uitvoeriger argumenten en
literatuurverwijzingen.
127 Dykmans 1981 11, 58-65, 69.
128 Vergelijk Cassee 1980 en Conti 1981. Zie BAV, Vat. lat. 1401, fol. 1r en Universiteitsbibliotheek
Leiden d'Amblaing 14, fol. 1r.
129 Biblioteca Nazionale Florence, BR 38, fol. 11r-v. Het lofdicht is gericht aan Robert van Anjou
als redder van Italië, in het bijzonder Rome waar de pauselijke troon leeg is achtergelaten. Op
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de andere miniaturen verschijnen een tronende Robert met zijn insignia en vrouwen die de
belangrijkst Italiaanse steden voorstellen: een voorbeeld van territoriale iconografie die zich
laat combineren met de dynastieke staatssymboliek van Robert in zijn bijbel, thans in Leuven
bewaard.
Cassee 1980, 42-44.
Cassee 1980, 42-44. Voorts mijn interpretatie van de Stanza d'Eliodoro, hoofdstuk 4.
Hueck 1977 en Dykmans 1981 11,28-29, 75-76. In het testament van 1308 vermaakte Stefaneschi
ook geld aan het hospitaal Santo Spirito in Saxia en bedong hij zeggenschap over de erfenis
van vaderskant. De zinsnede sanus mente licet infirmus corpe is een gemeenplaats in testamenten.
Deze kan niet als dateringsargument in verband met de leeftijd die men meent af te kunnen
lezen aan de portretten gebruikt worden. Zie ook Ciardi Dupré 1981, 155-158 en 225-226 noot
279.
Vergelijk Höger 1976.
Vergelijk Gardner von Teuffel 1979; White 1979, 64-79; Cannon 1982 en Van Os 1984.
Van Os 1969, 18, 33 101-109 en meer literatuur over het ruimere kader van het mecenaat in
Rome en Avignon rond 1330 in Kempers-De Blaauw 1986, noten 32-35.
Dykmans 1981 11, 65. Het gaat om liturgische kleding en parels.
Kempers-De Blaauw 1986, noot 125. In noot 129 bronnen die er op wijzen dat altaarstuk,
missaal en kanunnikenaltaar één geheel vormden. Voor het kader van de voorzieningen ook
Dykmans 1981 11, 29, 75-77 en voor de liturgie rond het hoofdaltaar het ceremoniaal zelf.
Huyskens 1906; Hueck 1977 en Dykmans 1981 11, 75.
Huyskens 1906 en Otto 1937 met gegevens over taakverdeling tussen curie en kapittel inzake
het onderhoud van de kerk en de verdeling van inkomsten waaruit dit bekostigd kon worden.
Hetherington 1979, 87-91, 109-110.
Bronnen en literatuur in Previtali 1967, 151-152. Ghiberti schreef: Molto egregiamente dipinse
la sala del re Uberto de'huomini famosi. In Napoli dipinse nel castello dell'uovo, Fengler, 19.
Voorts Contini 1970, 99-102.
Previtali 1967, 152 en Gilbert 1977, 32, 41, 53, 72 over Giotto's werk in Florence.
Gilbert 1977, 31, 35-40.
Previtali 1967, 152-153 en Gilbert 1977, 55, 59, 60.
Dykmans 1981 11, 75.
Hueck 1977. De latere eigenaar van de Sint Joriscodex, abt Carbonesi, schreef in 1601 in het
manuscript dat het van Giotto was. Zie Grimaldi-Niggl, waarbij duidelijk is dat Grimaldi in
1603 op basis van vage informatie schreef. Voorts Hager 1962, 194; Ladner 1970, 281; Gardner
1974, 58-76; White 1979, 182 en Dykmans 1981 11, 79-84 met andere gevolgtrekkingen inzake
het altaarstuk, dat mogelijk al rond 1440 is verwijderd.
Seppelt, 94, waar Stefaneschi het ciborium van Honorius III beschrijft dat waarschijnlijk door
Sixtus IV is gerenoveerd.
Zie Dykmans 1981 11, 224-225, 288, 314-316, 365, 441, 450, 452.
Dykmans 1981 11, 317 met in deze passage uitgebreide informatie over de liturgie op het
absispodium en in het voorkoor of schola cantorum, alsmede over rangorde en taakverdeling
van de deelnemers.
Zie Kempers-De Blaauw 1986, noten 69-100 voor deze alinea.
Kempers-De Blaauw 1986 met in noten 107-129 bronnen en literatuur over de verschillende
altaren in de Sint Pieter en de functies daarvan.
Zo was de machtsontplooiing van de bedelorden in de Nederlandse steden beperkter dan in
Italië. Tot een uitgebreid en samenhangend mecenaat kwam het niet. Schilders ontleenden geen
werkgelegenheid van betekenis aan de bedelorden in de Nederlanden; daarin is een verklaring
gelegen voor de latere opkomst en vestiging van het beroep van schilder in steden als Gent,
Brugge als ook in enkele Rijnlandse steden. Analoog aan deze verklaring kan het geringe
mecenaat van soevereine of vrijwel soevereine stadsbesturen genoemd worden. De Nederlandse
steden bleven staatsrechtelijk afhankelijk van graven en enkele bisschoppen, hetgeen hen in
hun mecenaatsmogelijkheden aanzienlijk beperkte. In Gent en Brugge werden geen stedelijke
opdrachten verleend die naar schaal en implicaties vergelijkbaar zijn met die in Siena.
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Ambrogio Lorenzetti, De stad Siena onder het bewind van de Negen met tussen dom en Porta Romana
edelen, bankiers, dansende dames, een schoenmakerswerkplaats en winkel, een docerend jurist, een
slagerij, vee en lastdieren en op de daken van de huizen bouwvakkers aan het werk, 1338.
Palazzo Pubblico Siena, foto Grassi
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2 De stad Siena
Inleiding: kerk en stad
Het Siena zoals dat nu door toeristen wordt bezocht lijkt nog veel op de stad zoals
die tussen 1260 en 1340 werd gebouwd. In het centrum staat het grote stadhuis, het
Palazzo Pubblico, met de hoogste toren van de stad, de Torre della Mangia. Ervoor
is een groot schelpvormig plein aangelegd waar jaarlijks nog steeds de palio
plaatsvindt, de paardenrennen in middeleeuwse uitvoering. Het stadhuis met de
beroemde fresco's van Simone Martini en Ambrogio Lorenzetti is thans grotendeels
ingericht als museum. De kathedraal vormt een tweede centrum. Van de grootse
plannen voor de Duomo Nuovo zijn alleen de façade en zijgevel tot stand gekomen.
Ze omsluiten een plein met het museum van de kunstwerken uit de dom. De kathedraal
zelf is het resultaat van een groot aantal verbouwingen en ingrijpende veranderingen
in inrichting en decoratie.1
De huidige kathedraal is aanzienlijk hoger dan in de vroege veertiende eeuw. Koor
en dwarsschepen zijn veel groter geworden; de kapellen en de vloer zijn na 1400 tot
stand gekomen. De huidige decoraties dateren overwegend van na 1500. Kathedraal
en stadhuis worden omringd door enkele kleine parochiekerken en door een kring
van monumentale bedelordekerken, vijf sobere bakstenen gebouwen die rond 1340
hun voltooiing naderden. De huidige inrichting van deze kerken is echter bepaald
door latere opdrachten. Vrijwel geen enkel altaarstuk staat nog op zijn plaats en alle
koormuren zijn afgebroken. Bij nader inzien geeft het huidige Siena dus een
misleidend beeld van de laatmiddeleeuwse stad en moeten wij in dit hoofdstuk het
een en ander trachten te reconstrueren.
De verbouwingen in de kathedraal, de inrichting van de bedelordekerken en de
nieuwbouw van het stadhuis vormden de achtergrond voor de opdrachtverlening aan
schilders, die na ongeveer 1280 beheerst werd door de elite van kooplieden en
bankiers, aangeduid als de Negen, of Nove.2 Zij wisten de invloed van de bisschop,
de kanunniken en de edelen in de contado vergaand te beperken.3 De agrarische
samenleving werd gedomineerd door
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een stad waar handel en ambacht tot bloei kwamen. Door de economische opleving
konden kooplieden en bankiers politieke macht verwerven.4 Dit ging ten koste van
de groepen die voornamelijk afhankelijk waren van land als bron van inkomen en
vermogen.5 De rijke burgers die de bedelmonniken aan zich wisten te binden waren
in staat de bovenlaag van seculiere geestelijken en edelen van bestuursfuncties in de
nieuwe stedelijke instellingen uit te sluiten.6 Tegen de achtergrond van deze sociale
veranderingen, die in de Inleiding vanuit een breder perspectief zijn beschreven, zal
ik de geschiedenis van de opdrachtverlening in de sterk groeiende stadstaat Siena
analyseren.7
De twee belangrijkste opdrachten waren de Maestà van Duccio, in 1311 op het
hoofdaltaar van de kathedraal geplaatst, en de fresco's van Ambrogio Lorenzetti die
sinds 1338 de nieuwe vergaderzaal van het stadsbestuur sierden. De Maestà - naar
alle waarschijnlijkheid het grootste en duurste middeleeuwse altaarstuk - werd het
middelpunt van een reeks kleinere polyptieken op zijaltaren in de dom. Dergelijke
altaarstukken werden eveneens geplaatst in de bedelordekerken van Siena. De
wandschilderingen in het Palazzo Pubblico vormen het hoogtepunt in een traditie
van stadhuisdecoraties, niet alleen in Siena, maar in geheel Italië. Het zijn de meest
indrukwekkende uitbeeldingen van het ideaal van een soevereine stadstaat met een
burgerlijk bestuur, gebaseerd op legitiem, in wetten vastgelegd gezag.
De opdrachten in Siena en de omringende steden en stadjes die in de stadstaat
waren opgenomen, schiepen een uitzonderlijk goede werkgelegenheid voor schilders.
Vaklieden, opgeleid in Siena, kregen na ongeveer 1280 de mogelijkheden om hun
bekwaamheden verder te ontwikkelen en werden daartoe door de opdrachten
gedwongen, totdat rond 1340 de dynamiek in mecenaat en professionalisering
stagneerde. De schilderingen van Duccio, Simone Martini en de gebroeders Lorenzetti
bepalen nog steeds de route van toeristen in Siena. Hun werk is meteen al na
voltooiing door stadgenoten erkend als uiterst vakkundig en bijzonder.8 De
reputatievorming is na 1440 buiten Siena voortgezet door vakgenoten uit Florence.
Ghiberti eerde de schilders uit Siena met lovende beschrijvingen waarmee hij de
geschiedenis van het beroep van beeldend kunstenaar in kaart bracht.9 Sinds de tijd
van Vasari is deze bewondering weliswaar gebleven, maar in afgezwakte vorm, om
pas in de late negentiende eeuw met de herontdekking van ‘primitieven’ en
prerafaëlieten weer tot bloei te komen.{problem}10 Daarop volgde de
wetenschappelijk-kunsthistorische belangstelling die in vergelijking met de studie
van de Florentijnse kunst betrekkelijk laat tot ontwikkeling is gekomen. De
chauvinistische pro-Florentijnse visie van Vasari is hier mede debet aan, in combinatie
met het feit dat de ontwikkelingen in Siena na 1340 stagneerden, terwijl deze in
Florence juist op spectaculaire wijze verder gingen, vooral na 1400.11
De schilderkunst in Siena is niet alleen bestudeerd als object van kennerschap,
maar is ook op verschillende manieren in haar oorspronkelijke context
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geplaatst. Hager en Van Os hebben paneelschilderingen gereconstrueerd en de
liturgische functies ervan onderzocht. Rubinstein heeft de politieke betekenis van de
stadhuisfresco's verhelderd.12 Toch is het voor de thematiek van dit boek niet mogelijk
te volstaan met een samenvatting van wat anderen al geschreven hebben. Een
onderzoek naar de historische samenhang tussen staatsvorming, civilisatie en
professionalisering van schilders in Siena vereist allereerst een systematisch gebruik
van gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen waarvan zeker is dat ze van grote
betekenis waren voor de opdrachtgevers. Voor de stadsbestuurders waren dit vooral
de wetboeken.
Voorts is het belangrijk de situatie in Siena te bestuderen vanuit tradities en niet
vanuit latere vernieuwingen zoals die vooral in Florence plaats vonden. Is de dom
van Siena zoals Carli deze gereconstrueerd heeft werkelijk de oudste dom? Heeft
het rond 1215 geschreven dienstboek voor de liturgie betrekking op een kerk met
een rechte koorsluiting?13 Betekent ante altare in het dienstboek aan de schipzijde
en impliceert de tekst het bestaan van twee altaren in het koor die na 1260 zijn
samengevoegd?14 Vormen de Madonna degli occhi grossi en de Madonna van Guido
da Siena de directe voorlopers van de Maestà van Duccio, of gaat het om decoraties
met een eigen plaats en functie?15
Deze concrete vragen vloeien voort uit de beschouwing over plaats en functie van
het Stefaneschi-altaarstuk in de oude Sint Pieter en uit een algemeen beeld van de
liturgische opzet van romaanse kathedralen. De uitzonderlijke bloei van de
paneelschilderkunst in Siena vraagt immers om een verklaring uit een voor die stad
kenmerkende ontwikkeling in kerkdecoraties en dus in het gebruik en de inrichting
van de kathedraal. Bij het zoeken naar een dergelijke verklaring zal ik een beroep
doen op de stadswetten die een goed inzicht geven in de opdrachtverhoudingen en
het sociale verband ervan.16

Eindnoten:
1 De reconstructie is omstreden. De belangrijkste bronnen in Milanesi 1854 1, in chronologische
volgorde, 139-158, 161-172, 204-209. Voor uiteenlopende interpretaties Lusini 1911 1;
Middeldorf-Kosegarten 1970; Carli 1979, 1-28 en White 1979, 95-102. De rechte koorsluiting,
zoals geopperd door Carli lijkt juist, althans voor de dom na 1260. Voor een zeshoekig koor
onder de koepel rond een hoofdaltaar-een concentrische opstelling te vergelijken met het
arrangement van na 1437 in Florence-is geen aanwijzing te vinden. De kritiek van Van der
Ploeg op de reconstructie van White 1979 lijkt steekhoudend; zie 137, 139. Met Pietramellara
1980, afbeelding X-XI en XVIII vraagt hij terecht aandacht voor de verdwenen crypte waarmee
bij de oudere reconstructievoorstellen te weinig rekening is gehouden.
2 Vergelijk voor theoretische aanknopingspunten: Weber 1904 en 1922 over religie, de staat,
geweldmonopolisering en legitimering; Elias 1969 over civilisatie- en staatsvormingsprocessen;
Durkheim 1912 en Mauss 1950 over religie en giften.
3 Voor de economische basis-landrenten, offers, verkoop van patronaatsrechten en liturgische
dienstverlening krachtens beneficiën-van Toscaanse kapittels heb ik gebruik gemaakt van
Osheim 1977, 20-29, 48-52, 59, 88-116. Zie voorts Vroom 1981, 59-227 voor de kapittelvorming
zelf. Vergelijk Huyskens 1906 voor de Sint Pieter. Hoe sterker de bloei van handel en ambacht,
des te groter was het machtsverlies van edelen bisschoppen en kanunniken. Vergelijk Osheim
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1977, 116-126. In Volterra, Pisa, Massa Marittima, Orvieto, Arezzo en Noorditaliaanse steden
bleef de bisschoppelijke macht groter dan in Florence en Siena. Zo kon ook de machtspositie
van prins-bisschop ontstaan in bijvoorbeeld Arezzo en Trente.
Bowsky 1981, 23-100.
Bowsky 1981, 10, 267-275 voor gegevens over het kapittel.
Bowsky 1981, 23-84. De comune beperkte ook het appel op kerkelijke rechtbanken inzake
vergrijpen van leken, 111, en eiste een monopolie op de rechtspraak, 115. Zie 7-9, 62, voor de
onderwerping van edelen, alsmede de passages over de Aldobrandeschi, graven van Santa Fiora
en Sovana.
De bevolking van de stadstaat Siena bereikte rond 1340 haar hoogtepunt met rond de
honderdduizend inwoners. Siena werd groter dan Pisa dat rond 1300 honderdvijfentachtig
hectaren besloeg, maar bleef kleiner dan Florence dat van tachtig à honderd hectaren in 1180
uitgroeide tot meer dan vijfhonderd binnen de stadsmuren in 1335. De Florentijnse bevolking
groeide van tienduizend tot ongeveer vijfennegentigduizend, de ommelanden niet meegerekend.
Lucca bereikte ongeveer eenentwintigduizend inwoners, Pisa vijftigduizend. Zie Osheim 1977,
3-4 en Bowsky 1981, 7-8. Bowsky schat de contado van Perugia rond 1280 op
drieënzeventigduizend en die van Florence in 1318 op honderdnegenendertigduizendvijfhonderd.
Dit betekent dat Siena tussen 1280 en 1340 mogelijk de snelst groeiende stadstaat was, andere
communes stagneerden al rond 1280, terwijl de groei van het iets grotere Florence vooral later
doorzette.
Zie de passages van Tura, 201-203, 313, 496, 526 in Cronache Senesi.
Ghiberti-Fengler 34-45. Ghiberti begon zijn relaas met Florentijnse schilders. Hij behandelde
beide groepen als gelijkwaardig en zeker niet als twee scholen met elk een eigen stijl. Vasari
schrijft vanuit een Florentijns gezichtspunt in een tijd dat Florence Siena probeerde te
onderwerpen. Zijn aandacht voor schilders uit Siena is daardoor verhoudingsgewijs minder
groot dan die van Ghiberti. Bij geen van beiden is echter de opvatting te vinden dat de Sienese
school stilistisch iets eigens heeft in verhouding tot de Florentijnse school. Deze opvatting
behoort bij de veel jongere waardering voor ‘primitieven’.

10
11
12
13
14

Vergelijk Van Os 1969, 1984; Stubblebine 1979; White 1979 en Cannon 1982.
Rubinstein 1958; Hager 1962 en Van Os 1969.
Zie Carli 1979, 12-16 en infra.
Van der Ploeg in Van Os 1984, 133-135; vooral de passages aangehaald in noten 90-104. Naar
mijn indruk is bij ordines het perspectief van de schrijver en de deelnemers aan de liturgie
maatgevend. Daarom is hier ante altare wellicht aan de koorzijde en niet aan de schipzijde,
mede omdat deze lezing geen inconsistenties in de ordo impliceert. Ook blijft het moeilijk
voorstelbaar dat een zo belangrijk onderdeel van het koor, namelijk het gepostuleerde tweede
altaar, niet in de tekst beschreven zou zijn. Ante altare voor de pauszetel aan de absiszijde in
de Sint Pieter zie Kempers-De Blaauw 1986, noot 63.
15 Zie Hager 1962, 105-106, 134-136 en Van Os 1984, 12, 15, 17-20.
16 Deze wetten zijn wel grondig bestudeerd door Bowsky 1970 en 1981 maar met een ander doel.
Hij gaat nauwelijks in op schilderkunst en houdt zich in de spaarzame passages daarover aan
wat kunsthistorici geschreven hebben. Voor de dombouw is de wet van belang omdat deze
aangeeft dat er in 1262 een nieuwe kapel gebouwd zal worden en er huizen afgebroken moeten
worden in verband met de kathedraalbouw zie Distinctio I, rubrieken XIV-XVI; Zdekauer 1897
en noot 43.

1 Staatsfuncties van rituelen in kathedraal en bedelordekerken
Gezag en liturgie van bisschoppen en kanunniken 1200-1260
Een belangrijke ontwikkeling in de twaalfde en dertiende eeuw was de sterke
uitbreiding van kapittels: de gemeenschap van koorheren die de bisschop assisteerden
bij de eredienst en het beheer van de kathedraal als gebouw en
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Madonna degli occhi grossi, fragment omstreeks 1230.
Museo dell' Opera del Duomo Siena, foto Grassi
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als complex van eigendommen en rechten. De bisschoppen verloren vaak een deel
van hun macht aan het kapittel; tussen beide groepen konden tal van conflicten
ontstaan. De vraag is nu hoe de voortgaande kapittelvorming van invloed was op het
liturgische gebruik van de kathedraal, en hoe vervolgens het stadsbestuur van Siena
de ingezette ontwikkelingen naar eigen inzicht wist om te buigen.
Mogelijk is er een kathedraal vóór 1260 geweest met een halfronde absis, zoals
de Sint Pieter en alle andere romaanse kathedralen in Italië. Deze kerken gaven geen
aanleiding tot de bloei van de paneelschilderkunst, mede omdat grote panelen op het
hoofdaltaar de eredienst die zich aan weerszijden daarvan voltrok zouden blokkeren.17
Een tweede kenmerk van romaanse kathedralen was een grote crypte, aanzienlijk
ruimer dan de ringcrypte van de Sint Pieter. Deze onderkerken boden plaats aan
meerdere altaren en er werden relieken vereerd. Doorgaans voerden trappen met zo'n
tien treden vanuit de schipvloer omhoog naar het koorpodium met ernaast trappen
naar de crypte, een kleine variant van de benedenkerk in Assisi.18
De dom van Siena was een van de vele grote kerken waarvoor in de dertiende
eeuw een dienstboek voor de liturgie werd geschreven.19 De misviering, het koorgebed,
de koorzang en de plechtige processies van de kanunniken werden voor het gehele
jaar in duidelijke regels beschreven. Deze regels hadden een disciplinerende invloed
op de leden van het kapittel die dagelijks gedwongen werden ten overstaan van elkaar
en van de leken de christelijke idealen tot uitdrukking te brengen. Het dienstboek
geeft tevens een indruk van de romaanse dom rond 1200.20 De auteur Odericus
ontleende veel voorschriften en conventies aan de ordines romani, de Romeinse
dienstboeken, waarnaar hij ook verwijst.21 Het uitgebreide dienstboek is geschreven
door een kanunnik voor zijn medekanunniken en betreft voornamelijk hun
gezamenlijke rituelen in koor en crypte. De tekst moet dus gelezen worden, zoals
deze is geschreven: vanuit het perspectief van de kanunniken in het koor en niet
vanuit de leken in het schip.22
Kern van de liturgie was het aan Maria toegewijde hoofdaltaar in het koor. Voor
misviering, gebed en zang gebruikten de koorheren boeken die ze op lezenaars
plaatsten. Er waren één of twee verplaatsbare houten boekenstandaarden die tijdens
de koordienst links en rechts van het altaar werden opgesteld.23 Zo laat de ordo zich
het best interpreteren en zo werd de liturgie ook afgebeeld in miniaturen in koor- en
getijdenboeken. De kanunniken zaten in twee rijen banken die recht tegenover elkaar
en haaks op het hoofdaltaar geplaatst waren.24 Het deel achter de dwarsschepen was
aanzienlijk kleiner dan het huidige en mogelijk ook kleiner dan het koor van 1260.
Vermoedelijk was er oorspronkelijk een halfronde absis met in het midden de
bisschopstroon en daarvoor het koor van één travee groot.
Voor bijzondere plechtigheden, gericht op een groter publiek dan alleen
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de koorheren zelf, konden de geestelijken gebruik maken van een grote stenen kansel
waarop ook weer boeken geplaatst konden worden. Waarschijnlijk ging het om een
klein balkon op de grens van koor en schip, rechts van het hoofdaltaar gezien vanuit
het schip. Deze kansel werd gebruikt om ook de leken te bereiken via plechtige
lezingen, evangeliezang, prediking, het uitwisselen van de vredeskus en het doen
van buiten-liturgische mededelingen. Het gezag van de leden van het kapittel berustte
voornamelijk op hun indrukwekkende rituelen en hun beheersing van de schaarse
communicatiemiddelen in de nog kleine stadsgemeenschap.
Een belangrijk element in de koorliturgie was de meerstemmige zang die aan beide
kanten van het hoofdaltaar werd uitgevoerd door het kapittel als geheel: door twee
groepen in het koor, of door het kapittel in samenzang met een solist.25 Regelmatig
beschrijft Odericus hoe enkele zangers hun banken verlaten en zich ‘aan de achterzijde
van het altaar’ opstellen om in wisselzang met de anderen die in het koor blijven te
zingen. Ante altare betekent telkens in het koor en post altare is de ruimte tussen het
altaar en het schip. Daar stellen de solisten zich op en incidenteel bekleden de priesters
zich in dit voorkoor met liturgische gewaden.26 Het gebruik van post altare en ante
altare wordt dus bepaald door de groep voor wie de tekst is geschreven, degenen die
de dienst uitmaakten in de dom.
Het tweede ruimtelijke accent in de dom was de crypte met enkele altaren.27 Twee
altaren stonden aan de zijkant, het Crescentiusaltaar met de relieken stond in het
midden. Met trots vermeldt Odericus dat het Crescentiusfeest op bijzonder luisterrijke
wijze gevierd werd vanwege de relieken en dat dit altaar sinds kort voorzien was van
een tabula super altare.28
Uit de Ordo officiorum Ecclesiae Senensis blijkt verder dat een imago Mariae
verbonden met het hoofdaltaar ontbrak. Wel vermeld worden kandelaars op het
hoofdaltaar dat verder met een zilveren kruis, een miskelk en een missaal was
toegerust.29 Naast het altaar stonden tijdens lezing en zang de lutrijnen of
boekenstandaarden. Het koor werd omsloten door de banken, door hekwerk en
mogelijk door een dwarsbalk met een kruis en kandelaars. Incidenteel, onder meer
na processies, werd de ruimte tussen het hoofdaltaar en de trappen gebruikt voor het
omkleden. Met de grote kansel, de relieken in de crypte en een bibliotheek vormde
de uitrusting van het koor het apparaat waarmee de kanunniken hun liturgische en
intellectuele functies vervulden. Het ruimere architectonische kader bestond uit het
bisschoppelijk paleis, een kloostergang, de huizen van de kanunniken en tegenover
de façade van de hoog gelegen dom het hospitaal, genoemd naar de trappen van de
kathedraal: Ospedale Santa Maria della Scala.
Tot het midden van de dertiende eeuw domineerden de seculiere geestelijken
kathedraal en stad. Hun economische macht berustte op onroerend goed in de stad,
op de offers en giften die ze ontvingen en op een uitgestrekt
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stuk land met hoeven en stadjes ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van de stad.
Deze leverden landrenten op waarvan de geestelijken konden leven. Deze
inkomstenbronnen maakten een canonicaat tot een lucratieve, bevoorrechte positie
waarvoor in het algemeen niet al te veel tegenprestaties geleverd hoefden te worden.30
Aanvankelijk hadden bisschop en kapittel in de nog kleine comune een niet
onbelangrijke politieke macht. Van doorslaggevende betekenis was de culturele
macht van de koorheren die in de dom en daarmee in de vroege comune de dienst
uitmaakten. De kathedraal was verreweg het grootste en meest imponerende gebouw
in stad en streek. Daardoor beheersten de seculiere geestelijken het uiterlijk vertoon
en de oriëntatiemiddelen. Door gezag uitstralende rituelen brachten de geestelijken
hun waarden en normen over op de toen nog veel minder geschoolde burgers, die
pas in de loop van de dertiende eeuw ernst maakten met het ontwikkelen van eigen
gedragsregels in de vorm van stedelijke statuten.31 Concurrerende geestelijken waren
er verder nauwelijks: de opkomst van de bedelorden volgde wat later evenals de
integratie in de stad van de cisterciënzer monniken uit San Galgano.32 Het in hoge
mate door kerkelijke rituelen bepaalde culturele leven in Siena was in handen van
de bisschop en het kapittel. Zij beheersten misviering, de plechtigheid met de
vredeskus, communie, preek, gebed, samenzang, heiligenverering en processies.
Daarmee controleerden zij de verbale en de visuele communicatie op stedelijk niveau.
De geestelijkheid was een gevestigde macht waardoor de leken zich lieten imponeren.
In de ogen van de kanunniken die zich de voorrechten van een leisure class konden
aanmeten waren de burgers slechts insapientes, zoals Odericus hen omschreef.33

Stedelijke processies, de rol van burgers en de herinrichting van de
kathedraal
De economische, politieke en culturele overherigheid van het kapittel werd in de
loop van de dertiende eeuw aangetast door de rijker wordende burgers die zich evenals
de koorheren goed gingen organiseren en zich toelegden op kennisontwikkeling en
uiterlijk vertoon. De seculiere geestelijken verloren hun exclusieve greep op rituelen,
giftrelaties en kennisoverdracht. De veranderende rangorde in de groeiende
stadssamenleving werd tot uitdrukking gebracht in de kathedraal, waar de geestelijken
steeds meer van hun invloed aan burgers moesten prijsgeven. De vergroting en
herinrichting van de dom tussen 1250 en 1340 laat zich interpreteren als een geheel
van samenhangende beslissingen waarbij het stadsbestuur de dienst ging uitmaken.
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Volgens bisschop Malavolti, die in 1599 over de dom van Siena schreef, had de
vergroting van de kathedraal al in 1245 de aandacht van de burgers die van mening
waren dat de kerk veel te klein was voor ‘de meest plechtige dagen’, dat wil zeggen
de hoogtijdagen waarop de gehele stadsgemeenschap zich in processie in het schip
van de dom presenteerde.34 In 1259 werd ernst gemaakt met de plannen, getuige de
notulen van de raadsvergaderingen.35 Klaarblijkelijk had het stadsbestuur toen al
enige zeggenschap verworven over de plaats van het hoofdaltaar in de dom. Drie
leden van de commissie dienden, mogelijk geadviseerd door een ambitieuze
bouwmeester een verstrekkend minderheidsvoorstel in. Dit behelsde de volgende
onderling hecht samenhangende ingrepen: verplaatsing van het hoofdaltaar naar een
plek direct onder de nieuwe koepel; het van alle kanten toegankelijk maken van het
koorpodium, of het verlagen van de kerkvloer tot schipniveau; aanpassing van de
toegangsdeuren en de bouw van een nieuwe muur. De precieze verhouding tussen
de romaanse dom van vóór 1250 en de gotische dom die daarna in verschillende
bouwfasen gestalte kreeg moet nog nader door archeologisch onderzoek vastgesteld
worden, maar de trend in de ontwikkeling in kerkbouw en ritueel gebruik is in grote
lijnen duidelijk: het monumentaliseren van de gehele kerk door een grootse en rijkelijk
gedecoreerde gevel en monumentalisering van de ruimte rond het hoofdaltaar. Het
waren vooral de burgers die het hoofdaltaar beter vanuit het schip toegankelijk wilden
maken. In overleg werd besloten tot een praktische oplossing die bescheidener was
dan het ambitieuze minderheidsplan van 1259. De schilderingen en gewelven in de
afgescheiden ruimte van de crypte leren dat de vloer niet al in 1260 werd verlaagd,
maar dat waarschijnlijk toen wel een sluiting van de crypte vanuit het schip plaats
vond. Plannen uit 1260 wijzen op een koorvergroting die direct samenhing met de
aanpassing van de crypte. In 1260 stelden enkele burgers als lid van de
adviescommissie voor om ‘drie andere nieuwe gewelven, gelijk aan die welke nieuw
gemaakt zijn tussen twee naast elkaar staande pijlers’ te bouwen.36 Vervolgens
lanceerden ze het plan nog meer gewelven te bouwen en enkele huizen af te breken.
Alle gegevens te zamen wijzen in de richting van één conclusie. Tussen 1250 en
1260 vond een aanzienlijke vergroting van de kathedraal plaats, een reeks van
ingrepen die zich bouwkundig en functioneel laat omschrijven als de overgang van
de romaanse naar de gotische dom. De ingrepen betroffen de bouw en decoratie van
een majestueuze gevel, mogelijk de bouw van twee dwarsschepen, waarschijnlijk
de aanleg van een groter, recht gesloten koor en zeker de bouw van een koepel als
gemonumentaliseerde entree vanuit het schip naar het hoofdaltaar. Alle latere ingrepen
lagen in het verlengde van deze aanpassingen. De belangrijkste opdrachten voor
inrichtingsstukkennieuwe koorbanken, een nieuw altaar, een monumentale kansel,
een nieuw raam voor het koor en een reeks altaarstukken laten zich alle in hun onder-
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linge chronologische en functionele samenhang verklaren uit de aldus geschetste
architectonische context: toen het monument bij uitstek van de comune als geheel.
De implicaties van deze opdrachten voor de beeldhouwers in Siena die na de komst
van beroemde vakgenoten uit Pisa een eigen beroepstraditie vestigden waren groot;
die voor de schilders nog veel groter. De oudste paneelschildering in de dom was de
rond 1230 gemaakte Madonna degli occhi grossi. Verondersteld is dat dit een
antependium was dat later op het hoofdaltaar zou zijn gezet. Gegevens over
vergelijkbare kerken wijzen op andere functies van dergelijke panelen: ze werden
meegevoerd in processies en hingen als object van verering bij de ingang van de
kerk, rijkelijk voorzien van votiefgeschenken. Een later opgetekend verslag van een
bidprocessie in Siena aan de vooravond van de grote slag met de Florentijnen wijst
erop dat een dergelijk paneel op het hoofdaltaar werd gezet en zo diende als visueel
eindpunt van de optocht. Latere inventarissen geven aan dat zo'n paneel normaal aan
een muur bij de ingang hing waar de burgers offerden.37 Na afloop van de processie
knielden de burgers van Siena, aangevoerd door hun bisschop en hun burgemeester
‘aan de voeten van het koor van de dom’ voor Maria: een afbeelding in laag reliëf
met figuren eromheen.
De staatsvorming vanuit Siena en Florence bracht deze steden in 1260 in oorlog
met elkaar. Enkele veldslagen leerden dat de ene stad de andere niet duurzaam kon
onderwerpen en dat een bondgenootschap profijtelijker was dan kostbare tweestrijd.
In 1255 was een vredesovereenkomst gesloten-in San Donato, halverwege beide
steden - maar in 1260 kwam het bij Montaperti opnieuw tot een treffen.
De burgers van Siena voelden zich bedreigd en probeerden door de druk van
buitenaf interne tegenstellingen te beteugelen. De bisschop, padre spirituale della
città, preekte, sprak een gebed uit en leidde het gezang. De hoofdrol was echter
weggelegd voor Buonaguida Lucari, een burger van goeden huize en onbesproken
gedrag. Hij leidde de processie vanuit de kerk waar het stadsbestuur gewoon was
bijeen te komen, de San Cristoforo, naar de dom. In tranen knielde hij voor het
hoofdaltaar en bad: ‘Glorierijke Maagd, Koninging van de Hemel, Moeder der
zondaars, ik ellendige zondaar geef U en draag aan U deze stad en haar ommelanden
op. En ik smeek U dat Gij onze stad behoedt, verdedigt en bevrijdt uit de handen van
onze vijanden de Florentijnen en allen die voornemens zijn ons schade te berokkenen
en ons angst en verwoesting aan te doen.’38
Na deze smeekbede besteeg de bisschop de grote kansel om liefde, eenheid en
vergeving te preken en om de burgers aan te sporen tot gebed, biecht en communie.
Daarna trok de gehele stadsgemeenschap weer in optocht door de stad, terwijl de
geestelijken de beeltenis van Maria meedroegen die zij in
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De dom van Siena met verhoogd koor, lezenaars, altaarstuk en raam van Duccio en rechts de kansel
van Pisano, omstreeks 1320.
Tekening B. Kempers
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eendracht om bescherming op aarde en voorspraak in de hemel smeekten.
De afbeelding waarom het gaat is de Madonna degli occhi grossi, thans in
afgezaagde vorm in het museum van de dom. Het paneel dankt haar naam aan de
zilveren votiefgeschenken, veelal in de vorm van ogen, die rondom werden
aangebracht.39 Uit het kroniekverslag en vermeldingen in inventarissen blijkt dat het
niet ging om een vaste decoratie van het hoofdaltaar.40 Veeleer betrof het een
verplaatsbaar votiefpaneel voor de leken. Doorgaans hing het bij de deur in het zuider
dwarsschip.41 Bij bijzondere plechtigheden werd het paneel van de muur gehaald en
in processies meegedragen. Aan het einde van de rondgang door de stad kon het
Mariapaneel op het hoofdaltaar geplaatst worden, als tijdelijke decoratie, net zoals
dat in andere kathedralen wel gebeurde. Ook het gebruik van een Maria-afbeelding
bij de ingang was een gangbaar verschijnsel.42 Het unieke van Siena was gelegen in
een reeks besluiten tussen 1260 en 1340 om beschilderde panelen te laten maken als
vaste altaardecoraties.
De slag bij Montaperti vervulde hierin een katalyserende rol. Kort na de onverwacht
gewonnen oorlog kondigde het stadsbestuur aan om een nieuwe kapel te bouwen ter
nagedachtenis aan de slag bij Montaperti en ter ere van Maria. Dit besluit werd
opgenomen in de geheel nieuw geredigeerde stadswetten van 1262.43 De nieuwe
kapel was een vaste plaats waar de veldslag en de gelofte herdacht konden worden
en waar een nieuw ritueel ten uitvoer werd gebracht, namelijk het overhandigen van
de stadssleutels aan Maria, de stadsheilige. Dit ritueel is afgebeeld op het omslag
van het jaarverslag van de belastingdienst uit 1483.44 De sleutels worden overhandigd
in de derde kapel in de zuidelijke zijbeuk van het schip. We zien niet de kapel zoals
deze in 1262 gebouwd is, maar zoals deze er na enkele verbouwingen uitzag. Ook
de andere kapellen in het schip zijn van grote altaarstukken voorzien, terwijl op de
achtergrond een nieuwe grote kansel, een groot altaarstuk op het hoofdaltaar en een
nieuw rond raam zijn afgebeeld: opdrachten die nog aan de orde zullen komen. Aan
het begin van deze reeks stonden de Madonna degli occhi grossi en de Madonna
della grazie van Guido da Siena, geschilderd rond 1280. Algemeen wordt aangenomen
dat dit paneel het hoofdaltaar sierde, maar het is aannemelijker dat het bedoeld was
als decoratie voor de nieuwe votiefkapel met in het midden Maria en naast haar de
vier mannelijke stadsheiligen.45
De inrichting van de dom werd steeds meer gericht op de leken. De gevel werd
voorzien van grote beelden.46 Na het passeren van de nieuwe votiefkapel kregen zij
een adembenemend gezicht op een nieuwe stenen kansel. De oude kansel waarover
Odericus nog met enige trots schreef werd voor de vergrote koepelruimte met
daarachter het ruimere koor te klein bevonden. In 1266 werd een rijkelijk van
sculptuur voorziene kansel besteld bij Niccolò Pisano.47 De beeldhouwer uit Pisa
kreeg de plicht om twee jaar in Siena te
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verblijven. In tegenstelling tot de schilders waren er in Siena zelf toen nog geen
geschikt geachte beeldhouwers beschikbaar.
De kansel van Pisano werd het aandachtspunt voor de leken. Hij stond rechts op
de scheiding van koor en schip en was direct vanuit het verhoogde podium
toegankelijk.48 Pas halverwege de zestiende eeuw is de kansel gedemonteerd, verplaatst
en voorzien van een trap vanaf de kerkvloer. Pas toen werd de kansel exclusief
preekstoel, opgesteld in het schip. Oorspronkelijk was hij een onderdeel van het
verhoogde koor, een multifunctionele tribune als brug tussen geestelijken en leken.49
Er werd op gezongen, er werden medelingen van stedelijke aard gedaan en
waarschijnlijk diende de kansel ook als ereloge voor leden van het stadsbestuur
tijdens de grote stedelijke plechtigheden, in het bijzonder de jaarlijkse processie die
in de dom eindigde.50 Sinds de jaren zestig kon het stadsbestuur, dat met de wetten
van 1262 zijn positie aanzienlijk had versterkt, zich laten gelden als het hoogste
gezag en als de belangrijkste mecenas.

Kathedraalfabriek en financiering van kunst
Voordat de opdrachtenstroom verder wordt beschreven met onder meer de beglazing
van het koor en de Maestà, is het zinvol de economische facetten van de bloei van
de kunst aan de orde te stellen.51 Bisschop en kanunniken beschikten over onvoldoende
middelen om de kerkbouw en decoratie in eigen hand te houden. Landrenten en
offergaven waren in Siena niet toereikend. Bovendien hadden de leden van het kapittel
bij een aantal ingrepen geen direct belang. De uitrusting die nodig was voor de steeds
omvangrijkere stedelijke processies was niet hun eerste zorg. Wel waren ze afhankelijk
van verdere verfraaiingen en vergroting van de kerk om hun uitzonderingspositie
tegenover de zich sterk manifesterende bedelmonniken te bekrachtigen. Op de
achtergrond speelde ook de prestigestrijd met andere kathedralen een rol, maar dat
gold minstens zo sterk voor de burgers. Zo ontstond een versterkte
afhankelijkheidsverhouding tussen kapittel en stadsbestuur, dat een groter belang
kreeg bij de dom. De seculiere geestelijken raakten allengs sterker aangewezen op
het kapitaal, de ambachtelijke deskundigheid, de wetgevende macht en het
organisatievermogen van de burgers.52
De sociale dwang tot investeringen in de kathedraal ging voor de seculiere
geestelijken voornamelijk uit van de concurrentieverhouding met de succesvolle
reguliere geestelijken. Verder vermoed ik dat het kapittel in de loop van de dertiende
eeuw in omvang toenam. Het gezamenlijke vermogen, vertegenwoordigd door de te
vergeven prebenden en beneficiën-inkomens ver-
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bonden aan de positie van kanunnik en de lagere, niet semhebbende leden van het
kapittel-daalde wel in verhouding tot het vermogen van het stadsbestuur, maar
waarschijnlijk niet in verhouding tot het kapittelvermogen van vóór 1250. De
koorheren kregen vanwege interne uitbreiding en vanwege de prestigestrijd met de
bedelmonniken behoefte aan een groter, mooier ingericht koor. Daarom betoonden
zij zich ontvankelijk voor de steun van het stadsbestuur, dat eigen motieven had om
de kathedraal te vergroten en te verfraaien.
Door de steun aan het kapittel kwam het stadsbestuur in een verdeel en heerspositie
te verkeren tegenover seculieren en regulieren. De centrale stedelijke overheid kon
zo haar greep op het kerkelijk bestel verstevigen. Ze had daarbij door de
processiefunctie van de kathedraal een duidelijk belang.53 Dit stimuleerde het bestuur
van de groeiende stadsgemeenschap tot een grotere betrokkenheid bij de kathedraal
als bouwwerk; de dom werd een symbool van stedelijke macht.54 In ruil voor steun
aan het kapittel verwachtte het stadsbestuur een grotere invloed op de besteding van
geld en goederen.55 De tijd van de kathedralen werd zo tegelijk het begin van
secularisering, niet in de zin van geloofsafval, maar van toenemende invloed van
leken op kerkelijke verhoudingen.56
Het stadsbestuur vergrootte zijn invloed ten koste van het kapittel. Organisatie,
financiering en beheer van de dom werden een burgerlijke aangelegenheid.57 Deze
berustte bij de Opera del Duomo of kathedraalfabriek: de rechtspersoonlijkheid die
het kerkgebouw beheerde. Deze opera werd in Siena een stedelijke instelling, terwijl
burgers ook buiten de kathedraalfabriek de opdrachtverlening aan schilders en
beeldhouwers gingen beheersen.
Gedurende een overgangsfase in deze machtsverschuiving speelden cisterciënzer
monniken uit de abdij van San Galgano een grote rol. Overal in West-Europa droeg
deze orde bij tot de rationalisering van landbouw en veeteelt, maar zelden speelden
de cisterciënzers een rol in de professionalisering van het stadsbestuur. In Siena
gebeurde dat wel en gingen ze als stadsbestuurders vooraf aan de bedelmonniken.
De fabriekmeester van de kathedraal werd op voorstel van de burgers niet meer uit
het kapittel gerekruteerd, maar uit de abdij. Conversi-op latere leeftijd tot de orde
toegetreden monniken-verwierven tussen 1230 en 1260 een grote rol in de organisatie
van de dom en in de stedelijke administratie.58
De abdij van San Galgano was een van de eerste kerkelijke instellingen in de regio
die opgenomen werd in het uitdijend bestuurlijk apparaat van de comune, zo leren
de stadswetten. Conversi uit verschillende orden gingen sleutelposten bezetten in
het stadsbestuur, de kerkfabrieken en de belastingdienst. Burgers speelden regulieren
en seculieren enigszins tegen elkaar uit en konden zo na een overgangsperiode zelf
het bestuur vertegenwoordigen. De rechte koorsluiting van de kathedraal, analoog
aan die van San Galgano,
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was een resultaat van de samenwerking tussen de cisterciënzers, de bedelmonniken
en de burgerbestuurders.
Na een periode van clericalisering volgde een ontwikkeling in staatsvorming en
civilisatie die gekenmerkt werd door secularisering, niet in de zin van mensen die
hun geloof verlieten, maar van toenemende invloed van leken binnen de kerkelijke
verhoudingen. Op langere termijn werd secularisering in Siena de dominante trend.
Kerkelijke instellingen verloren hun greep op eigen inkomsten en interne
benoemingsprocedures; ze werden geïntegreerd in een groeiend staatsapparaat dat
een grotere mate van belastingheffing en geweldbeheersing wist af te dwingen.
De organisatie van de kathedraalfabriek werd onderdeel van een zich uitbreidend
bestel van bestuurlijke instellingen. Kapittel en stedelijke instellingen vormden een
nieuw, meer complex geheel. De belangengemeenschap overheerste de
tegenstellingen. Beide partijen hadden belang bij een grotere kerk. Waarschijnlijk
werd het kapittel zelf rijker door de bloei in handel en nijverheid in Siena. De
prebenden waren aantrekkelijke inkomstenbronnen, niet alleen voor leden van
gevestigde aristocratische geslachten, maar ook voor de burgers. Voor de gevestigden
moet de ondermijning van hun autonomie overigens wel een pijnlijke ervaring zijn
geweest. Het stadsbestuur liet zijn aanspraken op zeggenschap over het kapittel
duidelijk vastleggen in de regelingen van 1295 en 1309. Daarin werd gesteld dat
noch de kathedraalfabriek noch de kerkmeesters onderworpen waren aan de kerkelijke
overheid of enige kerkelijke gezagdrager.59
De opkomst van de kathedraalfabriek maakte deel uit van het staatsvormingsproces.
Niet alleen de bouw en het beheer van de kathedraal werden een zaak van het
stadsbestuur, maar ook het hospitaal, de ordekerken en enkele abdijen. Met de
financiering en het beheer van de stadsmuren en poorten, de straten, bruggen en
wegen, huizen en paleizen werden de kerken opgenomen in een algemeen beleid
inzake de ruimtelijke ordening.
De meeste rekeningen over de kathedraalbouw in Siena zijn verloren gegaan. Toch
staan de bewaard gebleven betalingen aan bijvoorbeeld schilders, beeldhouwers en
steenhouwers te zamen met de in groten getale bewaard gebleven voorschriften wel
een vergelijking toe met andere steden. In het licht van wat W.H. Vroom schrijft
over de financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, is de mate waarin
het stadsbestuur in Siena de zaken beheerste uitzonderlijk. In weinig andere steden
werd de macht van de bisschop en het kapittel op een zo drastische wijze afhankelijk
gemaakt van stedelijke wetten en subsidies als in Siena. Gelijksoortige verschuivingen
ten gunste van de stad kwamen voor in steden met een sociale structuur die verwant
was aan die van Siena: Florence, Bologna en Milaan, alsmede Noordeuropese steden
als Straatsburg en Lübeck.60
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Het contrast dat Vroom signaleert tussen Italië en de rest van Europa wordt door
nader onderzoek over de financiering van de kerkbouw in Italië bevestigd, maar moet
enigszins genuanceerd worden. De dominantie van stadsbesturen in stad en kathedraal
is niet waarneembaar in Napels, Rome, Spoleto, Orvieto, Pisa, Lucca, Pienza en
Urbino. Ze is dus noch specifiek voor Toscane noch voor Italië als geheel. De grote
stedelijke invloed ten noorden van de Alpen richtte zich op grote parochiekerken en
collegiale kerken die in de rijke handelssteden met name in Zuid-Duitsland en in de
Nederlanden zelden de status van kathedraal hadden. Deze hoofdkerken die vaak
groter waren dan menige bisschopskerk werden in hoge mate beheerst door burgerlijke
families en het stadsbestuur.61
De financieringsverhoudingen bij de bouw en decoratie van kerken waren
afhankelijk van de vermogensverhoudingen in de stadssamenleving waarin de kerk
functioneerde. Grootschalige werkzaamheden vonden in de regel plaats na een lange
periode van aanzienlijke kapitaalsaccumulatie. De economische differentiatie waartoe
de bouw- en decoratiecampagnes aanleiding gaven, bekrachtigden op korte termijn
de economische bloei. De bouweconomie stimuleerde investeringen en vernieuwingen.
Grootschalige kerkbouw versterkte de uitbreiding van marktverhoudingen en wat
sinds Weber een ‘kapitalistische geest’ wordt genoemd.62 Op langere termijn konden
de uitgaven voor dergelijke grootse projecten waarbij uiterlijk vertoon zo belangrijk
was remmend gaan werken op economische ontwikkelingen omdat ze te veel middelen
aan de volkshuishouding onttrokken die beter benut zouden kunnen worden voor
vernieuwingen in de nijverheid.63
Het zwaartepunt in financiering en besluitvorming lag meer bij het stadsbestuur,
naarmate bisschop en kanunniken meer aangewezen waren op het stedelijk systeem
van wetten en belastingen. In een stad als Siena werd het beheer van kerkelijke
goederen, de bestemming van offers en donaties en vermoedelijk ook de toedeling
van prebenden steeds afhankelijker van de stadspolitiek. De financiering via
belastinggelden ging de giftrelaties bepalen. De economie van offer en donatie werd
geleid door de belastingwetten van de stad. De offerblokken bij het hoofdaltaar
werden voorzien van de stadswapens. De zeggenschap die de bisschop en kanunniken
krachtens gewoonte, gebruik, specifieke regelingen en krachtens het kerkelijk recht
op offers konden laten gelden, werd afhankelijk gemaakt van stedelijke regelingen
en voorzieningen. Deze verschuiving in financierings- en vermogensverhoudingen
hing samen met veranderingen in het gebruik en de inrichting van de kerk. Het schip
kreeg primair een functie in stedelijke rituelen, met name processies, en de
belangrijkste decoraties dienden ter afsluiting van het schip en ter accentuering van
deze stedelijke functies.
De veranderingen in financieringsverhoudingen voltrokken zich in een halve eeuw.
Aanvankelijk betroffen de offers voornamelijk, zoals blijkt uit de
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stadswet van 1262, niet-geldelijke verplichtingen in de vorm van steun door arbeid,
het beschikbaar stellen van lastdieren, het aanbieden van bouwmaterialen en het
schenken van waskaarsen naar draagkracht. De eerste directe ingrepen van het
stadsbestuur waren echter al in de wet opgenomen: de bouw van de capella del voto.64
Financiering via wettelijk geregelde belastinggelden werd gaandeweg belangrijker.
De toenemende afhankelijkheid van de bisschop ten opzichte van de stedelijke
overheid kwam in 1277 tot uiting in een subsidieverzoek van de bisschop aan het
stadsbestuur.65 In zijn schrijven stelde ‘de heer bisschop’ dat de bouw van zijn paleis
en van de bisschoppelijke kapel niet voltooid kon worden zonder ‘hulp, steun en
gunst van de comune’. In 1287 ging het stadsbestuur een stap verder door zelf het
initiatief te nemen om een raam te bestellen voor het koor van de kathedraal. Het
stadsbestuur nam het besluit ‘dat het grote ronde venster, dat zich achter het
hoofdaltaar van de Heilige Maagd Maria van de hoofdkerk bevindt, moet worden
beglaasd op kosten van de comune van Siena’.66 In 1288 volgde de betaling voor ‘het
raam dat boven het altaar gemaakt moet worden’. Deze opdracht speelde op het
moment dat formeel een nieuw burgerbewind gevestigd werd: het regime van de
Heren Negen die van 1287 tot 1355 het stadsbestuur beheersten.
De machtsontplooiing van de burgers werd ook tot uitdrukking gebracht in de
keuze van de voorstelling. Het raam van ruim vijfeneenhalve meter doorsnede bevatte
de eerste uitgebreide afbeelding van Maria als patroonheilige van Siena met naast
haar meerdere stadsheiligen: Ansanus, Savinus en Crescentius. Het waren heiligen
met een voornamelijk lokale betekenis, die in de ordo van Odericus en in de vroegste
beelden die voor de dom besteld werden slechts een marginale rol vervulden. De
stadsbestuurders selecteerden deze heiligen met veel nadruk uit de veel grotere groep
heiligen die traditioneel in de dom werd vereerd en plaatste hen als de stadsheiligen
op de voorgrond, gegroepeerd rond Maria. Op het raam verschenen drie scènes uit
haar leven: Dood, Hemelvaart en Kroning.
De besluitvorming over de kathedraal werd onderdeel van het goede bestuur in
de stadstaat. De kathedraalfabriek is te beschouwen als een voorloper van een
instelling als Publieke Werken. Het werk verliep langs bureaucratische banen; aan
het hoofd stond een fabriekmeester, hij werd bijgestaan door raadsheren en
toezichthouders, een notaris notuleerde de besluiten en een penningmeester beheerde
het geld. De commissieleden werden ter voorkoming van machtsmisbruik telkens
voor korte tijd benoemd.67 Vaklieden als schilders werden per opdracht aangetrokken,
een capomaestro werd vaak voor langere tijd benoemd. Betalingen voor incidentele
opdrachten kwamen vaak direct uit de stedelijke schatkist.68
De achtergrond van al deze inspanningen was het besef dat geschilderde
afbeeldingen een grote uitwerking hadden op het bewustzijn van mensen.
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Aan afbeeldingen van voorbeeldige personen en gedragsstandaarden werden belerende
functies toegeschreven. Burgerbestuurders zochten in navolging van geestelijken
naar middelen om te imponeren: goud, edelstenen, kleuren, bijzonder vakwerk en
een fraaie belichting. Een economisch neveneffect lag besloten in de toenemende
bereidheid tot offeren en belasting betalen, gestimuleerd door de collectieve
identificatie met schone en goede werken. Niet alle motieven en effecten zijn precies
te documenteren, maar de moeite die ook de doordacht handelende burgerbestuurders
als opdrachtgevers deden, rechtvaardigt de these dat geschilderde afbeeldingen
daadwerkelijk effectief waren in de culturele vorming en gedragsbeheersing.

De Maestà van Duccio als symbool van de soevereine stadstaat Siena
Het stadsbestuur van Siena drukte zijn stempel op de kathedraal niet met
beeldhouwwerk, tapijten of edelsmeedkunst, maar vooral door opdrachten voor
paneelschilderingen.69 Directe invloed op de kathedraal was binnen de bestaande
kerkrechtelijke verhoudingen problematisch.70 Via de omweg van voorzieningen ten
behoeve van stedelijke processies en votiefkapellen ter ere van Maria als stadsheilige
was het stadsbestuur toch in staat het gebruik en de inrichting van de dom te bepalen.
Langs de weg van het mecenaat werd tevens de heiligenverering beïnvloed. In de
tijd van Odericus speelden Savinus, Ansanus en Victorinus een ondergeschikte rol
in de eredienst. Een uitgebreid programma van Mariafeesten bestond evenmin. Er
is een groot verschil tussen de koorliturgie van 1200 en de iconografie zoals die na
1280 op altaarstukken dominant werd. Deze werd bepaald door beslissingen van het
stadsbestuur, die ook hun weerslag hadden op het gebruik van de kathedraal.
Via de opdracht voor de Maestà en de polyptieken met Mariavoorstellingen en
stadsheiligen op de zijaltaren wist het stadsbestuur het interieur van de dom te
beheersen zonder dat daaraan een aanwijsbare verandering in de gebruiken en
behoeften van de geestelijken voorafging. De altaarstukken hadden een direct
waarneembaar effect op de kathedraal, maar kwamen niet voort uit een specifieke
liturgische behoefte van de kathedraalgeestelijken. Opvallend is dat niet de
veranderingen in de koorliturgie geleid hebben tot de opdracht voor een groot
altaarstuk, maar ontwikkelingen in het stedelijk ritueel, namelijk processies in het
schip waaraan de stadsgemeenschap in al haar geledingen deelnam. Via schilderingen
wisten de burgerlijke machthebbers hun greep te vergroten op liturgie, devotie,
processies en heiligen-
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Duccio, Maestà met Ansanus, Crescentius, Savinus en Victorinus knielend voor de troon van Maria;
op de achterkant voorstellingen uit het leven en lijden van Christus, 1308-1311.
Museo dell' Opera del Duomo Siena, foto Grassi
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verering. De plaatsing van een monumentaal altaarstuk op het hoofdaltaar van de
dom met daarop een tronende Maria, omgeven door de vier Sienese stadsheiligen,
was visueel een verregaande ingreep van het stadsbestuur in het kerkelijk bestel van
Siena.71
De burgerbestuurders van Siena stoorden zich bij hun keuze nauwelijks aan
theologische disputen en conventies. Maria-Hemelvaart was voor hen een belangrijk
feest; de controversen daarover onder theologen waren voor hen blijkbaar van
ondergeschikt belang. Zo ontstond in de stadsrepubliek een nieuwe religieuze
iconografie die steeds meer ging afwijken van de beeldtraditie van de oudchristelijke
kerk welke nog voortleefde in de byzantijnse kerk. De burgers zochten naar
aanknopingspunten in nieuwe theologische ideeën die opgeld deden binnen orden
als de cisterciënzers, franciscanen en dominicanen. De burgers gingen verder dan de
ordetheologen in hun verering van Maria en in de introductie van Mariavoorstellingen
die binnen de orden nog omstreden waren.72 De behoefte van de burgers aan een
stadsritueel en aan stedelijke symbolen die op een sacrale wijze hun staatsideaal
toonden dwong hen ertoe als het ware vooruit te lopen op theologie en dogmatiek,
die dus in dit verband als verklaring voor iconografische vernieuwingen van beperkte
betekenis zijn.
De besluiten van het stadsbestuur over de inrichting en het gebruik van de dom
hadden tevens economische effecten. In de imponerende kathedraal konden de burgers
hun gaven kwijt op het hoofdaltaar dat op kosten van de stad met typisch stedelijke
symbolen was gedecoreerd. Zo ontstond een samenhang tussen inkomsten en uitgaven
in de dom. De met belastinggelden gefinancierde decoraties ontlokten giften van de
kerkbezoekers. Een tweede economisch effect was te danken aan de uitbesteding
van het meeste vakwerk aan specialisten uit de eigen stad. Zo konden de
stadsbestuurders de bouweconomie beter beheersen dan in de meeste andere steden
waar een grote kathedraal werd gebouwd. Meestal verloor een stad kapitaal om de
kerkbouw te kunnen financieren, terwijl in Siena het geld in de stadseconomie bleef
circuleren. Sinds de vestiging van de Heren Negen werd bovendien steeds meer
decoratiewerk uitbesteed aan de relatief goedkope schilders uit de eigen stad, terwijl
voordien het werk nog voornamelijk verricht werd door beeldhouwers uit andere
steden, met name Pisa. Ook op deze manier wisten de Heren Negen de economie en
de politiek te leiden en konden zij als wetgevers, financiers en opdrachtgevers tegelijk
de welvaart, het bestuur en het aanzien van hun stad dienen.
Siena was de eerste stad waar op grote schaal monumentale altaarstukken werden
besteld, niet alleen voor ordekerken, maar ook voor de kapellen in het stadhuis. Siena
was de enige stad waar de kathedraal vol altaarstukken kwam te staan. Het contract
tussen de kerkmeester en de schilder werd op 9 oktober 1308 gesloten en betrof ‘een
zeker paneel om op het hoofdaltaar te
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zetten’.73 Duccio verplichtte zich ertoe ‘om voortdurend aan voornoemd paneel te
werken op de tijden dat hij in staat was eraan te werken, en geen ander werk aan te
nemen en te ontvangen’. Overeengekomen werd een dagloon voor arbeid en een
boete voor beide partijen bij contractbreuk. Het uitvoerige contract, opgetekend door
een notaris in het bijzijn van getuigen, was slechts het begin van een lange procedure.
Op 20 december ontving Duccio vijftig goudgulden en verklaarde zich in een al even
uitvoerige akte debiteur van de kathedraalfabriek. Dit bedrag kan mede bedoeld zijn
als dekking van te maken onkosten maar het is waarschijnlijk alleen een voorschot
op het eerder overeengekomen dagloon van zestien soldi. Dit loon lag hoger dan wat
Duccio eerder ontving en was hoger dan het loon van zijn vakgenoten in die dagen.
Dit is een bewijs van de verbeterde beroepsmogelijkheden van schilders als gevolg
van het stadsmecenaat dat vooral schilderwerk betrof.
Een later document, gesteld in het Italiaans, waarvan datum en herkomst onbekend
zijn, bevat een aantekening over een schatting van de kosten die gemoeid zijn met
het beschilderen van de achterkant. Voor de afzonderlijke voorstellingen ontving de
schilder tweeëneenhalve goudgulden per stuk, ‘aanbiedende alles wat het handwerk
met penseel betrof, terwijl de kerkmeester de kleuren bepaalt en alles wat verder
nodig is’. Hierop volgde een voorschot van vijftig goudgulden. De afwezigheid van
enige verwijzing naar de achterkant van het altaarstuk in het oorspronkelijke contract
en de twee betalingen van vijftig florijn doen vermoeden dat beide documenten
minstens een half jaar en waarschijnlijk één tot twee jaar na elkaar zijn opgesteld.
Er is geen indicatie dat het plan om de achterkant van de Maestà zo uitvoerig te
beschilderen al in oktober 1308 geheel vaststond. Zeker is dat de decoratie van de
schipzijde de hoofdzaak was. De besluitvorming werd door de gelijktijdige
opdrachtverlening aan Duccio en de codificatie van de rubrieken in de wet over het
Maria-Hemelvaartfeest geheel door het stadsbestuur bepaald.74 Zo werden plaats,
functie, gebruik en decoratie van het hoofdaltaar vanuit het stadhuis geregeld.
Op 28 november kwam het stadsbestuur nogmaals bijeen om over de
opdrachtverlening in de kathedraal te vergaderen. Twee zaken werden duidelijk
gesteld: het stadsbestuur moest toezicht houden op de kathedraalfabriek en alle
uitgaven moesten zorgvuldig afgewogen worden tegen de mogelijke baten. De
consequenties die uit de beraadslaging werden getrokken, waren dat het grote paneel
voor het hoofdaltaar zo snel mogelijk voltooid moest worden, terwijl er op de staf
van de kerkfabriek bezuinigd diende te worden door enkele beambten te ontslaan-een
eerste blijk van doelmatig kunstbeleid door te bezuinigen op ambtenaren en feitelijke
opdrachtverlening te bevorderen.
In de maand juni van het jaar 1311 werden ten slotte trompetspelers,
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andere blazers en castagnettenspelers betaald als onderdeel van de feestelijke
installering van het magnifieke altaarstuk. De plechtigheid werd met grote trots
beschreven door Agnolo di Tura. Hij schatte de kosten op drieduizend goudgulden.75
Gezien wat wij weten over prijzen en lonen in Siena, de betalingen aan Duccio, en
de gangbare verhoudingen tussen het loon van de schilder en de veel hogere
materiaalkosten, alsmede het timmermansloon, moet dit een retorische overdrijving
zijn. De passage van Tura geeft een goede indruk van het chauvinisme en van het
toenmalige gevoel voor esthetiek. Dit werd naar alle waarschijnlijkheid bepaald door
drie criteria: groot, kostbaar en glanzend. Het heeft weinig gemeen met wat mensen
nu mooi vinden aan de vroege Italiaanse schilders, namelijk het sobere en strakke,
soms net iets onbeholpene.
De kroniekschrijver verhaalde uitgebreid hoe de burgers van Siena een mooi en
kostbaar paneel voor het hoofdaltaar van de dom lieten maken, ‘geschilderd door
meester Duccio di Niccolò, schilder van Siena, die in zijn tijd de meest bekwame
schilder was die men kon vinden in de streek’. Het werd door de burgers in processie
door de stad gedragen, ‘met de bisschop van Siena, Rogier van Casole, alle
domgeestelijken, alle monniken, de podestà en de capitano en alle burgers die
familiewapens voerden en met hen die meer bijzondere wapens voerden, terwijl ze
lampen in de hand droegen’. De winkels gingen dicht op die dag, de klokken werden
geluid en de armen kregen aalmoezen; alle burgers baden tot Maria en smeekten haar
om bescherming op aarde en om voorspraak in de hemel.
Op het hoofdpaneel van de Maestà is aan de schipzijde Maria te zien, gezeten op
een troon.76 Aan weerszijden van de monumentale marmeren troon knielen de
stadsheiligen met achter hen een groep heiligen en engelen. Achter de knielende
Savinus, Ansanus, Crescentius en Victorinus staan onder meer Johannes, Petrus en
Paulus. De Sienese stadsheiligen bevinden zich op de voorgrond en hebben de meer
bekende en op veel grotere schaal vereerde andere heiligen van hun prominente
plaatsen verdreven. Zo ontstond een beeld van de civitas Dei dat bepaald werd door
het specifieke van de civitas terrena, de civitas Senensis. Rondom deze monumentale
Maestà werden kleinere verhalende scènes geplaatst die het leven van Maria
illustreren. De bovenste rij begint met de boodschap van haar dood, een voorstelling
die direct aansluit bij de voorstellingen op het raam erachter. Altaarstuk en beglazing
vormden een iconografische eenheid, geprogrammeerd vanuit het gezichtspunt van
de stadsbestuurders en bedoeld voor de burgerij als kerkpubliek. De vierde heilige
van het raam, de apostel Bartholomeus, was op het altaarstuk vervangen door een
onvervalste stadsheilige: Victorinus. De weergave van Maria als stadspatrones van
Siena werd aangescherpt door het iconografische verband met deze vier stadsheiligen.
Haar rol als symbool van de soevereine stadstaat werd onderstreept door het gebruik
van traditio-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

130
nele heerserssymbolen, zoals het podium, de verhoging, de troon en het later
toegevoegde baldakijn boven het paneel. Deze typisch vorstelijke symbolen van
legitieme en sacrale macht werden door de burgers van Siena benut om de
onafhankelijkheid van hun stadstaat te demonstreren. Door de traditionele symbolen
van soevereiniteit toe te passen op voorstellingen van Maria met stadsheiligen
schiepen de burgerbestuurders van Siena een nieuwe symboliek voor hun
onafhankelijke stadstaat, waarvoor toen nog geen iconografische modellen beschikbaar
waren. Zo kreeg Maria in de vorm van de Maestà een uitgesproken politieke betekenis.
Als tegenhanger van de verhalende scènes uit het leven van Maria werden op de
achterkant voorstellingen uit het leven van Christus verbeeld. Deze scènes konden
uiteraard niet zoals de grote Maestà aan de schipzijde een functie vervullen voor de
leken die het beeld op grote afstand moesten kunnen zien, net als bij de monumentale
Mariapanelen die in de ordekerken op de koorafscheidingen stonden. De kleine, zeer
gedetailleerde voorstellingen aan de koorzijde vervulden geen functies voor leken,
maar meditatieve en liturgische functies voor de geestelijken die in hun koorbanken
achter het hoofdaltaar voor mis en officie plaatsnamen. Voor hen waren de verhalende
voorstellingen een uitgelegd koorboek zonder tekst. Zo zijn vorm, plaats en
voorstelling van dit uitzonderlijke altaarstuk verklaarbaar uit het uitzonderlijke
gebruik van de dom van Siena en de bijzondere verhoudingen tussen
stadsgemeenschap en kapittel.
De Maestà van Duccio is een uniek altaarstuk. Als monumentale decoratie op een
hoofdaltaar in een kathedraal vond het alleen navolging in het sterk van Siena
afhankelijke Massa Marittima. Daar werd een soortgelijk altaarstuk gemaakt
waarboven waarschijnlijk een crucifix hing, eveneens van de werkplaats van Duccio.
Rond 1335 volgde nog een aan één kant beschilderd altaarstuk met een Maria op een
troon, uitgevoerd door Ambrogio Lorenzetti ten behoeve van een andere kerk in
Massa. De functies en betekenissen van de aan twee kanten beschilderde Maestà
werden bepaald door de bijzondere opdrachtsituatie en het rituele gebruik in de dom
van Siena.77 Het altaarstuk werd besteld precies op het moment dat het centrale gezag
van de stedelijke overheid bekrachtigd werd met nieuwe stadswetten. De algemene
wet werd gesystematiseerd en in het Italiaans gesteld in een prachtig uitgevoerde,
voor alle burgers toegankelijke, codex. In de nieuwe grondwet, die de wet uit 1262
verving, werden de maatregelen over de kathedraalfabriek en de verplichte toelevering
van bouwmaterialen herhaald, uitgebreid en aangescherpt.78 Tevens werd de oude
rite om waskaarsen te offeren in de wet verbonden met een jaarlijks op grootse wijze
te vieren feest ter ere van de stadsheilige.
De comune, vertegenwoordigd door het stadsbestuur, de burgers in al hun
geledingen en de vertegenwoordigers van de kastelen en stadjes die tot het
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soevereine gezag van Siena behoorden, moesten volgens hun sociale positie in de
stadstaat deelnemen aan de jaarlijkse processie aan de vooravond van
Maria-Hemelvaart. Het hoogtepunt van deze processie was het naar vermogen offeren
van waskaarsen die naast het hoofdaltaar geplaatst werden. Daarmee werd gedurende
het hele jaar het altaar verlicht. Het stadsbestuur schonk zelf een reuzenkaars, waarna
de stadsbestuurders in de dom gingen dineren, terwijl het volk buiten met wijn, dans
en mooie kleren feest kon vieren.79 De volgende dag vonden op het stadhuisplein de
paardenrennen plaats, de beroemde palio die tot op de dag van vandaag wordt verreden
in middeleeuwse kostuums.
De opdracht voor de Maestà vloeide direct voort uit de centralisatiepolitiek van
de Negen en bekrachtigde deze. Opdrachtverlening en wetgeving waren instrumenten
van goed en effectief bestuur waarmee beoogd werd de sociale orde te handhaven
en de stratificatie te regelen. Tijdens de vergadering van de Negen over de Maestà
op 28 november 1310 werd expliciet verwezen naar de nieuwe wetten. Deze waren
besteld door de zelfde mensen, die ook de opdracht gaven voor het altaarstuk. Ze
deden dat bovendien tegelijkertijd en met hetzelfde bestuurlijke doel voor ogen.
Stadswet en kunstwerk vormden een functionele eenheid in het tot uitdrukking
brengen van de grootsheid van de soevereine stadstaat Siena. De rubrieken in de wet
inzake de kathedraalfabriek en de stadsfeesten in de dom moesten het mogelijk maken
dat de Maestà ook werkelijk functioneerde als stadssymbool aan het einde van de
grote Maria-Hemelvaartprocessie. De stedelijke betekenis werd nog eens
geaccentueerd door de aanwezigheid van de leden van het stadsbestuur, die tijdens
hun ambtstermijn slechts bij hoge uitzondering deelnamen aan feesten, ter voorkoming
van beïnvloeding door medeburgers.80 Voor de bestuurders van de onderworpen
stadjes en de edelen uit de ommelanden was het een herinnering aan hun onderwerping
en versterking van hun gevoel van afhankelijkheid. Zij moesten knielen voor de
Maestà, offeren in de blokken met de stadswapens van Siena en met hun kaarsen
glans verlenen aan dit collectieve symbool dat de eenheid van staat, kerk en kunst
in de kathedraal aanschouwelijk maakte ten overstaan van alle burgers.
Kosten noch moeite werden gespaard om er een imponerend geheel van te maken.
Het geschilderde altaarstuk, zoals het nu in het dommuseum hangt in een klein zaaltje
met wat stoeltjes tussen de doorgezaagde helften van het polyptiek, is slechts een
schaduw van deze grootse constructie. De burgers die in processie de dom
binnenkwamen zagen in de verte op het verhoogde altaarpodium een fraai verlicht
spektakel, opgebouwd uit trappen, hekwerk, kleden, de kansel van Pisano, het ronde
raam, kaarsen waarvan de meeste versierd waren met wapens, offerblokken met
wapens, vliegende engelen, hangende struisvogeleieren en een grandioze constructie
van verguld timmermanswerk, bestaand uit zware, maar elegant versierde steunberen
en aan
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Simone Martini, Maria Boodschap met Ansanus en Margaretha, 1333 en een negentiende-eeuwse
lijst. Galleria degli Uffizi Florence, foto Alinari
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de bovenkant pinakels, kruisbloemen en andere gotische ornamenten.81 Op weg naar
dit oogeverblindende geheel passeerden de burgers, edelen en geestelijken de Kapel
van Dank met het altaarstuk van Guido da Siena, terwijl de Madonna degli occhi
grossi meegevoerd werd in de processie, alvorens ze haar plaats hervond bij de deur
in het dwarspand.
De installering van de Maestà liet het rituele gebruik van de kathedraal niet
onberoerd. De kerk werd in tweeën gedeeld. Daardoor werd een belangrijk deel van
de traditionele kapittelliturgie, zoals deze in het dienstboek is beschreven, nauwelijks
nog uitvoerbaar. Het hoofdaltaar was de kern van de koorliturgie, maar werd een
stedelijk symbool en een afsluiting van het door leken beheerste schip. Het was de
trotse stadsbestuurders echter nog niet genoeg.

Stadsheiligen op zijaltaren in de kathedraal en in bedelordekerken
Het kerkelijk mecenaat van het stadsbestuur werd na de plaatsing van Duccio's Maestà
op twee manieren voortgezet. Binnen de nieuwe indeling van de kathedraal werden
vier polyptieken besteld voor zijaltaren die vanuit het schip gezien het hoofdaltaar
flankeren.82 Tegelijkertijd vergrootte het stadsbestuur via subsidies zijn greep op het
mecenaat in bedelordekerken.
Na het ontwikkelen van diverse plannen voor vergroting van de bestaande dom,
werd in de jaren twintig besloten een geheel nieuwe kathedraal te bouwen, loodrecht
op de oude, zodat deze qua afmetingen, indeling en ligging beter kon functioneren
in de stadsgemeenschap, die inmiddels een nieuw centrum had gekregen, namelijk
het Palazzo Pubblico op het Piazza del Campo. De Duomo Nuovo zou de grootste
kathedraal van de wereld moeten worden: nauwelijks kleiner dan de pauselijke Sint
Pieter, groter dan de magnifieke gotische kathedralen in Frankrijk en veel groter dan
de kathedralen in de steden rondom Siena, zoals Florence, Arezzo, Pisa, Lucca en
Volterra.83 In 1339 werd de eerste steen gewijd van de nieuwe kathedraal; een van
de ontwerpen toont een grote kerk met een ruim schip, besloten door een kapellenkrans
rond het hoofdaltaar. Het ambitieuze plan voorzag in een hoofdingang die direct
toegankelijk was vanuit het nieuw gebouwde stadscentrum: het Palazzo Pubblico en
de Piazza del Campo. De stedelijke processies konden zo makkelijker naar de dom
geleid worden, waar het ruimere schip en de royale omloop rond het koor alleszins
op die functie berekend waren. In een dergelijk processieschema waren ook de
kapellen opgenomen, gewijd aan de vier stadsheiligen, zoals de tekst in de
ontwerptekening duidelijk maakt.
Hoe de plannen feitelijk werden uitgevoerd en aangepast blijft in de de-
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Bartolommeo Bulgarini, Geboorte van Christus met Maria die de biddende herders ontvangt, detail
van een middenpaneel van een altaarstuk met een staande Victorinus en verhalende voorstellingen
uit zijn leven, omstreeks 1350.
Fogg Art Museum Cambridge Massachusetts
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tails onduidelijk, maar de opzet bleef onaangetast en voorzag in een indrukwekkend
panorama vanuit het schip, met aan weerszijden van Duccio's Maestà twee
altaarstukken die de centrale thematiek verder verduidelijkten. De polyptieken werden
tussen 1333 en 1350 afgeleverd door de beste schilders van Siena: Simone Martini,
Piero en Ambrogio Lorenzetti en Bartolommeo Bulgarini. In het midden bevatten
deze altaarstukken een verhalende voorstelling uit het leven van Maria, die op veel
kleinere schaal en in eenvoudiger vorm al door Duccio was uitgebeeld op de predella
van de Maestà. In processievolgorde waren dit van noord naar zuid: Maria-Geboorte,
Maria-Boodschap, de Geboorte van Christus en Maria-Lichtmis.
Deze altaren vervulden tevens functies in de Marialiturgie en de heiligenliturgie.
Naast de verhalende Mariavoorstelling werden op aparte panelen staande heiligen
afgebeeld. Een van hen was telkens een stadsheilige uit Siena: achtereenvolgens
Savinus, Ansanus, Victorinus en Crescentius. Op de predella werden voorstellingen
uit het leven van deze tot voor kort obscure heiligen uitgebeeld, zoals dat eerder met
het leven van Maria op het hoofdaltaar was gebeurd. Hoezeer de burgers van Siena
cachet probeerden te geven aan hun heiligen blijkt ook uit de opdracht aan ‘Cieco,
meester in de grammatica’ om in 1335 voor Pietro Lorenzetti ‘de geschiedenis van
Savinus in het Italiaans te vertalen om deze op paneel in beeld te brengen’.84 Een van
deze voorstellingen is bewaard gebleven en bevindt zich in de National Gallery in
Londen. Met dit programma van stedelijke opdrachten werd de staatkundige
heiligeniconografie in de dom, die met het raam in het koor, de Capella del Voto en
de Maestà was ingeleid, op grootse wijze afgerond.
Religie was voor de burgers van Siena niet een mystieke, magische en etherische
aangelegenheid, maar een zaak van goed bestuur en daarbij hoorden voorzieningen
voor heiligenverering, misviering en processies.85 De toenemende staatsinvloed op
de rituelen, voorstellingen en kennisontwikkeling binnen de kathedraalsamenleving
strekte zich ook uit tot de andere kerkelijke instellingen in de stadstaat Siena. Het
stadsbestuur ontving subsidieverzoeken en nam zelf initiatieven. Uit tal van
overlegsituaties kwamen institutionele, wettelijk bekrachtigde verhoudingen tussen
kerk en staat voort. De machtsbalans verschoof ten gunste van de staat die financieel
en organisatorisch een overwicht verkreeg op de onderling verdeelde kerkelijke
instellingen.
De organisatorische bemiddeling en subsidiëring van het stadsbestuur richtten
zich voornamelijk op de verering van medeburgers uit de dertiende eeuw, die in de
geur van heiligheid kwamen te staan.86 De feesten ter ere van zalig verklaarde
medeburgers werden bij wet geregeld en verder door de nauwkeurig genotuleerde
besluiten van de Algemene Raad. Evenals aan de stadsfeesten in de dom werden aan
de verering van Ambrogio Sansedoni (1220-1288) lange passages gewijd in de
stadswetten.87 Hij was een geleerde
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dominicaan die deelnam aan enkele pauselijke concilies. Pier Pettinaio, die stierf in
1289, was een franciscaan aan wie Dante nog enkele woorden wijdde.88 De augustijnen
hadden Agostino Novello, gestorven in 1300, en tijdens zijn leven een rechtsgeleerde.
De servieten vereerden Andrea Gallerani en de karmelieten Francesco Grotti. Deze
thans wat in de vergetelheid geraakte zaligen stonden in hoog aanzien vanwege hun
ascese, kennis en offervaardigheid. Net als Franciscus zijn het burgerlijke heiligen,
zowel door hun eigen afkomst, als door de groepen die hen vereren. De opkomst van
burgerlijke heiligen en zaligen is een uiting van de verburgerlijking en democratisering
van de religie. De oudere ordeheiligen en de gecanoniseerde bisschoppen en edelen
waren allen afkomstig uit de oude elite. Toen deze in Siena het onderspit moest
delven, zochten de nieuwe machthebbers in eigen kring naar eigen heiligen. Sinds
de dertiende eeuw werd in de Italiaanse stadstaten de heiligenkalender grondig
herschreven en op andere voet geredigeerd.
Het stadsbestuur probeerde de verering van heiligen en zaligen in ordekerken door
wetten en subsidies te controleren, zonder daaraan overigens meer geld kwijt te raken
dan strikt nodig was. De bedelorden streefden er rond 1328 naar om de graven, altaren
en reliekhouders van de stadszaligen te vernieuwen en nog meer allure te geven.
Iedere zalige had buiten de koormuur van elke bedelordekerk een eigen cultusplaats,
vergelijkbaar met de situatie in de benedenkerk te Assisi: leken kwamen bij het
heiligenaltaar dat tegen de koormuur stond de heilige vereren, terwijl daarachter de
halfverborgen koordienst van de monniken plaatsvond. Deze heiligen en zaligen
golden als wonderdoeners. Ze werden aangeroepen bij dreigend ongerief en tot hen
werd een dankgebed uitgesproken na afgewende of goed afgelopen rampen, zoals
een kind dat uit het raam was gevallen, een door een kar overreden man, ziekte in
huiselijke kring of een familielid dat door een hond was gebeten, maar gelukkig niet
ernstig.89 Zo moeten ze een grote rol gespeeld hebben in het bewustzijn van burgers
die allerlei sociale ervaringen, van hevige hoop tot grote angst beleefden via de
heiligenverering. Ze functioneerden als een spectrum voor emoties omdat hun leven
voorbeelden bood van goed gedrag en doordat ze aangeroepen konden worden bij
problemen die mensen onder elkaar niet direct konden oplossen. Zo was er enerzijds
het hospitaal tegenover de dom waar burgers verpleegd werden en anderzijds de
heilige in de nabijgelegen ordekerk tot wie men kon bidden voor genezing die de
dokter alleen niet kon bewerkstelligen.
Het stadsbestuur erkende het belang van deze zaligen en heiligen ten volle. In
antwoord op een petitie voor financiële steun bij de renovatie van de cultusplaats
van Pier Pettinaio werd gesteld: ‘Wij geloven en hopen sterk dat de verering van de
heiligen die voorheen in de stad Siena door voornoemde comune en haar bestuurders
is bevorderd, vele voordelen voor genoemde
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comune met zich mee heeft gebracht, en een einde heeft gemaakt aan vele gevaren
en veel kwaad en de stad daartegen beschermde.’90
De uitbreiding van de staatsinvloed op rituelen, heiligenverering en christelijke
voorstellingen dreigde in 1328, onder meer door de hoge kosten verbonden aan de
pacificatie van de ommelanden, te stagneren. In 1329 werd door het stadsbestuur
besloten te bezuinigen op de stedelijke bijdragen in de kosten voor de verering van
de ordezaligen. De bedelorden zagen de nog jonge, maar al diep gewortelde cultus
van hun nieuwe zaligen en heiligen in spe in gevaar komen en protesteerden hevig
tegen de voorgenomen bezuinigingen. De kwestie kwam opnieuw op de agenda van
de Algemene Raad die op 29 februari 1329 tot de slotsom kwam dat de zaligen toch
van groot sociaal belang waren in de stadsgemeenschap.91 Door voorspraak in de
hemel hadden zij vele rampen en groot onheil weten te voorkomen, zo werd door de
raadsleden gesteld. Het algemene belang van de zaligen werd nog eens onderstreept,
de bezuinigingsmaatregelen werden ingetrokken en de overheid bleef de verering
van de stadszaligen subsidiëren.
De cultusplaatsen voor de stadszaligen waren een combinatie van graf, altaar,
reliekschrijn en altaarstuk. Het aan Simone Martini toegeschreven altaarstuk met in
het midden Agostino Novello stond boven een beschilderde grafkist. Links en rechts
van de opening was het leven van de zalige uitgebeeld. Het altaarstuk toont de
veronderstelde, postuum verrichte wonderen.92 De zalige staat in een landschap met
bomen en vogels. Een aanvliegende engel fluistert hem iets in het oor, waarschijnlijk
een smeekbede van een sterveling. Links zien wij de geslaagde interventie van de
volksheilige. Hij komt in de stad aanvliegen en redt een kind van een vervaarlijk
grommende en, gezien het bloed ook bijtende hond. Er onder redt hij een kind van
een val van een uitbouw die ondeugdelijk in elkaar is getimmerd. Rechts redt de
zwevende Agostino iemand die op reis in de bergen met paard en al is gevallen. Ten
slotte verhoort hij de smeekbede van een moeder op het kraambed, die haar genezen
kind vervolgens tot de orde toe laat treden. Dit altaarstuk stond vlakbij de koormuur
in de Sant' Agostino. Het is omstreeks 1329, toen de subsidieverzoeken aan de orde
waren, geschilderd en diende als brandpunt van de lekendevotie in de chiesa dele
donne, zoals het schip werd genoemd, dat met een muro al mezo van het koor werd
gescheiden.93
De karmelieten maakten van de gelegenheid gebruik om tevens subsidie aan te
vragen voor hun polyptiek op het kooraltaar, in 1325 besteld in verband met de
nieuwe statuten van de orde. Op 14 april 1329 stuurden de karmelieten een petitie
naar de Algemene Raad om zich te verzekeren van steun voor de verering van de
beschermheilige van hun kerk, Nicolaas. Van oudsher beijverden zij zich voor zijn
verering, te zamen met de als ordestichters gepresenteerde Elia en Elias. Het
stadsbestuur stemde toe in de rol van Nicolaas als speciaal door de karmelieten te
vereren heilige. Na deze onver-
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Simone Martini, Postume wonderen van beato Agostino Novello in stad en ommelanden van Siena,
detail altaarstuk, omstreeks 1329.
Museo dell' Opera del Duomo Siena, foto Grassi
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wacht gunstige uitspraak dienden de monniken een tweede verzoek in. Zij vroegen
subsidie voor het nog onvoltooide altaarstuk voor het kooraltaar in de San Niccolò
waarop Nicolaas, Elia en Elisa een plaats was toebedacht. Het verzoek werd
gehonoreerd zodat de belastingdienst op 29 november 1329 de betalingsopdracht
aan de schilder, Pietro Lorenzetti, kon regelen. De Raad had hierover op 26 oktober
een positief advies uitgebracht. Met de betaling van 20 december 1329 werd de al
vele jaren slepende opdrachtprocedure beëindigd.94 In de betalingsopdracht werd
verwezen naar de voorgaande raadsbesluiten, waarin stond dat het polyptiek voor
het conventsaltaar, waarop Nicolaas stond afgebeeld, zo mooi en eerbiedwaardig
was. Met de rol van het stadsbestuur in de opdracht voor een altaarstuk, dat exclusief
een functie vervulde in het besloten koor van een bedelordekerk, was het
mecenaatsmonopolie van de stedelijke overheid vrijwel compleet geworden.
De elite van vermogende kooplieden en bankiers wist haar macht aanschouwelijk
te maken in alle belangrijke kerken van de stad. Reguliere en seculiere geestelijken
werden afhankelijk van de wettelijke regelingen en financiële steun van de Heren
Negen. Zelfs op de hoofdaltaren konden de burgers zich als opdrachtgevers
manifesteren. Zo versterkten zij hun greep op de rituelen. Via altaarstukken
probeerden zij de informatieoverdracht en daarmee het bewustzijn van leken en
geestelijken te beheersen. De kerkelijke kunst in Siena moet derhalve begrepen
worden vanuit de burgerlijke politiek in het stadhuis, waar de eenheid van staat, kerk
en kunst nader gestalte kreeg door wetgeving en opdrachtverlening van de Nove.95

Eindnoten:
17 In dit opzicht is de latere ontwikkeling in Siena niet exemplarisch, maar uitzonderlijk. Een
bescheiden navolging vond plaats in Florence waar rond 1320 een kleiner, aan Giotto
toegeschreven, polyptiek is besteld, zie Paatz 1952 III, 391.
18 Vergelijk onder meer de dom van Modena, gerestaureerd in romaanse staat, de kathedralen van
Todi, Atri, Ancona, Fidenza, Otranto, Salerno, alsmede de bouwgeschiedenis van de kathedralen
van Piacenza, Parma en Orvieto, kerken in Viterbo, de San Zeno te Verona en de San Miniato
al Monte te Florence. Opgravingen van de oude dom in Milaan en Florence tonen ook een
halfronde absis. Ik ken geen kathedraal van vóór 1250 zonder halfronde absis. Een verhoogd
koorpodium en een ruime crypte zijn typerend voor Italiaanse romaanse kerken. De meeste
kathedralen zijn echter na de dertiende eeuw zo verbouwd dat noch crypte, noch koorpodium
met halfronde absis bewaard zijn gebleven. Het begrip romaans verdient overigens niet alleen
een stilistische bepaling, maar ook een functioneel-liturgische. Voor Siena geldt dat de vereiste
archeologische evidentie noch duidelijk, noch goed toegankelijk is. De huidige cripta delle
statue met fresco's die aan de bovenzijde door stenen gewelven doorsneden worden, beslaat de
twee relatief kleine traveeën direct ten zuidoosten van de koepel. Naar mijn indruk gaat het om
een ruimte die pas na de aanleg van de koepel en de vergroting van het koor rond 1260 is
ontstaan en vervolgens is beschilderd. De ruimte beslaat volgens deze hypothese een deel van
de oude crypte en vormt tevens een zodanige uitbouw dat de constructie van het rechthoekige
koor en de plaatsing van de nieuwe kansel mogelijk werd. Deze interpretatie sluit direct aan bij
de in noot 35 en 36 te noemen bronnen waar sprake is van een nieuwe muur en een verandering
van de toegang bij dit deel van de kerk, in samenhang met wijzigingen in het koor en dus de
daarmee verbonden crypte.
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19 De ordo van Odericus is in 1766 door Trombelli in Bologna uitgegeven. Deze bron is voor
reconstructies van de oude dom eerder gebruikt door Carli 1946; Middeldorf-Kosegarten 1970,
met citaten in noten 44-52 en Carli 1979. De belangrijkste passages over de architectuur in
relatie met liturgie in Trombelli 1766, 9, 12, 37, 39, 45, 98, 102, 123, 132, 173, 179, 186, 220,
293, 391, 418. Voor een diepgravende analyse van de ordo in verband met de architectuur zie
de publikatie van Van der Ploeg in Van Os 1984, 107-156, vooral 131-135 met de relevante
citaten in de noten.
20 Een methodisch probleem betreft de oorspronkelijke context en functie van de bron welke in
dit geval wel heel ver verwijderd is van de informatiebehoefte bij onderzoekers die de relaties
tussen liturgie, architectuur en kerkinrichting nader willen bepalen aan de hand van de juist op
dat punt weinig informatieve en lastig te interpreteren ordines.
21 Trombelli, 4 voor een verwijzing naar Gelasius en 9 voor een beschrijving van de zang rond
het hoofdaltaar, hetgeen doet denken aan de schola cantorum aan de schipzijde van Romeinse
kerken, maar in een minder monumentaal kader. De kwestie van afscheidingen en hekwerk
rond koor en altaren laat ik hier rusten.
22 Van der Ploeg komt tot een andere interpretatie, omdat hij de ordo leest vanuit het schip. Met
Van Os verklaart hij de tweeledige iconografie van de Maestà uit de samenvoeging van het
door hen gepostuleerde en later weer verdwenen sacramentsaltaar en het hoofdaltaar. Deze
interpretatie van de ordo heeft ook consequenties voor hypothesen over de plaats van de
bisschoppelijke troon en de kansels. Mijn interpretatie berust onder meer op de beschrijvingen
van Odericus van de eerste zondag van de advent, wanneer een zanger en twee broeders achter
het altaar gaan staan om in beurtzang te zingen met de overige kanunniken in het koor; de
voorzanger staat dan post altare B. Mariae Virginis. in het kerstnachtofficie was ante altarein
het koor (Trombelli 1766, 9, 33-35, 37). Bij bijzondere processies kleedden de geestelijken zich
post altare (Trombelli 1766, 45, 179-180). Andere passages: 122, 123, 139, 186, 418, alsmede
Van der Ploeg, 134. Voor aanwijzingen voor de reconstructie voorts Trombelli 1766, 9, 14, 30,
384, 411, 418. De ordo geeft een goed beeld van de koorliturgie en de muzikale cultuur van de
kanunniken die klaarblijkelijk op een hoog peil stond, zoals ook de latere geïllumineerde
koorboeken met muzieknotatie uitwijzen.
23 De grote kansel werd mijns inziens voor beide lezingen gebruikt en onderscheidde zich duidelijk
van de kleinere pulpita naast het altaar. De plechtige kansel is dus niet exclusief evangeliekansel
in het koor tegenover een epistelkansel; vergelijk Trombelli 1766, 13, 38, 74, 106, 148, 280,
293, 450-457, 472. Deze intrepretatie is van belang voor de monumentale kansel van Pisano,
die de grote kansel verving, zo vermoed ik.
24 Zie Milanesi 1854 1, 331: che 'l Choro si murasse, secondo che va el vecchio a retta linea.
Document uit 1368. Van der Ploeg, 139.
25 ...et bini redeunt in Chorum cum Domino Episcopo, et vadunt cum eo usque ad superius sedile
Episcopi, et sic ibi ante Altare Beatae Virginis Mariae..., ibidem ante Altare in Choro......vadens
in medium chori ante Altare... (Trombelli 1766, 34, 220, 418) wijst er op dat het koor tussen
hoofdaltaar en bisschopszetel ligt en dat ante altare in het koor betekent. De passages over de
twee lezenaars geven aan dat deze tot de uitrusting van het koor behoorden. Voor een andere
interpretatie zie Van der Ploeg 1984, 135.
26 Trombelli 1766, 9, 37, 45, 186; 9 en 37 maken duidelijk dat enkele zangers post altare staan
en de overigen in het koor verblijven. Waarschijnlijk bestond er een variant van het voorkoor
in het schip, naar analogie met Romeinse kerken.
27 Trombelli 1766, 357, 363-365, 367, 371. De relieken van Bartholomeus en Crescentius worden
in de ordo vermeld. Bij de heiligenverering werden de in de veertiende eeuw zo belangrijke
stadsheiligen Ansanus, Savinus en Victorinus wel genoemd, maar ze vervulden in de liturgie
rond 1215 een ondergeschikte rol. De ordo van 1215 werpt licht op veranderingen in
heiligenverering maar biedt niet direct een verklaring voor de iconografie van de
veertiende-eeuwse altaarstukken.
28 Trombelli 1766, 364: ... et nota quod hodie tabula... super altare.
29 Zie Trombelli 1766, 12, 348, 392, 418, 444, 450-457, 472.
30 Vergelijk Osheim 1977, 33, 117, 119, 122-125 voor de inkomsten en verder Vroom 1981,
68-223 voor patronen van inkomsten en uitgaven van kapittels.
31 De ordo was veel uitgebreider dan de bescheiden stedelijke statuten in dezelfde periode. De
oudst bekende rubrieken waren van iets vroegere datum dan de ordo. Zie Zdekauer 1897.
32 De cisterciënzers uit San Galgano gingen pas na 1230 een rol van betekenis spelen in de stad.
Parochiekerken waren anno 1200 uiterst bescheiden.
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33 Trombelli 1766, 426-427, 379-380, 457. In vergelijking met de bedelordekerken was de
preekfunctie van de dom beperkt. Het visuele vertoon was hoofdzaak; het magische en mystieke
speelden een grote rol in de geloofsbeleving. De functies van het schip van kathedralen betroffen
niet zo zeer het preken voor leken, als wel verzamelplaats en intochtroute voor processies,
opstelling voor bijzondere begrafenissen, en bij de zijbeuken en dwarsschepen plaats voor
afzonderlijke kapellen met hun eigen liturgie.
34 Carli 1979, 17-18 voor de processies. Het wastribuut in Middeldorf-Kosegarten 1970, 80-81.
35 Milanesi 1854 1, 140-141; Carli 1979, 16 en Van der Ploeg 135-139. Betreft 16 en 28 november.
36 Carli 1979 en Pietramellara 1980, 54-55. De implicaties van dit besluit van 20 februari en 31
mei 1260 zijn niet eerder aan de orde gesteld. De koorvergroting: ...quod fieri faciat unam
voltam inter ultimas duas colunnas marmoreas ...bij de muur.
37 Carli 1979 en Hager 1962, 106, 134 citeren de kroniekfragmenten. Het betreft in 1442, als
intrapolatie door Niccolò di Giovanni di Francesco Ventura toegevoegde passages bij de oudere,
rond 1350 door Agnolo di Tura geschreven en geredigeerde gedeelten van de kroniek van Siena;
zie Cronache Senesi, 194-222.
38 Cronache Senesi, 201-202.
39 Carli 1979, 79-80, met een datering van het paneel tussen 1230-1240. Van Os 1984, 12-13 komt
tot een datering rond 1215.
40 Inventarissen uit de vijftiende eeuw in Carli 1979, 79-81 en Hager 1962, 106. In 1423 werd het
paneel nog aangeduid als Madonna degli occhi grossi, la quale fu la tavola antica e principale
ne la decta chiesa. Votiefgeschenken zijn gedocumenteerd in 1449, 1458, 1467.
41 Voor de these dat het oorspronkelijk om een antependium voor het hoofdaltaar ging, bestaan
geen directe aanwijzingen. Voor het gebruik van iconen bij processies zie Hager 1962, 80-85,
107, afbeeldingen 43-56. In de dom van Pisa was er een Madonna di sotto gli organi. Op
hoogtijdagen werd in de dom van Pisa een zilveren paneel op het hoofdaltaar gezet; Kempers-De
Blaauw 1986 noot 53. Het plaatsen van iconen op het hoofdaltaar of een zijaltaar tijdens
feestdagen was ook gangbaar in byzantijnse kerken.
42 In de oude Sint Pieter bevonden zich bij de ingang Maria-afbeeldingen, evenals in de Santa
Maria Maggiore en de Santa Maria in Aracoeli; daar werd in de vijftiende eeuw een altaar
toegevoegd aan het Maria-fresco op de zuil. In de Santa Prassede bevindt zich bij de zijingang
nog steeds een cultusplaats met votiefgeschenken en kaarsen. Dergelijke iconen gingen als
beeldvorm vooraf aan het altaarstuk. Meestal waren ze verplaatsbaar, soms waren ze voorzien
van zijluiken. De decoratie op de bronzen zijdeur van de dom van Siena doet vermoeden dat
de Madonna degli occhi grossi ook zijluiken had; we zien haar op het hoofdaltaar, conform de
kroniekbeschrijving; het koor heeft een halfronde absis.
43 In rubriek XIV volgt op een opsomming van de organisatie van het stedelijk bestuur: ...exinde
fuerint requisiti a domino episcopo Senarum, invenire et videre et ordinare locum, unum, in
quo eis videretur magis conveniens, pro construendo et faciendo fieri, expensis operis Sancte
Marie, unam capellam ad reverentiam Dei et beate Marie Virginis et illorum Sanctorum, in
quorum solempnitate dominus dedit Senensibus victoriam de inimicis... In de rubriek waarin
de kapelbouw werd geregeld is nog geen sprake van het bestellen van een altaarstuk.
44 Carli 1979, 107 publiceert ook een latere afbeelding van hetzelfde ritueel, dat kennelijk lang
bleef bestaan, of weer in ere was hersteld.
45 Gegevens in Hager 1962, 106, 134-135 en Carli 1979, 81, 105, 108, 130-131. Dit paneel is in
de bronnen gedefinieerd door una carta in braccio, het herdenkingssymbool dat verband hield
met de wijding aan Maria. De verwijzingen als Madonna del Voto in de teksten zijn
problematisch omdat zonder nadere gegevens niet duidelijk is om welk paneel het gaat. De
aanduidingen van het Bonifatiusaltaar zijn evenmin eenduidig. De comunis opinio is dat het
paneel van Guido da Siena de Madonna degli occhi grossi opvolgde als vaste
hoofdaltaardecoratie. Het was oorspronkelijk een breed, aan twee kanten beschilderd altaarstuk
volgens de hypothesen van Stubblebine 1964, 72-75; Van Os 1969, 157 en Van Os 1984, 12,
17-18. In 1448 viel het besluit van de Consistoro om het Mariapaneel ad quem civitas nostra
fuit data et donata af te zagen omdat het vanwege grootte en gewicht te zwaar was om in
processies mee te voeren; mogelijk verwijst dit naar de Madonna degli occhi grossi. Bron in
Hager 1962, 107. In 1658 werd het paneel van Guido da Siena geplaatst in een nieuwe
votiefkapel, waar het nu nog te zien is. Deze kapel werd gesticht door Alexander VII, Fabio
Chigi uit Siena. Hij benoemde Bernini tot domarchitect, van zijn hand is ook de neo-Trecento
zijgevel op de plaats van het afgebroken bisschoppelijk paleis.
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46 De parallel met Franse kathedralen doet twee vragen rijzen: hoe groot was de betekenis van
stedelijke processies in kathedralen elders en wat was de invloed van Franse deskundigen op
vaklieden in Toscane?
47 Zie Seidel 1970.
48 Dit plaatsingsvoorstel is mede gebaseerd op het arrangement in de dom van Modena, de San
Miniato al Monte, de dom van Volterra en kerken in Rome en Zuid-Italië. De gangbare these
dat de kansel vrij in het schip stond opgesteld is afgeleid van wat later voor preekstoelen
gebruikelijk werd. Vergelijk Seidel 1970 met een reconstructie van de kansel en de documenten,
60 en noten 36-48. De vijftiende-eeuwse inventarissen vermelden steeds vier kansels, met een
houten preekstoel als vierde. Mijn hypothese is consistent met de lezing van de ordo en met
gegevens over monumentale romaanse kansels in Italië, die voor zover bekend alle vanuit het
verhoogde koor toegankelijk waren en daarmee ook constructief verbonden waren.
49 Over de oorspronkelijke functies bestaat weinig documentatie, behoudens wat Odericus schrijft
vanuit de koordienst. Uit de informatie in Peeters 1969, 50-58, 125-129, 140-149, 275-277 over
oudere voorbeelden uit het oosten, blijkt dat keizers dergelijke kansels ook als tribune konden
benutten. De pauselijke ceremoniemeesters vermelden in hun dagboeken een soortgelijk gebruik
van pulpita in de Sint Pieter. Een schilderij van Guardi in het Museum voor Schone Kunsten
te Brussel geeft een indruk van de San Marco op een feestdag: de doge vertoont zich aan het
volk, staande op de grote kansel, die ook op de grens van koor en schip staat opgesteld.
50 Voor de processies zie Middeldorf-Kosegarten 1970, noot 64; Pietramellara 1980 en Van der
Ploeg 1984, 137-138. Opvallend is hoe bescheiden de regelingen van 1262 nog waren wat
betreft de belasting in de vorm van waskaarsen; zie III, 379, 381, IV, 23. Voor de Opera, ASS,
Statuti 19, Distinctio I, rubrieken LVII-LXII en III, CCIX. De wet van 1309 leert dat de expliciete
verbinding van het oude ritueel van het wastribuut met het uitgebreide Maria-Hemelvaartfeest
en de palio dateert van 1309 en 1310. Zie de rubrieken DLXII, DLXXXIII, DLXXXVI, XXXVI in
ASS, Statuti 19-20 en in Lisini 1903, 64-68, 360-362.
51 Milanesi 1854 I, 139-140, 382-383 en infra.
52 Gegevens in Lusini 1911 1, 61-62, 141-142 de Zdekauer 1897. Voor de stadswetten die tussen
1262 en 1264 geredigeerd zijn (ASS, Statuti 2) en gecorrigeerd werden door een notaio colto
ed intelligente. De oudste rubrieken dateren van 1186. Voor de dom zijn van Distinctio I de
rubrieken van belang: II over verlichting van het hoofdaltaar; III over de plicht van de comune
lampen te bekostigen; IV-XX over bevoegdheden en verplichtingen tot bijdragen aan de dombouw
door marmer en lastdieren ter beschikking te stellen. Rubriek XIV gaat over de bouw van een
kapel, gewijd aan Maria ter nagedachtenis van de overwinning op de vijanden - de bij Montaperti
verslagen Florentijnen-die op de plaats moest komen van een Jacobuskapel of -altaar. De
belangrijkste regelingen inzake de ruimtelijke ordening staan in Distinctio III.
53 Een zelfde ontwikkeling deed zich voor in Bologna zie Fanti 1980, 19-55, maar in een later
stadium. De Johannes de Doperfeesten in Florence hadden een soortgelijke functie als het
Petroniusfeest in Bologna en het Maria-Hemelvaartfeest in Siena. Dit type optochten was een
stedelijk-republikeinse variant van de pauselijke processies in Rome en de vorstelijke
intochtsprocessies in de steden van hun domein. Vergelijk de gegevens in Stefaneschi's
ceremoniaal in Dykmans 1981 11 en Scheller 1983, 101-111.
54 Er zijn weinig bronnen die deze prestigestrijd tussen steden vermelden, maar de faseringen in
de kathedraalbouw en het wegkopen van bouwmeesters wijzen hierop. Vergelijk Milanesi 1854
1, 186-193, 197-200, 204-213 en Previtali 1967, 152 met het benoemingsdocument van Giotto
als capomaestro in Florence.
55 Het kapittel van Siena is moeilijk te bestuderen doordat veel archivalia verloren zijn gegaan.
Vergelijk Bowsky 1981, 271-275; voor Lucca Osheim 1977; voor de Sint Pieter Huyskens 1906
in het algemeen Vroom 1981, 60-94, 109-117. Bisschoppen en kanunniken werden meestal uit
de oude elite gerekruteerd. Kapittels vormden evenals kloostergemeenschappen organisaties
met een duidelijke rangorde en taakverdeling inzake de liturgie - zang, gebed en prediking onderwijs, het materiële beheer van gebouw en inventaris, de financiën en soms de parochiële
zorg. Onder het hoofd stonden de priesters en diakenen, gevolgd door de scholieren en gezellen.
Er waren griffiers, betaalmeesters en schatbewaarders met onderkosters, deursluiters,
sacristiebewaarders en soms ook dienstverleners op het terrein van voedselvoorziening.
Kerkelijke organisaties hadden een klein eigen domein waarover ze de jurisdictie voerden en
waarbinnen mensen immuun waren voor de stedelijke rechtspraak.
56 Het begrippenpaar clericalisering en secularisering is mede afgeleid van gegevens uit hoofdstuk
1 en wordt in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt.
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57 De Opera S. Mariae of Opera majoris Ecclesiae was in Siena een stedelijke instelling. De term
opera is een Toscaanse variant van het meer gangbare fabbrica, te omschrijven als kerkfabriek
of kathedraalfabriek. Deze organisatie verdient wat betreft kunstopdrachten nader onderzoek,
dat echter voor Siena moeilijk uitvoerbaar is, omdat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rome,
Florence en Milaan veel uit het archief van de Opera del Duomo verloren is gegaan; vergelijk
Vroom 1981, 30-57. Deze passage is mede bedoeld als aanvulling op het werk van Vroom wat
betreft Italië, de besluitvorming (als een van financiering te onderscheiden aspect), rituelen, en
inrichtingsstukken. Voor de kathedraalfabrieken in Pisa, Orvieto, Bologna, Milaan, Florence
en Siena zie Fanti 1980, 81-265.
58 Zie Lusini 1911 1; Carli 1979, 32-33, 47-51 en Pietramellara 1980, 22-25, 53-56.
59 Vergelijk Larner 1971, 65-76; noot 52 en infra voor de algemene wetgeving.
60 Fanti 1980, 81-119 en Vroom 1981, 51-57, 106-108. De San Marco was geen bisschopskerk
maar primair een paleiskapel van de dogen van Venetië.
61 In het noorden waren kerken van kathedrale proporties, collegiale kerk of parochiekerk, zoals
de later tot kathedraal verheven kerken van Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel, 's-Hertogenbosch,
Mechelen en Haarlem, als ook de grote kerken in Amsterdam, Delft, Gorinchem, Dordrecht,
Ulm en Wenen. Voor de financiering van een parochiekerk Vroom 1981, 344-352 en hoofdstuk
3. Voor opdrachten aan schilders waren parochiekerken in Italië van geringe betekenis.
62 Zie Weber 1904
63 Vergelijk Goldthwaite 1980, met de nadruk op paleisbouw in Florence. Op den duur kon de
grootschalige bouw remmend gaan werken op verdere economische bloei. Het is overigens
moeilijk de grootte van de bouw- en kunsteconomie te kwantificeren en aan te geven wat de
verhoudingen waren tussen kathedraalbouw, paleisbouw, kerkbouw, de aanleg van
verdedigingswerken en de uitgaven voor inrichting en decoratie. Voor gegevens: Bowsky 1970,
16-46; Goldthwaite 1980; Pietramellara 1980, 22-25 en Vroom 1981. Globaal gesteld:
inrichtingsstukken zoals schilderingen waren verhoudingsgewijs goedkoop; kostbare grondstoffen
konden tot hogere uitgaven leiden; de bouw bedroeg meestal tussen de twintig en ruim honderd
manjaren bij grote kerken, en zelden voor een lange periode achtereen. Vergelijk Vroom 1981,
344-369 en grafieken.
64 Zie Zdekauer 1897, rubriek XIV.
65 Milanesi 1854 1, 155-156.
66 Carli, 1946; Van Os 1969, 147-162, 157 en White 1979, 97-102, 137-140.
67 Larner 1971, 66-67. Bowsky 1981, 23-102 behandelt verspreid over het boek de constitutionele
positie van de betuurders en commissieleden, waarbij sterk de nadruk lag op democratische
controle door procedures die machtsconcentratie bij individuen beteugelden.
68 Bij de Franse kathedraalbouw speelde de stedelijke economie een minder grote rol. De
financiering verliep minder via de stedelijke schatkist en de uitgaven kwamen minder ten goede
aan inwoners van de eigen stad, die zich door signaturen ook als zodanig presenteerden en door
hun lidmaatschap van gilden en broederschappen sterk aan de stedelijke cultuur verbonden
waren.
69 Typerend voor de inrichting van kathedralen tot ongeveer 1300 is de grote nadruk op
beeldhouwwerk en de aanwezigheid van signaturen met de namen van bouwmeesters en
beeldhouwers, zoals in de dom van Pisa en Modena. In de dom van Siena bevond zich zoals
ook elders edelsmeedwerk.
70 Ordines en rubrieken in het Decretum Gratiani over kerkelijk vermogen regelden deze kwesties.
Over de grenzen van de bevoegdheden ontstonden vaak wrijvingen zie Vroom 1981, 31-57 en
hoofdstuk 3.
71 Voor deze opdrachten en hun onderlinge samenhang Van Os 1969, 3-33 en Van Os 1984, 39-61,
77-89.
72 Van Os 1969, 10-15, 24-26, 147-156 met gegevens over theologische en meditatieve literatuur.
73 De documenten over Duccio in White 1979, 184-200 en Stubblebine 1979, 191-212. De eerste
publikatie is Milanesi 1854 1, 166-172, met een onnauwkeurige beschrijving van de herkomst
van de thans in het archief anders geordende documenten.
74 Zie ASS, Statuti 19-20, uitgegeven door Lisini 1903. Zie de rubrieken XXXVI, DLXXI, DLXXXIII
en DLXXXVI van Distinctio 1, alsmede CIX, CIXI en CXIII. Het gaat om uitwerkingen van oudere
rubrieken, zie Middeldorf-Kosegarten 1970, 80-81, die bescheidener en incidenteler waren. In
1309 werd voor het eerst een winkelsluiting op het feest voorgeschreven, terwijl in 1310 de
palio strakker aan regels, boetebepalingen en subsidies van het stadsbestuur werd gebonden.
Zieken hoefden niet deel te nemen aan de jaarlijkse processie. Veroordeelden, bedriegers,
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drankzuchtigen en rovers mochten niet deelnemen. Voor bescheidener regelingen zie ASS,
Statuti 16, fol. 259 r en Statuti 26, fol. 3r-12v. In verband met de ideeën van Durkheim en Mauss
blijkt dat rituelen, collectieve voorstellingen en giftrelaties reeds in een vroeg stadium
gereglementeerd waren en dat deze vormen van maatschappelijke integratie belangrijk waren
in een periode van ingrijpende sociale veranderingen. Het statisch-functionalistische beeld en
de associatie met de primitieve samenleving moet dus, zoals vaker op algemene gronden is
geopperd, herzien worden. Genoemde begrippen duiden vormen van civilisatie aan, die
samenhangen met staatsvorming.
Zie Cronache Senesi, 313.
Voor de Maestà zie White 1979, 102-140; Stubblebine 1979, 31-62 en Van Os 1984, 39-61. In
deze interpretaties wordt de nadruk gelegd op devotioneel-religieuze en minder op
politiek-juridische aspecten.
Van Os 1984, 58-60. De bronnen over Massa in het staatsarchief te Siena bieden onvoldoende
aanknopingspunten voor nadere precisering van het verloop van de opdrachtverlening die
waarschijnlijk samenhing met de staatkundige toenadering tussen Siena en Massa. Vergelijk
Bowsky 1981, 5-8, 131, 164-166, 174, 194, 229. Mogelijk is de mislukte belegering van 1318
aanleiding voor de opdracht geweest, terwijl de duurzame inlijving door Siena rond 1338 een
reden was voor de voltooiing met subsidie uit Siena.
Zie Zdekauer 1897, Distinctio 1, rubrieken I-XIV en Lisini 1903 1, VI-XXXVI en DLXXXIV-V.
Zie Middeldorf-Kosegarten 1970, 80-81 en noot 50.
Bowsky 1981, 263, 274-275.
Gegevens over de opstelling in Stubblebine 1979, 33-35; White 1979, 95-102 en Van der Ploeg
1984, noot 165.
Van groot belang is de reconstructie van de verplaatste en verzaagde polyptieken door Van Os
1969, 3-33 en 1984, 77-89 met op 114 de reconstructie van Van der Ploeg van de opstelling na
de verbouwing omstreeks 1375. Het vierde altaarstuk met Victorinus links en in het midden
Christus in zijn kribbe met de prominente Maria die de aankomende herders wenkt is overtuigend
gereconstrueerd uit de panelen thans in musea in Kopenhagen en in Williamstown. Het
middenpaneel was oorspronkelijk breder en iets hoger, terwijl er een predella met verhalende
voorstellingen uit het leven van Victorinus moet zijn geweest. Ook na de verbouwingen was
er een voorkoor, waarvan het hekwerk ook op het Bicchernapaneel uit 1483 te zien is. Daar
stonden de Ansanus- en Victorinuskapellen omgeven door cancelli, met de Savinus- en
Crescentiuskapellen er net buiten in de nieuwe transeptuitbouw.
Voor de Duomo Nuovo Milanesi 1854 1, 194-196, 226-232, 240-242, 249-257; Lusini 1911 1,
237, 372; Bacci 1944, 163-173; Degenhart-Schmitt 1968 1, 94-96 en Van der Ploeg 140-147.
Een nauwkeurige reconstructie van de chronologie in de besluitvorming en de samenhang tussen
de verschillende beslissingen blijft problematisch, evenals de precieze opstelling in de veertiende
eeuw.
Van Os 1984, 82-83.
Vanuit een polemisch verlichtingsideaal kan godsdienst als irrationeel afgedaan worden;
sociologisch-historisch gaat het erom kerkelijke bindingen als procesmatige relatiebegrippen
te onderzoeken.
Zie Vauchez 1977.
ASS, Statuti 19-20, 1, rubriek LVI, in samenhang met Maria-Hemelvaart-, Opera- en
palio-reglementen, rubrieken XXXVI, LV, LVII-LXII, DVII-DIX, DLXXXIII.
Zie Vauchez 1977 en Bowsky 1981, 261-265 beiden met verdere verwijzingen.
Bewaard gebleven votiefpanelen, meestal van wat latere datum geven hiervan een goed beeld,
evenals de niet gerestaureerde pelgrimskerken, zoals de Sant'Antonio in Padua, waar bij het
graf reeksen foto's van verkeersongelukken te zien zijn. Deze vormen van kerkelijke beleving
zijn ook nog sterk in Zuid-Italië waar te nemen.
ASS, Consiglio Generale 107, fol. 33v.
Zie ASS, Consiglio Generale 107, 33r-41v. De belangrijkste fragmenten staan in Vauchez 1977
die de probleemstelling over de stedelijke zaligen heeft geïntroduceerd en de weg naar de
bronnen heeft gewezen.
Voor het altaarstuk van Simone Martini zie Contini 1970, 96-97. De verering werd op 20 februari
1329 geregeld door het raadsbesluit, ASS, Consigio Generale 107, fol. 39v-41v, tevens een
indicatie voor de datering van het altaarstuk, vermoedelijk kort na februari 1329. De besluiten
over Pettinaio en Sansedoni werden op 16 februari genomen fol. 33r-37r; voorts ASS, Statuti
23, fol. 194r-196v.
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93 Ik dank M. Butzek voor haar informatie die verwerkt wordt in het Corpus over kerken in Siena,
opgezet naar analogie van Paatz 1940-1954.
94 De meeste bronnen over advies, protest, petitie, tweede advies, betalingsopdracht en rekening
zijn gepubliceerd, maar onvoldoende met elkaar in verband gebracht. Over Nicolaas en de
karmelieten, ASS, Consiglio Generale 107, fol. 70v-74v (daarin ook een passage over de zalige
Gioacchino van de servieten). Verder Milanesi 1854 1, 193 en Van Os 1984, 91-99. Het verband
tussen het subsidieverzoek en de fragmenten van het altaarstuk van Pietro Lorenzetti is het eerst
door Maginnis opgemerkt. Milanesi 1, 160-162 publiceert ook een uit november 1286 daterend
subsidieverzoek van de franciscanen.
95 In verband met Durkheim 1912 blijkt dus dat religieuze bindingen de sociale cohesie kunnen
versterken gedurende processen van sociale verandering. Via de heiligenverering worden de
verbanden met de staatssociologie van Weber en de civilisatietheorie van Elias zichtbaar. Dit
onderzoek naar politieke betekenissen van heiligenverering kan voortgezet worden met Ranieri
in de dom van Pisa en Cerbone in de dom van Massa Marittima. De opstelling - een combinatie
van altaar, schrijn en paneel - was gangbaar, getuige ook het Miniaspaneel in de San Miniato,
zie Paatz 1940 IV, 286 noot 181.

2 Het stadhuis, centrum van macht en mecenaat
Staatsvorming, professionalisering en betekenissen van wetgeving
Wie de sociale achtergrond van de schilderkunst in Siena wil begrijpen, moet allereerst
de stadswetten ter hand nemen.96 Deze wetten waren een belangrijk instrument van
machtsuitoefening van vermogende burgers. Ze geven een goed inzicht in de dynamiek
van staatsvorming en professionalisering. Bovendien bieden de stedelijke wetten
inzicht in het algemene organisatorische, financiële en ideologische kader voor de
opdrachtverlening aan schilders. Deze ging uit van een homogene groep welgestelde,
zelfbewuste en door handel en bestuur levenswijs geworden burgers, die tegelijk de
belang-
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rijkste publieksgroep voor de schilderingen vormde. De goed bewaard gebleven
wettelijke regelingen vormen de belangrijkste historische bron om deze schilderingen
in hun sociale samenhang te plaatsen. Met behulp van notariële akten, betalingen,
een stadskroniek en een op rijm gezette moralistische beschouwing over het
samenleven kan het sociale kader van de schilderkunst verder getekend worden.
De volgende analyse van staatsvorming in Siena is, zoals steeds wordt beoogd in
dit boek, historisch, functioneel en vergelijkend. De ontwikkeling wordt chronologisch
getraceerd, wordt beschouwd als een geheel van samenhangende delen en wordt
vergeleken met soortgelijke processen op andere plaatsen, vooral waar deze van
invloed geweest zijn op wat in Siena als mogelijkheid op gang kwam en als noodzaak
voortschreed: de vorming van een constitutionele territoriale staat.
De staatsvorming kwam in Siena na 1150 op gang en kende tussen 1250 en 1350
de meest dynamische periode. Sinds 1555 werd de stadsrepubliek afhankelijk van
het hertogdom Toscane, totdat Siena na 1871 een regelmatig door toeristen bezochte
provinciestad binnen de Italiaanse natie werd, die ging gelden als de best bewaarde
middeleeuwse comune. De periode van maximale territoriale expansie tussen 1250
en 1350 was ook de periode van optimale machtsontplooiing van sparende en
investerende burgers, van de grootste uitbreiding van de wetgeving en van de bloei
in mecenaat en schilderkunst.
In 1262 werd voor het eerst een balans van de stadstaat opgemaakt. Alle wettelijke
regelingen werden gesystematiseerd en bewerkt tot één stadswet, een soort grondwet,
opgebouwd uit vijf wetboeken, waarin de samenstellende delen van de stadstaat
uitvoerig waren beschreven.97 De dominantie van de staat over de kerkelijke
instellingen werd in deze wet voor het eerst krachtig tot uitdrukking gebracht met
verregaande regelingen over de kathedraal, de bedelordekerken, het door kanunniken
beheerde hospitaal en daarmee over onderwijs, armenzorg, ziekenzorg en ruimtelijke
ordening.
De bestuursmacht van de burgers werd in 1287 bekrachtigd met een aantal nieuwe
rubrieken. De leden van het stadsbestuur, in de wet steeds omschreven als ‘De Heren
Negen, bestuurders en verdedigers van stad, volk en ommelanden van de republiek
Siena’, mochten alleen gerekruteerd worden uit de welgestelde laag van kooplieden
en bankiers.98 De Heren Negen ‘zijn en moeten zijn kooplieden van Siena, of van de
middenklasse’. Winkeliers, eenvoudige vaklieden en edelen werden bij wet van
bestuursfuncties uitgesloten.99 Het burgerlijke stadsbestuur van Siena is enigszins te
vergelijken met het college van burgemeester en wethouders, maar de leden werden
voor kortere termijnen benoemd. Uit de sociale laag van kooplieden en bankiers
werd telkens een nieuw bestuurscollege gekozen. De wetgevende macht was formeel
in handen van de Algemene Raad, een breder samenge-
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stelde volksvertegenwoordiging, die in 1262 uit driehonderd leden bestond en in
1309 uit driehonderdzestig.
De collectivering van de belastingheffing door het bestuurscollege van de Heren
Negen en de aard ervan komen naar voren in een later opnieuw gebruikte rubriek uit
1287 en een rubriek uit het reglement van de belastingdienst. De Heren Negen
monopoliseerden sinds 1287 het recht geld uit te geven zonder controle van anderen
‘om de vrede in stand te houden en te bewaren en voor de eer en de rechten van de
comune en het volk, en voor het in stand houden en uitbreiden van de comune en
van het volk van Siena en de ommelanden en jurisdictie van Siena, en voor het
vernietigen en decimeren van vijanden, rebellen en verraders [...] en van anderen die
de vrede [...] met geweld zouden verstoren’.100 Het verband tussen pacificatie en
belastingheffing binnen een begrensd grondgebied werd onder andere in de eerste
statuten van de Gabella-met de Biccherna een van de twee belastingdiensten-rond
1300 verwoord: ‘Ten eerste [...] is het aan allen duidelijk, zowel in de ommelanden
als in de stad van Siena dank zij ervaring en dank zij redenering, dat de Gabella van
de comune van Siena het licht en de steun is van de vredige en rustige stand van
zaken in de Sienese stad en ommelanden; daarom moeten zij die de vredige
verhoudingen en het welvaren van de stadstaat nastreven de Gabella verdedigen,
zoals zij zichzelf zouden verdedigen.’101
De uitbreiding van het wettelijk geregelde en door afzonderlijke diensten
geëffectueerde bestuursapparaat ging gestaag voort totdat in 1309 de behoefte ontstond
aan een nieuwe systematisering. Het functioneren van afzonderlijke stedelijke
instellingen werd beter op elkaar afgestemd. De centrale controle over deze
instellingen in Siena en over de stadjes, abdijen en kerken in het sterk gegroeide
territorium werd verscherpt.102 Naast alle praktische regelingen probeerden de
bestuurders de stedelijke ideologie van effectief openbaar bestuur onder woorden te
brengen. De wetgever stelde zich expliciet ten doel duidelijke en samenhangende
gedragsvoorschriften uit te vaardigen, die controleerbaar waren en zonder aanzien
des persoons bindend opgelegd konden worden aan alle staatsburgers. Met de
openbaarheid werd ernst gemaakt door de wetten niet in het Latijn, maar in de
volkstaal te laten schrijven en een afschrift ten stadhuize ter inzage te leggen. Dat
exemplaar moest uitgevoerd worden in ‘een grote goed gevormde letter en in een
deugdelijke band van schaapsleer’.103
Het streven naar een goede evenwichtige presentatie ging de burgerbestuurders
steeds meer ter harte. Ze zochten duidelijkheid, overzicht en samenhang. De
aanhoudende uitbreiding van het staatsapparaat en de daarmee gepaard gaande
rompslomp van notulen, rekeningen, brieven, akten, contracten, regelingen en statuten
verstoorde de gecodificeerde staatsorde voortdurend, en wat opmerkelijk is: de
bestuurders beseften dit en probeerden er wat aan te doen.
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Daarom werd in 1331 een commissie van wijze burgers met veel bestuurlijke en
wetgevende ervaring benoemd om alle documenten over de relaties tussen Siena en
de ommelanden te bundelen. De eerste poging voldeed niet aan de eis van een goed
historisch overzicht van de staatsvorming sinds de negende eeuw. De tweede bundel
akten en pacten was thematisch en chronologisch beter geordend en werd, net als de
wetten van 1309, kostbaar uitgevoerd.104 De tweeëntwintig min of meer chronologisch
gerangschikte delen gaven een helder beeld van de recente uitbreiding van het
territorium in een lange-termijnperspectief. Vooral in de tiende en veertiende materia
werd het verloop beschreven van de staatsvorming in zuidelijke richting die op dat
moment haar voltooiing naderde met de inname van verschillende kastelen rond de
Monte Amiata en Monte Alto, de aankoop van andere burchten tot aan de zee, de
overeenkomsten met de laatste rebellerende graven in de Maremma en de door Siena
gedomineerde allianties met Massa Marittima en Grosseto.
Aldus werd de op legitiem gezag gefundeerde stadstaat en de geschiedenis daarvan
in 1331 fraai gearchiveerd. De periode van grote wetgevende activiteit werd bekroond
door een derde codificatie tussen 1337 en 1339. Evenals de wet van 1309 bevatte
het nieuwe wetboek uitgebreide bestuurlijke richtlijnen voor de Heren Negen.105 In
1339 werd hieraan onder meer een kernachtige ambtseed toegevoegd. De wetgeving
van 1339 deed in nauwelijks gewijzigde vorm dienst tot de inlijving van de sedertdien
niet meer groeiende stadstaat Siena in het hertogdom Toscane, waarvoor in 1565 een
algemeen wetboek werd opgesteld.
De wetten geven niet alleen een goed beeld van de chronologie in de staatsvorming,
maar ook in de dynamiek ervan: de functionele samenhang tussen economische,
politieke en culturele processen, differentiatie enerzijds en integratie anderzijds.
Staatsvorming werd economisch mogelijk door de enorme toename van belastbaar
inkomen van een sterk groeiend geheel van wederzijds afhankelijke beroepsgroepen.
De economische ontwikkelingen, vaak aangeduid als de ‘opkomst van het
kapitalisme’, zijn ondenkbaar zonder een gelijktijdig tot wasdom komend
staatsapparaat, dat de verhoudingen tussen beroepsgroepen beschermde tegen diefstal,
verraad, fraude, plundering en klein bedrog.106 De staatsvorming was hecht verweven
met verdergaande professionalisering in onderwijs en sociale zorg, en van handel,
nijverheid en bestuur. Het netwerk van winstgevende professies, waardoor een
integrerend bestuursapparaat bekostigd kon worden, en de bescherming van staatswege
van marktverhoudingen zijn de economische en politieke schakels van één sociaal
proces.
De scheiding tussen ‘vrije’ markt en dwingende dan wel heilzame staat is vooral
een vrucht van opponerende, negentiende-eeuwse politieke ideolo-
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gieën, in het bijzonder liberalisme en socialisme. Historisch en sociologisch gaat het
om niet te scheiden facetten van één, tamelijk complexe ontwikkeling. De uitwisseling
van goederen en diensten, vaak aangeduid als vraag en aanbod op de markt, kon
alleen op duurzame wijze plaatsvinden wanneer deze activiteit gevrijwaard bleef van
geweldpleging.107 Het beheer van belastinggelden, de distributie van tijdelijke
overschotten en de beveiliging van opslag, handelsroutes en kredietwezen werden
collectieve staatsfuncties. Anders gesteld, commercialisering en pacificatie,
belastingheffing en geweldbeheersing grepen als tandwielen in elkaar en waar dat
niet het geval was stagneerde het maatschappelijk leven; staatsvorming en
professionalisering vertraagden of er trad een terugval op, waarbij de vonken er veelal
afvlogen.108 In Siena waren het de nijvere, sparende, investerende, ondernemende en
besturende kooplieden die de machine tussen 1250 en 1350 perfectioneerden,
draaiende hielden, en daaraan hun macht ontleenden.
Het economische leven werd bij wet geregeld. Handel, nijverheid en winkelnering
werden op elkaar afgestemd. Slagers moesten vers vlees verkopen ter wille van de
hygiëne en ter voorkoming van fraude. Leerbewerkers moesten overlast vermijden.109
Voor de textielsector, de graantoevoer en de activiteiten van timmerlieden en
metselaars golden weer andere regels.110 Al deze beroepsgroepen werden afhankelijk
van centrale regels en van de voorzieningen die de staat met belastinggelden kon
financieren.
De economie was in Siena een in hoge mate door de staat geleid proces, dat berustte
op de dynamiek in de afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende beroepsgroepen,
van slagers en bakkers tot notarissen, rechtsgeleerden, docenten, bankiers en schilders.
Het prestige van deze beroepsbeoefenaren liep uiteen evenals de mate waarin ze hun
aanspraken op autonomie onder woorden brachten. Allen waren ze afhankelijk van
elkaar en van de erkenning door de staat.
De al sinds de twaalfde eeuw in gang zijnde commercialisering stelde kooplieden
en bankiers in staat land en krijgsdiensten te kopen, waardoor zij steeds grotere
gebieden met toenemend succes konden pacificeren. De voorheen onafhankelijke
edelen werden verslagen, aangetrokken als strijders voor de stad, of hun heerlijkheden
werden opgekocht.111 Zo werden zij afhankelijker van het kapitaal en de wettelijke
regelingen dan de burgers, die met hun geld de stad beter konden beveiligen en
daardoor minder afhankelijk werden van edelen. De burgers konden bovendien een
politiemacht, gevangenissen, een systeem van rechtspraak en een leger bekostigen.112
Mede hierdoor waren zij in staat de interne veiligheid en sociale harmonie te
bevorderen, zodat de stad haar macht verder kon vergroten ten koste van de onderling
verdeelde edelen in de ommelanden. Gedurende de periode van 1250 tot 1340 konden
de burgers over het geheel genomen hun positie ten opzichte van de edelen en de
daarmee verbonden kathedraalgeestelijken
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Siena met dom, bisschoppelijk paleis, koepel, toren, Duomo Nuovo in aanbouw, Piazza del Campo
en Palazzo Pubblico, op de achtergrond de franciscaner en servieter kloosterkerken, omstreeks 1350.
Tekening B. Kempers
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versterken, waardoor de al eerder op gang gekomen commercialisering voortgezet
werd in samenhang met de daarvoor noodzakelijke pacificatie van stad en
ommelanden. Ridders werden beroepsmilitairen in staatsdienst.
Kapitaalkracht werd omgezet in staatsmacht; de staat gaf aan het kapitaal zijn
grote kracht. Maar de staat was meer dan alleen een verbond tussen geld en
georganiseerd geweld. Op het solide economisch-politieke fundament kon een
eveneens grotendeels via wetten en subsidies beheerste stedelijke civilisatie tot bloei
komen. De betekenis van de feesten ter ere van Maria, stadsheiligen en stedelijke
zaligen, de rituelen met de belasting in de vorm van kaarsen en de paardenrennen
voor het stadhuis, en de bouw en decoratie van kerken zijn al aan de orde geweest.
Dit waren onderdelen van een veelomvattend beleid inzake ruimtelijke ordening.
Bouwprojecten en infrastructurele werken werden gebonden aan een fijnmazig geheel
van voorschriften, subsidieregelingen en strafrechtelijke bepalingen. Deze betroffen
naast kathedraal en bedelordekerken, ook hospitalen, pleinen, parken, straten, bronnen,
paleizen, huizen, vensters, trappen en erkers, alsmede de muren en poorten rond de
stad. Tevens werden de bouwwerken in de ommelanden aan stedelijke regels
gebonden.113 Bouw, aanleg en onderhoud van bruggen, akkers, bossen, meren,
rivierbeddingen, watermolens, kastelen en stadjes, kerken, abdijen en graanschuren
werden centraal geregeld.114 Het stadsbestuur fourneerde geld en bouwmaterialen
voor kerken, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en instellingen voor armenzorg veelal gebonden aan bedelorden.115 Deze bijdragen werden met de begeleidende
gedragsregels in wetten vastgelegd, met betalingen geëffectueerd en door sancties
gecontroleerd. Zo werden ziekenzorg, armenzorg, onderwijs en ruimtelijke ordening
staatszaken.
De collectieve voorzieningen versterkten het broze staatkundige verband dat telkens
door fraude en verzet van kleinere groepen en door geweld van buitenaf bedreigd
werd. Meer mensen werden afhankelijk van de staat en voelden zich er sterker mee
verbonden. Iedereen die een zieke in de familie had kon dankbaar zijn dat er in het
hospitaal voor werd gezorgd. Rijke burgers konden de staat erkentelijk zijn zich
persoonlijk ontheven te voelen van de belastende plicht tot naastenliefde. De armen
waren de staat dankbaar voor de ontvangen aalmoes. De economie als geheel voer
er wel bij. Armen en zieken bleven dank zij armenzorg en ziekenzorg beschikbaar
voor de arbeidsmarkt: sociale voorzieningen waren lonend.
Sociale controle werd via politie en rechterlijke macht ook een staatszaak. Burgers
straften niet direct elkaar, maar de staat legde sancties op, waardoor eindeloze veten
tussen families voorkomen konden worden. Voor deugdzame burgers was het
bovendien belangrijk te weten dat rebellen, rovers, oplichters, moordenaars en andere
criminelen hun straf niet zouden ontlopen en dat zij in de regel konden rekenen op
de eerlijkheid van compagnons, medebestuursleden, afnemers en leveranciers.
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Onderwijsdiensten waren alleen voor grote groepen burgers te zamen kostendekkend
te leveren. Goed opgeleide burgers konden hun kinderen een betere opvoeding geven,
hadden meer gevoel voor collectief belang op langere termijn en konden veel beter
dan minder ontwikkelde tirannen een staat besturen. Onderwijs, bestuurstaken en
ervaringen in handel en nijverheid versterkten, evenals de verzorgingsarrangementen,
een gezamenlijke identificatie met de staat. Deze collectieve goederen werden de
pronkstukken van de staat. Ruimtelijke ordening kreeg tevens een culturele betekenis.
Over wegen en bruggen werden graan, hout en vlees aangevoerd en de muren
beveiligden de stad, maar niet alleen dat, de bouwwerken in de stad en ommelanden
werden tevens een symbool voor onderlinge saamhorigheid en gezamenlijke trots.
In ruim honderd jaar raakten zo'n honderdduizend mensen met elkaar verbonden
door een complex van samenhangende functies die één staat voor hen beter kon
vervullen dan ooit voor vele kleinere samenlevingsvormen mogelijk zou zijn geweest.
De vervulling van collectieve functies, die voor individuen en groepen voordelen
opleverden, berustte op de drieslag van geweldbeheersing, belastingheffing en
erkenning van beroepsgroepen. Hierin lag de functionele dynamiek van het
staatsvormingsproces besloten. De uitzonderlijke spankracht van de staatsvorming
in Siena was gefundeerd op een solide economie. Op die basis verrees een politiek
bouwwerk van wetten en een culturele bovenbouw met als kern een
gemeenschappelijk staatsideaal in woorden, beelden en rituelen.
De burgers van Siena beschouwden zichzelf noch hun familie of bedrijf als
autonoom, maar hun staat. De soevereiniteit van de stadstaat Siena werd in de aanhef
van de wet gerelateerd aan twee oudere rechtssystemen, die van keizer en paus.116
De betekenis van de christelijke leer en de kerk van Rome werd onderstreept. Na de
eerste vijf rubrieken werd de idee van een eigen comune en civitas verder uitgewerkt.117
De meest genoemde bestuurlijke doelstellingen zijn het handhaven van vrede en
recht, het vergroten van het territorium en het bevorderen van deugdzaam gedrag
van burgers onderling. Dit spitsten de wetgevers toe op economische maatregelen
inzake winkels, werkplaatsen en marktgedrag, en op een stelsel procedurele regels
betreffende bestuur en rechtspraak. Zo ontstond een tweedeling tussen het nastreven
van vrede, veiligheid, welvaart, vreugde, eerlijkheid, rechtvaardigheid, eendracht,
grootmoedigheid, geloof, wijsheid, barmhartigheid en waar nodig krachtdadig
wapengeweld door de staat, gesteld tegenover oorlog, privé-geweld, rebellie, fraude,
onmatigheid, roof, moord, verkrachting en alles wat het strafrecht nog meer verbood.118
De bestuurders van Siena waren echter geen abstracte theoretici; ze brachten geen
belangrijke theologische, politieke of poëtische teksten voort en hadden daarvoor
ook niet veel belangstelling. Theorievorming was voor de uitoefening van hun functies
als ondernemer en bestuurder ook niet van
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groot belang. Hun intellectuele cultuur was gericht op praktische kennis, recht voor
zijn raap en niet te moeilijk: goed zaken doen en effectief besturen, dat was al lastig
genoeg.119
De integratie van sociale functies in staatsverband maakte alle groeperingen en
instellingen afhankelijker van de centrale overheid. Niet alleen de macht van familie,
clan en factie werd gebroken, maar ook die van kerkelijke instituties, die al eerder
de invloed van verwantschapsverhoudingen hadden ondergraven. Ook bedrijven,
banken, gilden en broederschappen, alsmede heren en boeren werden opgenomen in
grotere staatkundige verbanden. De belangrijkste machtskansen lagen daardoor niet
meer in militair-agrarische verhoudingen, gebaseerd op familiebindingen, maar
kwamen binnen de staat te liggen. De centrale overheid werd aldus in Siena
economisch, politiek en cultureel dominant. De dynamiek in de verschuiving van
afhankelijkheidsrelaties en machtskansen was in Siena tussen 1250 en 1350 zo sterk,
dat geen enkele groepering of instelling voldoende tegenkrachten kon ontplooien
om de tendens van staatsvorming te verstoren.
Ontregelingen van de staatsvormings-, beschavings- en
professionaliseringsprocessen deden zich wel voor in de meeste andere centra. Voor
steden als Siena, Florence, Genua en Venetië bood hun relatieve voorsprong in
maatschappelijke differentiatie en integratie een concurrentievoordeel ten opzichte
van andere centra. Elders was de staatsvorming vaak eerder op gang gekomen, maar
stagneerde zij in een vroeger stadium, onder meer vanwege een smallere economische
basis. In Pisa, Lucca, Arezzo, Perugia en de Noorditaliaanse steden werd de politieke
macht overgenomen door één familie die zich veel meer dan het burgerlijke bestuur
van Siena en Florence op parasitaire wijze gedroeg ten aanzien van handel en
nijverheid. Eenvoudig gezegd: ze slachtte de kip met de gouden eieren.
Ook de staatsvorming vanuit de hoven stagneerde in vergelijking met de
stadsrepublieken. De gebieden waarop de koningen van Napels, Frankrijk en
Engeland, de Duitse keizer en de pausen aanspraken maakten waren weliswaar veel
groter dan die van de twee Toscaanse stadsrepublieken, maar de economie en het
bestuur waren minder goed georganiseerd. De oppervlakte was groter, maar het
sociale weefsel was grover, onregelmatiger en het vertoonde telkens grote gaten en
scheuren. De stabilisering van de hofstaten kwam na verschillende vroegere aanzetten
pas goed op gang in de loop van de vijftiende eeuw. De stagnerende staatsvorming
vanuit de hoven was een van de condities die de vorming van de rijke Toscaanse
stadsrepublieken mogelijk maakte. Geen vorst of veldheer was machtig genoeg om
deze stadstaten te onderwerpen of duurzaam schatplichtig te maken, terwijl ze zelf
rijk genoeg waren om hun onafhankelijkheid te bevechten en verstandig genoeg om
zich niet in onrendabele veroveringsoorlogen te verliezen.
De staatsvorming in Siena is derhalve onverbrekelijk verbonden met ont-
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Commissie in vergadering bijeen onder voorzitterschap van cisterciënzer monnik, miniatuur wetboek
Siena 1298.
Biccherna 1, fol. 11. Archivio di Stato Siena

Rinaldo, monnik als belastingambtenaar met munten en geldzak in zijn kantoor, jaarverslag Biccherna,
1280.
Archivio di Stato Siena, foto Grassi
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wikkelingen in omringende steden en, zij het minder direct, met het ruimere Europese
patroon van conflicten en coalities. Tot 1350 viel dit uit in het voordeel van de
middelgrote, goed georganiseerde stedelijk-agrarische Toscaanse economieën. Na
1450 hernam de staatsvorming vanuit enkele hoven haar dynamiek en werden de
burgerbestuurders afhankelijker van de groeiende hofstaten. Deze vertoonden in hun
functionele samenhang een soortgelijke ontwikkeling als Siena; telkens werden
veiligheid, handel en nijverheid, rechtspraak, diplomatie, uiterlijk vertoon, ruimtelijke
ordening, ziekenzorg, armenzorg, onderwijs, wetenschap en kunst staatszaken. Op
deze terreinen vond een professionalisering plaats in de vervulling van bestuurlijke
en uitvoerende taken die aan de overheid toevielen en door de staat gemonopoliseerd
werden. Waar in Siena de burgers de drijvende kracht waren achter de onderling
samenhangende processen van professionalisering, staatsvorming en civilisatie,
waren dit in Rome de paus met zijn kardinalen, terwijl in Noord-Italië, Zuid-Italië,
Engeland en Frankrijk vorsten en edelen een leidende rol vervulden. In de zestiende
eeuw werd Siena een ondergeschikte partij in de voortgaande staatsvormingsstrijd.
Toen werden de contouren duidelijk van de naties die zich zouden vormen. Veel van
wat zich later op grotere schaal voordeed was echter al aanwezig binnen de stadstaat
Siena zoals die tussen 1250 en 1350 tot ontwikkeling kwam.
Trekken wij de vergelijking nog verder door, dan valt op dat in de moderne staat
de zorg voor uiterlijk vertoon, groots ceremonieel, kunst, kortom mecenaat, zich niet
op een evenwichtige manier verder heeft ontwikkeld, terwijl dit voor veel andere
staatsfuncties wel geldt. De grote culturele belangstelling van ondernemers en
bestuurders in het laatmiddeleeuwse Siena, hun royale mecenaat, gevoel voor
grootsheid en hun besef van de betekenis van architectuur, beeldhouwkunst en vooral
schilderkunst, zijn des te opmerkelijker gezien de houding in dezen van de meeste
moderne ondernemers en bestuurders.

Civilisatie en mecenaat
De ontwikkelingen in staatsvorming, professionalisering en civilisatie, zoals die zich
op basis van de stedelijke wetten laten beschrijven en interpreteren, blijken ook uit
andere teksten en uit wat er werkelijk is gebouwd en geschilderd. Gegevens over
inkomsten en uitgaven van de centrale belastingdiensten, de compilatie van teksten
die te zamen de stadskroniek vormden en de inhoud van een uitgebreid moralistisch
traktaat in versvorm bevestigen het geschetste beeld. Staatsapparaat en
gedachtenvormen van de stadsrepubliek Siena vormden geen loze façade. Het beeld
van recht en orde is geïdeali-
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seerd, maar de afstand tussen ideaal en werkelijkheid was tussen 1250 en 1350 niet
groter dan kortstondige criminaliteit en incidenteel bestuurlijk of zakelijk falen. Het
was een samenleving die meer door samenwerking en stabiliteit dan door conflict
en chaos werd gekenmerkt.
De economische elite was een politieke bovenlaag, die na 1290 ook cultureel
toonaangevend werd. De vermogende burgers lieten de rechtsorde niet alleen in
wetten verwoorden, maar beschouwden goed gedrag ook als een morele code die
elke burger uit zichzelf na te leven had. De rijken voelden zich gezamenlijk
verantwoordelijk voor het aanzien van hun stad en getuigden daarvan in woord en
daad. Ze lieten zich voorstaan op hun cultuur en ontleenden daaraan gezag en prestige.
Het ging de burgers niet om individuele pronkzucht, maar om een gezamenlijk
mecenaat. Om de sociale achtergrond van dit collectieve stadsmecenaat goed te
begrijpen moeten wij niet alleen naar de wetten kijken, maar ook naar de verhalende
teksten die in dezelfde kringen geschreven en gelezen werden. Daaruit komt naar
voren dat de wet geen dode letter was. In de moralistische teksten van burgers als
Bindo Bonichi, gestorven in 1338, vinden wij het ideaal van de stadstaat op treffende
wijze verwoord als een verinnerlijkte kijk op het leven.120 In zijn dichtwerk schetst
Bonichi de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende groepen in de
stadssamenleving. De schrijver geeft duidelijk aan wat de gevaren zijn van de
deelbelangen van elk van de maatschappelijke groepen voor de staat als geheel. Hij
benadrukt telkens het collectieve belang en beveelt een mentaliteit aan die wordt
gekenmerkt door rustig, verstandig, gematigd, weloverwogen en vreedzaam gedrag.121
Dit ideaal, dat bij uitstek het belang diende van de regerende bovenlaag waartoe
Bonichi behoorde, is voor de schrijver zelf een vanzelfsprekende gedragsnorm, die
hij aan anderen wil opleggen.
Zo dichtte Bindo Bonichi: Hoewel de ridders zweren aan de broeders / anderen
niet aan te raken en zuiver te leven / doem aan hem die gelooft in antieke strijders'
als waarschuwing aan het adres van de edelen. De burgers en kooplieden werden op
een andere manier gewaarschuwd. Bindo signaleerde arbeidsdeling en
beroepsmobiliteit, maar hekelde de ontevredenheid en het machtsmisbruik die daaruit
konden voortvloeien: ‘De koopman maakt zijn zoon tot notaris / Zo maakt de notaris
zijn zoon tot kleermaker / Elk denkt zijn brood te verdienen met een lepel / Terwijl
de ander het lijkt te doen met een mand / De mens heeft niet altijd wat hij wil / [...]
/ De mens bereikt veel door tegenslag in vrede te dragen / terwijl hij verkeert in deze
brandende smeltkroes.’ De kritiek richt zich vooral op het mogelijke machtsmisbruik
van rijke kooplieden en geestelijken: ‘De schoften van deze wereld zijn de kooplieden
[...] / De blaffende honden beheersen het hof / De geestelijken zijn kwade varkens /
En de wolven zijn onze valse herders / De schijnheiligen zijn onze raadsheren [...] /
Ieder scherpt zijn mes voor gewin / Hij is
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het meest geleerd die het meest kwaad aanricht.’ Daarna volgt een waarschuwing
voor de macht van de middenklasse en een aanroep tot de Heer om toch alles in
goede banen te leiden.
Hoofdzaak in het betoog van Bindo is echter niet het zinspelen op de wraak van
de Heer, maar het bepleiten van een algemene, voor alle groepen geldende mentaliteit.
Hij beveelt aan in een passage ‘Hoe de mens die bestuurt met zichzelf moet omgaan
en met zijn onderdanen’, om vooral eerlijk te zijn, om als geletterde de onwetenden
op te voeden en om je als machtig bestuurder altijd aan de wet te houden: ‘Wees
hard noch zacht [...] de wijze en goede mens is hard of zacht al naar de
omstandigheden [...] Laat hem voorzichtig, gematigd en rechtvaardig leven.’ Uit
deze verzen wordt duidelijk hoeveel waarde de stadsbestuurders hechtten aan de
sociale verantwoordelijkheid van een boven de partijen staande bestuurlijke bovenlaag,
die een voorbeeldige rol dient te vervullen in de verbreiding van gedragsidealen.
Vanuit dit perspectief werden de grote opdrachten verleend. De normen van
openbaarheid van bestuur en toegankelijkheid van informatie, en de voorbeeldfunctie
van de bestuurders bevorderden een groots mecenaat, omdat monumentale
afbeeldingen gezien werden als een belangrijke aanvulling op informatieoverdracht
in woorden en omdat een goed geordende stad met mooie gebouwen en schilderingen
gold als een bewijs van harmonie en eendracht. Zo beschouwden ook de schilders
hun maatschappelijke taak, getuige de aanhef van hun statuten, waarin hun functie
werd beschreven als vaklieden, die de christelijke idealen in beeld brachten en deze
zo over grotere groepen in de samenleving moesten verbreiden. Aan schilders werd
zowel door opdrachtgevers, als door hen zelf een rol toegedacht in de legitimering
en sanctionering van openbaar gezag. Daarom waren de bestuurders afhankelijk van
schilders, die een belangrijke schakel vormden in de uitoefening van het staatsgezag
en de verbreiding van beschavingsidealen.122
Het openbare bestuur vergde een actief mecenaat. De enorme
vermogensaccumulatie van vóór 1300 maakte dit economisch mogelijk. Alleen de
staat beschikte over voldoende geld, verworven door belastingheffing en over de
culturele identificatie met een collectief ideaal, om grote bouwprojecten tot een goed
einde te brengen. Voor de ontwikkeling van plannen en de uitvoering van het werk
was in Siena een doelmatige arbeidsorganisatie beschikbaar. Deze strekte zich uit
tot het bestuur zelf. Het stadsmecenaat paste immers in een algemene uitbreiding
van overheidsinvloed op alle sociale terreinen, van vrede en veiligheid tot
prijsbeheersing en ziekenzorg. Het stadsbestuur ging het als een normale taak
beschouwen om rooilijnen, raamindelingen, bestrating, kerkbouw en mecenaat te
beheersen. De eenmaal ontwikkelde bureaucratische besluitvorming over bijvoorbeeld
het belegeren van kastelen, het beheer van gevangenissen of de prijsvorming van
vlees en vis kon zonder ingrijpende aanpassingen uitgebreid worden tot de
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problematiek van wat wij nu welzijn, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en
kunstbeleid noemen.
Het specifieke van het stadsmecenaat in Siena ten opzichte van opdrachtverlening
in hoofse centra zoals Napels, Milaan of Avignon, was de nadruk op het collectieve
karakter van het mecenaat. In de cultuur van de bestuurders pasten groots uiterlijk
vertoon van individuen noch een uitgesproken persoonlijke pracht en praal.
Individueel gold zelfs een zekere ingetogenheid als norm, maar als groep kon men
zich laten gelden, zij het ook dan met mate en met gevoel voor de kosten en de baten.
Binnen de economische en politieke verhoudingen ontstond een besef van schoonheid
als uiting van collectief vermogen, als iets dat mensen samen tot stand gebracht
hadden en waarop zij als stadssamenleving trots mochten zijn. Zo versterkte kunst
de interne cohesie en werd het aanzien ten opzichte van concurrerende steden vergroot.
Deze trots op de geschiedenis van de eigen stad en op de kunstwerken die daar
geschapen waren dank zij de opdrachten van het stadsbestuur spreekt overduidelijk
uit de kroniek van Agnolo di Tura.123 Hij besteedde uitvoerig aandacht aan de
heroïsche slag bij Montaperti. Met nog meer chauvinisme beschreef Tura de plaatsing
van de Maestà op het hoofdaltaar in de dom. De kroniekschrijver vermeldde vol trots
dat het altaarstuk groter en mooier was dan de oudere decoraties en dat Duccio de
beste schilder van zijn tijd genoemd mocht worden. Ook diens leerlingen roemde hij
als vaklieden op wie Siena zich kon laten voorstaan. Tura memoreert onder meer de
opdrachten voor het schilderen van door Siena ingenomen stadjes, verleend aan
Simone Martini en hij brengt enkele werken van Ambrogio Lorenzetti onder de
aandacht. De burgers van Siena waren trots op hun kunstenaars.
De financiering en de besluitvorming inzake kunst verliepen langs de gebaande
bureaucratische paden. Mensen benaderden namens een instelling het stadsbestuur
voor een subsidie om een reeds besteld kunstwerk te kunnen laten voltooien en
verwezen daarbij naar het algemene belang ervan. Dergelijke verzoeken kwamen
van de bisschop, de kathedraalfabriek, een bedelordeconvent, een kerk in de regio,
de bewindhebbers van een gilde, of van het bestuur van een stedelijke dienst, zoals
de Gabella, de Biccherna of de Mercanzia. In belangrijke gevallen liet eerst de
Algemene Raad haar licht schijnen over deze verzoeken en bracht na rijp beraad
advies uit aan de Heren Negen. Deze namen een besluit en gaven vervolgens een
betalingsopdracht aan één van de twee belastingdiensten. Tenzij de Heren Negen
zelf het initiatief namen tot opdrachtverlening verliep het stadsmecenaat dus over
vijf schijven: subsidieverzoek van een instelling, overleg en advies van de Algemene
Raad, besluit van de Heren Negen, uitvoering door de opdrachtgevende instelling
en betaling door de Gabella of de Biccherna.
Hoewel enkele schilders in staat waren om hun maatschappelijke positie
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enigszins te verbeteren - zoals blijkt uit de daglonen, prijzen voor aangenomen werk,
bezittingen van onroerend goed en nalatenschappen, alsmede de wijze van begraven
- bleef hun zeggenschap over de te schilderen voorstellingen gering.124 Iconografie
was en bleef een zaak van opdrachtgevers. Hoezeer enkele schilders zich postuum
de roem van geleerde vaklieden mochten verwerven, tijdens hun leven waren zij
gehouden aan wat opdrachtgevers voorschreven.
De algemene doelstellingen van het mecenaat en van de kunst, zoals beschreven
in stadswetten en gildestatuten, werden in contracten en mondelinge overeenkomsten
gespecificeerd. Er zijn vier contracten overgeleverd uit de periode waarom het ons
hier gaat en drie daarvan betreffen schilders uit Siena. De arbeidsovereenkomsten,
gesloten met Duccio in 1285, met Cimabue in 1301, met Duccio in 1308 en met
Pietro Lorenzetti in 1320, tonen aan dat niet de voorstellingen zelf tot in de details
beschreven werden, maar dat wel de zeggenschap over de inhoud nauwkeurig stond
aangegeven.125 De macht over de iconografie berustte respectievelijk bij de rector
van een lekebroederschap in Florence, bij de kerkmeester van een hospitaal in Pisa,
bij het stadsbestuur van Siena en bij de bisschop van Arezzo. Uit deze contracten
blijkt niet alleen de gangbare procedure bij grote opdrachten, maar ook het specifieke
van Siena, namelijk de toonaangevende rol van het stadsbestuur en de lange periode
van culturele bloei.
Het Athene van Pericles kende een veel kortere en minder mensen omvattende
periode van politieke stabiliteit en artistieke bloei dan het Siena van de Heren Negen.
In een nog breder perspectief bezien, leren de gegevens over het stadsmecenaat van
Siena dat de processen die door Weber en Elias zijn omschreven met de begrippen
bureaucratisering, kapitalisme, rationalisering, civilisatie en staatsvorming zich al
in een vroeger stadium op duurzame wijze voltrokken dan algemeen wordt
aangenomen, en dat de Italiaanse stadstaten daarin een pioniersrol vervuld hebben.126
In de debatten naar aanleiding van het werk van Weber en Elias over ‘de overgang
van feodalisme naar kapitalisme’, de vorming van de ‘vroeg-moderne staat’ en ‘het
beschavingsproces’ verdienen stadstaten, in het bijzonder Siena, een grotere rol dan
deze tot dusverre hebben gekregen.127

Een Maestà in de kapel van de bestuurders, de Heren Negen
De rijke burgers zochten verschillende soorten eigen ruimten om samen te komen,
hun functies als bestuurders uit te oefenen, hun devotie te beoefenen en om hun
prestige te tonen. Vóór 1280 was het stadsbestuur gewoon in de
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San Cristoforo bijeen te komen, werden sacristieën van bedelordekerken als
bewaarplaats voor archiefstukken gebruikt en maakte het stadsbestuur gebruik van
de klokketorens van kerken. Met de differentiatie van bestuurlijke taken en de
vermogensaanwas van de burgerij, werden deze kerkelijke plaatsen te klein, te
verspreid en te nederig bevonden. Er vond een verzelfstandiging plaats van stedelijke
instellingen die in de architectuur tot uiting kwam.
Op de plaats waar rond 1280 slechts een opslagplaats stond werd na 1287 een
monumentaal stadhuis gebouwd.128 Nabij de centrale markt verreesvoornamelijk
tussen 1290 en 1310 toen de kathedraalbouw vrijwel stil kwam te liggen - een groot
gebouw met veel kamers voor de diverse overheidsdiensten, voor opslag van wapens
en voedsel, voor de gevangenis en voor het houden van vergaderingen van de
Algemene Raad en van de Raad van de Heren Negen, in de wet omschreven als: ‘De
bestuurders en verdedigers van de comune en het volk van stad en ommelanden van
Siena, het bevoegd en wettig gezag en de heren van de comune, civitas en populus
Senensis’.129 Het stadhuis werd het centrum van Siena.
Rond 1287 werd een kapel ingericht voor de stadsbestuurders.130 Op 28 juli werden
de banken en het raam betaald, tegelijk met de beglazing van het raam in het koor
van de dom. Op 12 augustus 1289 werd ‘Meester Mino’ voor een Maestà betaald in
de raadzaal, een voorloper van de Sala del Mappamondo. In 1302 maakte Duccio
voor de kapel ‘...een paneel met de Maestà[...] en een predella, dat men op het altaar
zet in het huis van de Negen’. De iconografische vernieuwingen gingen dus uit van
de opdrachten in het stadhuis. In 1315 volgde de Maestà in de nieuwe raadzaal; in
1319 werd Duccio's Maestà gerestaureerd. Net als bij de dom is overigens ook hier
het bij elkaar zoeken van documenten, altaren, muren en beeldfragmenten een
hachelijke onderneming, met een voortdurende kans op vergissingen als gevolg van
alle verbouwingen en de rijke, maar toch fragmentarische gegevens.
De betekenis en functie van de Maestà als symbool van de stadstaat Siena is alleen
te begrijpen vanuit de context van een overkoepelende burgerlijke overheid die de
instellingen van seculiere en reguliere geestelijken ging domineren. De iconografie
werd bepaald door een unieke combinatie van stedelijk-juridische opvattingen,
ontleend aan oudere, vooral vorstelijke en pauselijke gewoonten, en een iconografische
traditie rond de Majestas Domini. In het begrip en het beeld majestas werd een idee
van soevereiniteit tot uitdrukking gebracht, hetzij toegepast op de heerschappij van
een vorst of paus, hetzij op Christus. Deze opvattingen over heerschappij werden
zichtbaar gemaakt door een frontale pose, een troon, een podium, een baldakijn en
een reeks heerserssymbolen, veelal aangeduid als insignia of regalia. De specifieke
inbreng van de burgers van Siena was dat zij de politiek-theologische traditie, die
ver verwijderd was van de cultuur van een stadsrepubliek, zo omvormden dat deze
wel te gebruiken was voor het visualiseren van de
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soevereiniteit van een stadsrepubliek. Onder het regime van de Nove werd een
specifiek Sienese Maria-iconografie ontwikkeld: een tronende Maria in majesteit,
‘heerseres, beschermvrouwe en pleitbezorgster’ van de comune, omgeven door een
viertal, als kwartet alleen in Siena vereerde heiligen. Op die manier werd Maria zowel
in de kathedraal als in het stadhuis afgebeeld en werd zij het symbool voor de
integratie van kerk en staat.
In de stadhuiskapel van de Nove verscheen, voorzover valt na te gaan, in Siena
het eerste altaarstuk met predella, een jaar nadat Cimabue het vermoedelijk oudste
polyptiek met predella voor de clarissen in Pisa maakte. Duccio's altaarstuk bevatte
een Maestà, die met de kapel zelf verloren is gegaan. Deze kapel - niet te verwarren
met de in de vijftiende eeuw ingerichte capella dei Signori - vervulde een belangrijke
functie voor de Negen tijdens hun ambtstermijn. Zij waren bij wet verplicht zich in
het stadhuis af te zonderen om ongewenste politieke pressie te beteugelen en konden
hun devotie dus alleen in de stadhuiskapel beoefenen, met als enige uitzondering het
Maria-Hemelvaartfeest waar ze uiteraard wel acte de présence gaven. De hoogste
bestuurders werden dus met twee voorstellingen geconfronteerd die beide het gezag
van de zelfstandige stadstaat aanschouwelijk maakten: de Maestà in de stadhuiskapel
en de Maestà in de dom, beide geschilderd door Duccio.

Het territorium in de vergaderzaal van de Algemene Raad
De staatsvorming in Siena berustte op een centrale belastingheffing en
geweldbeheersing binnen een groeiend grondgebied waar een wettig gezag en een
gemeenschappelijke beschaving gevestigd werden. Aan de westzijde van de raadzaal,
boven de voorzitter van de Consiglio Generale of Consiglio della Campana, werd
in 1315 het gezamenlijke symbool, de Maestà, omgeven door de vier stadsheiligen,
geschilderd. Op de wand daar tegenover werd in 1314 besloten het onderworpen
stadje Giuncarico af te beelden.131 Inzicht in de precieze ontwikkeling van de
staatssymboliek in Siena wordt bemoeilijkt door onduidelijkheden over het verloop
van de opdrachtverlening.
De oostwand toont thans het beroemde, aan Simone Martini toegeschreven
ruiterportret met de condottiere Guidoriccio.132 Links en rechts daaronder bevinden
zich de heiligen Ansanus en Victorinus, in 1529 door Sodoma geschilderd. Tussen
deze fresco's hing tot 1982 een groot Mariapaneel uit de San Domenico van Guido
da Siena. Na de restauraties is er een stadje te voorschijn gekomen met daarnaast
twee edelen. Vermoedelijk gaat het om het in 1331 geschilderde Arcidosso. Verder
zijn er resten te zien van een ronde kaart. De vraag is nu: hoe is de opdrachtverlening
in de zaal verlopen
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Simone Martini en restaurateur, Guidoriccio te paard met links Montemassi, rechts het legerkamp
van Siena en eronder Arcidosso en twee zich aan Siena onderwerpende edelen, voorts restanten van
de wereldkaart van Ambrogio Lorenzetti, en Ansanus en Victorinus van Sodoma, 1529, westwand
vergaderzaal van de Algemene Raad.
Palazzo Pubblico Siena, foto Grassi
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en wat is de historische en thematische samenhang tussen de verschillende
schilderingen?
Nadat veel stadjes waren veroverd, volgde in 1314 ook de inlijving van Giuncarico.
De vertegenwoordigers van het eertijds soevereine Giuncarico moesten op de bijbel
hun trouw zweren aan de wetten van Siena.133 In de notarieel vastgelegde
overeenkomst stond verder dat de burgers en edelen van Giuncarico Siena moesten
steunen in oorlog en vrede, dat zij zich bij de bondgenoten van Siena aan moesten
sluiten en zich tegen haar vijanden dienden te keren. Ook waren ze verplicht deel te
nemen aan het Maria-Hemelvaartfeest, het jaarlijkse stadsritueel in de dom. Zij
dienden, net als andere onderworpen stedelingen kaarsen te offeren aan de staat
Siena. In de akte volgden dan de belastingplichten en de bijdragen aan bruggen,
wegen, bronnen en bestuurlijke instellingen. De burgemeester van Giuncarico moest
het wapen van Siena voeren en alle eerder verworven privileges werden geannuleerd.134
Een dag na het opstellen van de akte vergaderde de Algemene Raad over het pact
tussen Siena en Giuncarico. Op 30 maart 1314 werd besloten om ter openbare
bekrachtiging van de geschreven overeenkomst een afbeelding te laten maken op de
westelijke wand van de nieuwe raadzaal. Zo verkreeg de beeldende kunst zelf kracht
van wet. De notariële akte, die in het archief kwam te liggen, werd voor een groter
publiek vastgelegd als onderdeel van een toen reeds bestaande reeks afbeeldingen
met andere kastelen op de wand van de raadzaal. Doel van de opdracht was, zo werd
expliciet beschreven, het verduidelijken van de onvervreemdbare, onschendbare en
rechtmatige eigendommen van de stadstaat Siena. Aldus leidde de algemene
doelstelling om de jurisdictie van Siena te vergroten meteen tot een daarmee
iconografisch direct verbonden opdracht aan een schilder. Dit herhaalde zich nog
diverse malen, vooral tussen 1328 en 1331 toen de belangrijke burchten ten zuiden
van Siena - Montemassi, Sassoforte, Arcidosso en Castel del Piano - ingelijfd werden
en ook in de raadzaal werden afgebeeld.
Tegenover deze reeks stadjes en kastelen, die in de staat Siena waren opgenomen,
was het algemene politiek-juridische symbool van de stadstaat Siena uitgebeeld. Zo
ontstond een geïntegreerd beeldprogramma in de zaal van de Algemene Raad met
als thema het soevereine, legitieme en gesanctioneerde gezag van de comune. Dit
programma bestond uit een gemeenschappelijk symbool, de Maestà, en uit de
afzonderlijke onderdelen van de staat: de onderworpen steden, edelen en hun kastelen.
De staatssymboliek bestond dus enerzijds uit de geweldmonopolisering door een
centrale overheid binnen een groeiend gebied en anderzijds uit een collectief symbool
voor legitiem gezag uitgebeeld in de vorm van een tronende stadsheilige onder een
baldakijn, omgeven door vier andere stadsheiligen.
Het stadhuisfresco van de Maestà was een getrouwe kopie van Duccio's
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Simone Martini, De Maestà onder een baldakijn met engelen en heiligen onder wie de stadsheiligen
van Siena, 1315-1321, oostwand raadzaal.
Palazzo Pubblico Siena, foto Grassi
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Maestà in de dom. De overeenkomst werd aangescherpt doordat de boven het
hoofdaltaar aangebrachte baldakijn in de raadzaal werd geschilderd boven Maria's
troon die naar vorm veel gemeen heeft met de opbouw van een gotisch polyptiek.
Net als in de dom werden voor de Maestà bewegende engelen met in hun armen
kaarsen aangebracht: het mechanische speelgoed dat vaak een beter inzicht geeft in
de toenmalige smaak dan de verbleekte en gerestaureerde fresco's of de van hun
vergulde timmerwerk ontdane altaarstukken.
Het toegevoegde baldakijn verduidelijkte met de op de rand rond het fresco
aangebrachte wapens en opschriften de politiek-juridische betekenis ervan. Op het
baldakijn prijkten de wapens van stad en volk van Siena, de balzana en de leeuw op
een rood vlak, en die van de koning van Napels, de fleurs-de-lys. Robert van Anjou,
toen de machtigste vorst, was leider van de Welfische bond waartoe Siena was
toegetreden. Petrus, Paulus en Johannes dragen het baldakijn, een subtiele getuigenis
van de onderschikking van de stadsheiligen van Rome en Florence aan Maria, de
avvocata en protettrice van Siena, dat als enige stad zo ver ging Maria daadwerkelijk
als stadsheilige te vereren en te gebruiken.
De rand rond het fresco toont verder portretmedaillons temidden van bladmotieven.
Boven in het midden is Christus als rechter afgebeeld, onderaan een tweehoofdige
vrouw met het Oude en het Nieuwe Testament. De achthoekige nimbus verwijst via
een opschrift naar de deugden. Naast het Oude en het Nieuwe Testament zijn de
voor- en achterkant van de munt van Siena afgebeeld met de tekst SENA VETUS
CIVITAS VIRGINIS en ALFA ET OMEGA PRINCIPUUM ET FINIS. Ook het zegel van de
capitano del popolo is in de rand opgenomen. Verder zien we profeten, evangelisten
en kerkvaders die de staatssymboliek van Siena in een ruimer historisch-religieus
kader plaatsten.
De Christus op moeders schoot draagt een tekstrol: DILIGITE IUSTITIAM QUI
IUDICATIS TERRAM, ‘Verkiest rechtvaardigheid, gij die de aarde bestuurt.’ Dit is de
boodschap van de voorstelling aan de leden van de stadsraad die het wettig gezag
en de wetgevende macht vertegenwoordigden binnen het territorium van Siena. De
raadsleden werd voorgehouden rechtvaardig te besturen op grond van de Sienese
wet, die gepresenteerd werd als voortzetting van de bijbelse wetten. Aansporingen
tot burgerlijke gehoorzaamheid, onderschikking van privé-belangen aan het algemeen
belang en deugdzaam gedrag werden door andere opschriften verduidelijkt.
Op de trappen die naar de troon voeren zijn twee verzen te lezen met aansporingen
om recht, rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en welvaart te laten zegevieren over
onrecht, tirannie, oorlog, verraad, diefstal en moord - de centrale thema's uit de
stadswetten. De dialoog tussen Maria op haar troon en de heiligen begint met: ‘De
bloemen der engelen, de rozen en de

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

160
lelies die de hemelse weiden sieren, verheugen mij niet meer dan goede raad.’
Gezamenlijke advisering van burgers aan hun stadsbestuur was de functie van de
raadzaal.
De betekenis van de thans dominerende ruiter, Guidoriccio di Niccolò de' Fogliano
uit Reggio, de legerleider van Siena, vormt een probleem. Het fresco gold als een
onbetwist meesterwerk van Simone Martini die hiermee het eerste profane portret
en het eerste monumentale landschap geschilderd zou hebben, totdat Moran deze
visie in twijfel trok.135 Een zo prominent ruiterportret was ongebruikelijk in stadstaten.
Dergelijke heersersportretten te paard kwamen wel voor in hofstaten, of als postuum
grafmonument in een kathedraal.136 Zeker is dat op de wand verschillende onderworpen
steden, kastelen en edelen waren afgebeeld. Het ruiterfresco kan hiervan een onderdeel
zijn geweest, dat door de latere opdrachten en door restauraties een ander aanzien
en een minder republikeinse betekenis gekregen heeft. Restauraties waren in de
zestiende eeuw nodig omdat de rond 1345 aangebreachte wereldkaart in slechte staat
verkeerde. Dat het huidige fresco het resultaat is van latere ingrepen blijkt alleen al
uit de overlappingen van de verflaag.
Mogelijk is de gehele wand ingrijpend gerenoveerd gedurende de late zeventiende
eeuw toen er meerdere renovaties plaatsvonden. Paus Alexander VII liet voor de dom
een nieuwe zijgevel ontwerpen; Bernini maakte een gevel in Trecento-stijl. Tevens
werd de Capella del Voto met gevoel voor historie opnieuw gebouwd en ingericht.137
Verschillende stadhuisopdrachten, historische teksten en het later gebouwde
aartsbisschoppelijk paleis wijzen op een herlevend historisch besef in Siena. Als
onderdeel van het cultiveren van het eigen verleden is ook een ingrijpende restauratie
van de westwand in de raadzaal aannemelijk. De nadruk op de glorierijke
schilderstraditie en toeschrijvingen aan enkele grote meesters passen ook in dit
cultuurpatroon.138
De slotsom moet dus luiden dat de westwand het resultaat is van een ingewikkelde
opeenvolging van opdrachten en restauraties. Tussen 1300 en 1332 werd de
staatsvormingsstrijd uitgebeeld door verwijzingen naar onderworpen kastelen, steden
en edelen, met waarschijnlijk in het centrum de legerleider die in dienst van de staat
deze overwinningen behaalde. Op de andere wanden werd dit beeldprogramma
voortgezet met verschillende veldslagen. Op de oostwand verscheen het symbool
voor de staat als geheel: de Maestà. Rond 1345 werd het beeldprogramma op de
westwand voor een deel aan het oog onttrokken door de wereldkaart die Ambrogio
Lorenzetti schilderde. Al in 1393 betaalde de Biccherna een aanzienlijke som voor
de restauratie van deze kaart. De mappamondo werd geprezen door Ghiberti en Vasari
en restanten ervan werden nog door Pecci genoemd.139 Dit maakt het begrijpelijk dat
Ghiberti en Vasari Guidoriccio niet noemden. In de zeven-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

161
tiende of achttiende eeuw werd de westwand gerenoveerd door het aanbrengen van
een fresco waarin elementen van het oude programma uit de jaren dertig van de
veertiende eeuw waren opgenomen. De nog steeds zichtbare ingekraste cirkels en
het ijzeren draaipunt in het midden zijn de rudimenten van de mechanisch draaiende
wereldkaart waaraan de raadzaal haar naam dankt. Het programma van de jaren
dertig was dus een samenhangend en geschiedkundig beeld van de stadstaat Siena,
bedoeld als een monument dat het jaarlijkse staatsritueel in herinnering bracht: aan
de ene kant het symbool van de stadstaat, de Maestà, en aan de andere kant de steden,
edelen en kastelen die daarvan deel uitmaken. De opdracht voor de wereldkaart hing
vermoedelijk samen met de nadere uitwerking van de staatssymboliek in de
aangrenzende vergaderzaal van het stadsbestuur en het besef dat de stadstaat Siena
niet minder was dan het centrum van de beschaafde wereld.

Beroepsbestuurders, geweldbeheersing en belastingheffing in jaarverslagen
en wetboeken
De voorstellingen in de vergaderzaal van de Negen zijn verbonden met de
afbeeldingen in de wetboeken en jaarverslagen - de belangrijkste instrumenten van
bestuurlijke machtsuitoefening. Iconografische vernieuwingen kwamen vaak voort
uit afbeeldingen in boeken, zoals reeds is aangetoond aan de hand van de Bolognese
miniaturen in pauselijke wetboeken die van belang waren voor afbeeldingen op groter
formaat zoals altaarstukken en fresco's.
De eerste wetboeken bevatten niet-figuratieve versieringen, maar al gauw werden
de randen en beginletters versierd met eenvoudige afbeeldingen van
stadsbestuurders.140 Op statische voorstellingen volgden kleine verhalende scènes
van bijvoorbeeld een bestuurder die een suppliek in ontvangst neemt van een van
zijn medeburgers. Wetboeken en jaarrekeningen werden na 1290 een belangrijke
bron van nieuwe beeldtradities. De hoogste ambtenaren met de rang van camerlingo,
consul, podestà en provveditore kwamen in beeld. Zo werden de bestuurders in
verschillende rollen, bij diverse handelingen en in uiteenlopende samenstelling
afgebeeld, telkens aan het begin van een wetboek. Zowel de algemene wetboeken
van de stad werden op die manier verlucht als de statuten van de afzonderlijke
instellingen. In 1298 werden de portretten opgenomen in één kader: de eerste
afbeelding van vergaderende ambtenaren. De zes heren zijn afgebeeld als leden van
een commissie, bestaande uit redenerende, luisterende en schrijvende functionarissen:
vijf burgers en een monnik uit San Galgano.
De banden - houten panelen met een leren band - waarin de jaarrekenin-
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Niccolò di Ser Sozzo Tagliacci, Maria Hemelvaart met engelen en de vier stadsheiligen van Siena.
Capitoli 2, fol. 1r, Archivio di Stato Siena
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gen van de Biccherna en Gabella werden bewaard, geven een duidelijke ontwikkeling
te zien in de richting van een uitgebreidere, meer ingewikkelde staatssymboliek. De
panelen aan de voorzijde illustreren de belangrijkste aspecten van de sociale
geschiedenis van de stadstaat Siena van het midden van de dertiende eeuw tot de
zestiende eeuw toen Siena opgenomen werd in het hertogdom Toscane.141 Eerst is
uitgebeeld hoe de cisterciënzer monniken van San Galgano een belangrijke rol
vervulden in de stedelijke administratie. Maar later werden ze overvleugeld door de
burgers, wier namen en familiewapens in toenemende mate op de omslagen
verschenen. De nadruk kwam in de afbeeldingen te liggen op de bestuurlijke
activiteiten die betrekking hadden op geweldbeheersing en belastingheffing. De
belangrijkste thema's waren het innen van belastinggelden door leden van de
Biccherna en Gabella, het uitbetalen van loon aan ridders, de oorlogvoering en het
afwenden van oorlogsdreiging. De stedelijke schatbewaarders en administrateurs
bepalen het beeld, te zamen met symbolen die op het stedelijk leven betrekking
hadden en episodes uit de veelbewogen stadsgeschiedenis. In 1344 werd een figuur
afgebeeld die het goede bestuur in de stadstaat Siena vertegenwoordigde, een oude
man op een troon, met aan zijn voeten de legendarische stichters van Siena: Senus
en Aschius, de kleine kinderen die door een wolvin werden gezoogd. Het waren de
kindertjes van Remus die door Romulus uit Rome was verdreven: zo maten de burgers
van Siena zich een antiek verleden aan en wierpen ze zich op als de ware erfgenaam
van de Romeinse republiek.
Niet alleen de ambtelijke activiteiten van wetgeving, vergadering, administratie,
het innen van belastingen en het uitbetalen van salarissen werden in beeld gebracht,
maar ook de sacrale aspecten van de stadstaat kwamen in beeld. De grote
verzamelband, waarin via een reeks akten de staatsvorming in detail was beschreven,
werd voorzien van een kostbaar miniatuur. Aan het begin van de tweede Capitoli
zien we Maria, omgeven door engelen, terwijl op de vier hoeken van de hemel het
kwartet stadsheiligen figureert.142 Het is een iconografische samenvoeging van
miniaturen met Maria en afzonderlijkse stadsheiligen die in vele religieuze
manuscripten voorkwamen.
De opdrachtverlening voor afbeeldingen in boeken werd weliswaar voortgezet, maar
de nadruk verschoof na 1300 in de richting van monumentale afbeeldingen, die voor
grotere groepen burgers zichtbaar waren als gemeenschappelijke oriëntaties. De
bestuurders van Siena onderscheidden zich hierin van hoofse opdrachtgevers die hun
aanspraken op soeverein gezag lieten uitbeelden in kostbare, steeds luxueuzer
uitgevoerde handschriften. De bestuurders van Siena zochten hun heil in relatief
goedkope schilderkunst op groot formaat. Als politieke propaganda hadden omslagen
van jaarverslagen, miniaturen in wetboeken of verluchtingen van gildestatuten
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een te beperkt bereik. Daarom legden de bestuurders van Siena de nadruk op publieke
kunst, niet alleen bestemd voor de politieke elite, maar ook voor de door hen bestuurde
burgerij. Zo lieten zij het ideaal van legitieme staatsmacht met sacraal vernis door
schilders tot uitdrukking brengen.
Dit onderscheid tussen stadsmecenaat en hofmecenaat vloeide ten dele voort uit
de verschillen in afhankelijkheidsverhoudingen tussen elite en massa. In
hofsamenlevingen was de bestuurlijke bovenlaag kleiner en in veel mindere mate
verantwoording schuldig aan onderdanen. Daarom verschoof juist in een stad als
Siena de nadruk in de richting van paneelschilderingen en fresco's, die in de
informatieoverdracht een veel groter bereik hadden. In die beeldvormen en niet in
boekverluchtingen werd de thematiek van de soevereine stadstaat, vertegenwoordigd
door een bestuurlijke bovenlaag, verder uitgewerkt. De rijke kooplieden en bankiers
gingen zich meer in het oog lopend onderscheiden als een beschaafde, professionele
elite die het wettig gezag vertegenwoordigde. In de miniaturen waren de scheidslijnen
tussen bestuurders en volk nog betrekkelijk vaag, maar deze werden in de
monumentale kunst duidelijker. De bestuurders verhieven zich als machthebbers niet
alleen boven de kathedraalgeestelijken en de edelen in de contado, maar ook boven
hun minder vermogende medeburgers. De scheidslijnen tussen staatsgezinde burgers
en buitenstaanders werd aangescherpt als de dominante as waarlangs de samenleving
was geordend.
Schandportretten van tegenstanders van het wettige bewind verduidelijkten deze
ordening in het openbaar, en vaak in relatie tot gerechtelijke uitspraken en
strafvoltrekkingen.143 Rebellen, verraders en criminelen werden hangend aan hun
voeten afgebeeld. Pitture infamanti werden regelmatig besteld voor de gevels en de
binnenruimten van het stadhuis. Deze afbeeldingen vormden het afschrikwekkend
tegenbeeld van de deftige, zelfbewuste en keurig besturende burgers: de kringen van
de Heren Negen. Een van deze schandportretten (van de rebel Marco Regoli) werd
in 1330 besteld bij Simone Martini. Geen van deze afbeeldingen is bewaard gebleven,
omdat ze, wanneer ze niet meer politiek ter zake deden, werden verwijderd om plaats
te maken voor dan actuele afbeeldingen. Kunst werd niet voor de eeuwigheid gemaakt.
Enkele bestuurders lieten zichzelf met hun namen en hun familiewapens afbeelden.
Binnen het collectieve bestuursideaal was de ruimte voor individuele zelfverheffing
echter gering en bleef het bij enkele wapens, een votiefportret en een paar opschriften.
Zo bestelden een schatbewaarder, een belastinginner en een secretaris in 1343 een
Maria-Boodschap bij Ambrogio Lorenzetti.144 Op het paneel werden onder de
religieuze voorstelling, de namen en functies van de opdrachtgevers geschreven.
Dezelfde bestuurders lieten een jaar later hun namen vermelden op het omslag van
het stedelijk jaarverslag. Boven hun namen en wapens verscheen het symbool van
de
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soevereine stadstaat, geschilderd door Ambrogio Lorenzetti. Deze uitbeelding was
afgeleid van de zes jaar eerder geschilderde fresco's in de vergaderzaal van het
stadsbestuur.

Wetgevend gezag en territoriale macht in de vergaderzaal van de Heren
Negen
De reeks schilderingen in het stadhuis die de stadstaat Siena, bestuurd en verdedigd
door de Heren Negen, in beeld bracht, werd bekroond met de fresco's van Ambrogio
Lorenzetti in de vergaderzaal van de Negen. Dit vertrek dankt aan deze fresco's zijn
huidige naam, Sala della Pace. De zaal kijkt uit op de ommelanden ten zuiden van
Siena. Tegenover het raam is op een geschilderd podium een allegorie van de stadstaat
uitgebeeld met daarvoor de bestuurders zelf. Op de twee lange wanden lieten zij hun
bestuursfuncties afbeelden: het vermijden van oorlog, plundering, verkrachting, roof,
moord en brandstichting en het nastreven van vrede, veiligheid, handel, nijverheid,
welvaart en ceremonieel. De fresco's vormen de eerste monumentale staatssymboliek
sinds de oudheid met daarbij natuurgetrouwe afbeeldingen van stad, landschap en
grote groepen geïndividualiseerde mensen, verbonden door samenwerking en strijd.
Door opschrift en betalingen is bekend dat Ambrogio Lorenzetti de fresco's in
1338 heeft geschilderd.145 Over geleerde adviseurs is in de literatuur veel gespeculeerd.
Geen van de geopperde geleerden en geen van de geciteerde teksten heeft echter een
direct verband met de iconografie en met de denkwereld van opdrachtgevers en
publiek.146 Er is te ver gezocht, te diep gegraven en het voor de hand liggende is
nagelaten. De sleutel tot de fresco's ligt niet in het algemeen beschouwende werk
van Thomas van Aquino, Hugo van Saint Victor, Brunetto Latini of Remigio Girolami,
maar in de concrete stadswetten, die precies in dezelfde tijd en binnen dezelfde sociale
kring ontwikkeld werden als de schilderingen.147
Gezien de aanwezigheid van deze wetten is het ook overbodig een verloren
opdrachtdocument met iconografische voorschriften te veronderstellen. De bestuurders
konden de schilder zo wel vertellen wat ze wilden, omdat de boodschap eenvoudig
was en hun zeggenschap niet in het geding kon komen. Dit ideaal van eenvoud,
toegankelijkheid en helderheid legden de burgerbestuurders zichzelf op bij hun
wetgeving.148 Tura, de kroniekschrijver, vermeldt expliciet dat het doel van de wetten
van 1337-1339 vooral was om deze in eenvoudige bewoordingen, zonder
dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden op schrift te stellen.149 Daarbij konden de
wetgevers in Siena
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Ambrogio Lorenzetti, Twee colleges van de Nove met het koord van Eendracht voor een podium met
de Maestà, Pax, de Commune met aan zijn voeten Aschius en Senus, deugden, loyale edelen en
gevangen rebellen met militairen; op de andere wand vrede en welvaart in stad en ommelanden van
Siena, 1338, vergaderzaal van de Heren Negen.
Palazzo Pubblico Siena, foto Grassi
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dankbaar gebruik maken van de in 1338 uit Bologna gevluchte rechtsgeleerden van
wie velen zich in Siena vestigden, zoals Tura vermeldt. Waar opdrachtgever en
schilder deskundig advies nodig hadden, konden zij dat ongetwijfeld van deze
juridische experts verkrijgen.
Ambrogio Lorenzetti heeft waarschijnlijk zelf een grote rol gespeeld in het
visualiseren van de stadstaat, die hij na de voltooiing van zijn werk ook als lid van
de Consiglio Generale diende.150 Hij werd goed betaald en getuige opmerkingen van
Tura, Ghiberti en Vasari hogelijk gewaardeerd.151 Zij prezen zijn stadhuisfresco's en
noemden hem een pictor doctus. Deze geleerdheid bestond naar we mogen aannemen
uit kennis van de in de volkstaal geschreven wetten van 1309 en uit het vermogen
mondelinge aanwijzingen van Sienese bestuurders en Bolognese juristen in beelden
te verwerken. Net als de wetten hebben de schilderingen een praktische inslag en
een opsommend karakter: het is een samenraapsel van elementen die op inventieve
wijze tot een samenhangende staatssymboliek zijn gecomponeerd. Ghiberti noemt
Ambrogio Lorenzetti een goed componitore, een criterium dat ook voor Alberti en
Vasari zwaar woog. De schilderingen als geheel waren duidelijker en systematischer
dan de geschreven wetten zelf. De schilder overtrof in zijn vermogen tot het uitdragen
van ideeën de juristen en wethouders.
De pictor kon beschikken over verschillende voorbeelden. Bolognese miniaturisten
hadden kort voor 1338 een constitutionele iconografie ontwikkeld ten behoeve van
pauselijke en keizerlijke wetboeken.152 Aan het begin daarvan werden één of twee,
veelal bladvullende miniaturen opgenomen met de overdracht van symbolen van
macht en gezag. Een tronende figuur - God, Christus, Petrus of de Drieëenheid verleende boek, zwaard, scepter of kroon aan aardse gezagsdragers: paus, keizer of
koning, al of niet met hun gevolg. De troon stond meestal op een podium; de hoogste
bron van potestas droeg gewoonlijk een kroon. Naast deze wetsvoorstellingen was
er sinds 1338 in relatie daarmee een uitgebreide deugdeniconografie ontwikkeld als
verluchting bij de in dat jaar voltooide Novella van de belangrijkste rechtsgeleerde,
Giovanni d'Andrea.153 Van geen van deze miniaturen is bekend dat ze in Siena waren,
maar de Bolognese juristen die er in 1338 arriveerden konden de benodigde informatie
makkelijk verstrekken. Wel waren er in Siena twee verluchte boeken met het
Decretum Gratiani.154 Een ervan bevat een miniatuur met een tronende Christus die
boek en zwaard verleent aan keizer en paus. De miniaturen bij de afzonderlijke
strafrechtelijke kwesties tonen verschillende vormen van wetsovertreding, rechtspraak
en strafvoltrekking. Met de miniaturen in de stadswetten, die bestuurders in functie
toonden, had Ambrogio Lorenzetti hieraan een goed houvast. Voegen wij hierbij de
vaardigheid van de schilder in het maken van fresco's, dan wordt het begrijpelijk hoe
hij van al deze ervaringen, tradities en conventies kon leren en in 1338 tot iets nieuws
kon komen.
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Ambrogio Lorenzetti, De tyrannie aan het bewind, omgeven door ondeugden, met links de stad in
verval en voor het podium moord, roof, verkrachting en een geketende Justitia, 1338.
Palazzo Pubblico Siena, foto Grassi
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Kern van de voorstelling is de korte wand tegenover het raam met op het podium
een uitbeelding van de soevereine constitutionele staat, opgebouwd uit verschillende
figuren die door opschriften, attributen en insignia en door hun onderlinge verband
één programmatisch geheel vormen.155 De groep op het podium symboliseert de staat
Siena en is als zodanig een juridische, geseculariseerde uitwerking van de eerder in
belendende vertrekken en in de dom ontwikkelde Maestà-iconografie. De
bestuurssymboliek heeft een samengesteld karakter en het is niet mogelijk een van
de samenstellende elementen als staatssymbool te isoleren van de rest, of dit nu een
deugd, een andere personificatie, een troon, een attribuut of een kledingstuk is.
De belangrijkste figuur op het podium is een tronende heer. Achter zijn hoofd
verwijzen de letters CSCV naar COMUNE SENARUM CIVITAS VIRGINIS.156 In zijn
linkerhand draagt hij het gouden stadszegel van Siena met daarop een afbeelding
van een tronende Maria. Vanuit de scepter loopt een touw naar de op een na grootste
figuur, een tronende vrouw links. Achter haar staat hetzelfde opschrift als bij de
Maestà in de raadzaal: ‘Verkiest rechtvaardigheid, gij die de aarde bestuurt’. De
tronende heer en dame representeren te zamen de staat Siena. Als rechtsbronnen en
oorsprong van bestuursmacht herinneren zij aan het keizerlijk en het pauselijk recht
waarnaar in de wetten van Siena werd verwezen.157 De heer en dame zijn direct
herkenbaar als symbolen van Siena door de kleding die zij dragen. De kleuren van
de stadswapens, respectievelijk zwart en wit en rood, zijn in hun kleren verwerkt.
De tronende dame kijkt omhoog naar SAPIENTIA, die in de ene hand een boek
houdt en in de andere een balans. Op de schaal links onthoofdt een engel een burger,
vermoedelijk een rebel die de naast hem afgebeelde vorst meende te moeten steunen,
aan wie de engel zijn kroon ontneemt. De engel links vertegenwoordigt, zo leert het
opschrift, het distributieve recht, de engel op de schaal rechts, het commutatieve
recht.158 De rechtsgang wordt in beeld gerelateerd aan wijsheid, rechtvaardigheid en
legitimiteit.
Rond de heer zetelen personificaties van deugden, verduidelijkt door opschriften
en attributen: VREDE, VOORZICHTIGHEID, KRACHT, GROOTMOEDIGHEID, MATIGHEID
en RECHTVAARDIGHEID. Boven de heer zweven GELOOF, HOOP en LIEFDE. Deze
deugden verbeelden het bestuurlijke programma van de Heren Negen, met het
handhaven van vrede en rechtvaardigheid als centrale doelstelling en de overige
deugden als doeleinden die daarmee onverbrekelijk verbonden waren. De figuren
zijn pictogrammen, die zich laten lezen als een index op de bestuurlijke doelstellingen
zoals deze in de wetten en de ambtseed van de Heren Negen waren beschreven.159
Voor het podium staan de bestuurders opgesteld in twee rijen van twaalf.
Waarschijnlijk zijn het de twee bestuurscolleges die de opdrachten voor de fresco's
en de wet verleend hebben.160 Ze ontvangen het koord van CONCOR-
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met op haar schoot een schaaf: symbool van beschaving. Ze draagt de van het
gerechtelijk gezag en de wetgevende macht komende touwen over aan de bestuurders,
die met het gevlochten koord in processie voor het podium staan opgesteld. Deze
optocht roept het kathedraalritueel in herinnering. Tegenover de bestuurders knielen
twee edelen. De een biedt een kasteel aan, de ander wijst naar de geboeide en
vastgebonden boeven, rebellen en andere misdadigers achter hem.161 Het podium
wordt bewaakt door krijgers te voet en te paard: het leger en de politiemacht van
Siena die vrede en recht zo nodig met geweld konden handhaven.162 Op het podium
figureert direct daarboven de deugd IUSTITIA, met als attribuut het zwaard.
Op de westwand werd voor wie het beeld nog niet duidelijk genoeg was, het
tegendeel van buon governo afgebeeld. In het midden troont de TIRANNIE, omgeven
door zonden. Een zwarte bok neemt de rol over van de wolvin op de wand ernaast,
die de legendarische stichters van de Sienese staat, Aschius en Senus, kinderen van
de uit Rome verdreven Remus, zoogt.163
Als tegenbeeld van EENDRACHT met schaaf verschijnt TWEESPALT met een zaag.
IUSTITIA ligt geboeid op de grond, erboven zweeft een figuur met een losgeslagen
juk als symbool van onbeteugeld gedrag. Voor het podium zien wij moord, doodslag
en verkrachting. Wat er te gebeuren staat wanneer het strafrecht niet wordt
gehandhaafd is links ervan uitgebeeld.
De stad is in verval. Balkons vallen van ellende uit elkaar, de muren scheuren, de
ramen zijn stuk en de straat ligt vol puin. Veel winkels zijn leeg. De straat wordt
onveilig gemaakt door gewapend tuig dat kinderen bedreigt, vrouwen verkracht en
mannen berooft. Gewerkt wordt er nergens. TIMOR heerst over stad en ommelanden.
Gajes en gespuis heersen over stad en land. Stadjes staan in brand, boerderijen en
bruggen zijn vervallen en alles wat eetbaar is wordt gestolen.164 Het fresco is een
suggestieve afbeelding van de bandeloosheid die ontstaat wanneer de wet niet wordt
gehandhaafd. Het is een uitbeelding van wat in het strafrecht verboden wordt en wat
te gebeuren staat wanneer criminelen en rebellen aan de macht zouden komen.
Voor alles duidelijkheid, zo stond het in de wet; dat was niet aan dovemansoren
gezegd. De derde wand toont de stad en ommelanden volgens het wettelijke
programma van de Heren Negen, die trots en weldoorvoed hun eigen goede werken
aanschouwen met achter hun rug alles waartegen ze zich te weer stellen. Stad en
ommelanden zien eruit als mensenwerk, hun werk, waarop ze met recht trots mochten
zijn. Het is een herkenbare afbeelding van een bestuurlijk ideaal dat op een verrassend
precieze wijze vele afzonderlijke rubrieken uit de wet aanschouwelijk maakt.165 De
belangrijkste voorschriften inzake de ruimtelijke ordening zijn uitgebeeld. Links is
de koepel van de dom afgebeeld, en rechts een hospitaalkerk voor de stadsmuur met
de
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Porta Romana, herkenbaar aan de wolvin. De huizen zijn gebouwd volgens de
voorschriften over vensters, erkers, balkons en trappen; het verbod op familiewapens
is nageleefd. De belangrijkste neringen zijn present: een schoenlapper in zijn
werkplaats, een slager in zijn winkel, bankiers aan hun bureau en wevers aan het
getouw. Brandhout, graan en slachtvee worden de stad binnengevoerd, terwijl een
docent zich belast met het onderwijs. De betekenis hiervan wordt verduidelijkt door
de ‘vrije’ kunsten langs de rand. Armen, invaliden en ongeletterden zijn nergens te
bekennen. Er wordt gewerkt en geleerd, op de achtergrond wordt druk gebouwd. Op
de voorgrond maakt een elegant gekleed gezelschap zich op voor een feest. De
dansende vrouwen zijn op weg naar de dom waar het grote stadsfeest jaarlijks wordt
gevierd, een gelegenheid waarbij het verbod op uiterlijk vertoon niet van kracht is
zoals op normale werkdagen.
Niet alleen de stad, ook het land wordt tot in de kleinste details conform de wet
afgebeeld. Stad en land vormen een economische eenheid, verbonden door
verschillende wegen die vanuit de stadspoort uitwaaieren over het land. SECURITAS
waakt over het land waar de herder zijn kudde hoedt, de boeren dorsen en de schutters
op wild jagen.166 Bij de stadsmuur wordt een park aangelegd.167 De bossen, akkers en
wijngaarden zijn goed onderhouden. De wegen, bruggen en watermolens verkeren
net als de stadsmuur en de poort in uitstekende staat. Het geheel geeft een ideaalbeeld
van een stedelijk-agrarische economie, die functioneert dank zij de collectieve
voorzieningen die van staatswege werden getroffen. De drie wanden te zamen bieden
een totaalbeeld waarin het ideaal van professies, staat en civilisatie geheel volgens
de wet tot uitdrukking werd gebracht.
Het is een bijzondere prestatie van de schilder om de op zich saaie wetten zo
evocatief te visualiseren. Niet alleen details zijn met zorg geobserveerd en
weergegeven, maar ook de compositie is goed doordacht. Lorenzetti werd door
Ghiberti niet voor niets geëerd als bon componitore en pictor doctus. Het beeld van
stad en land is een eenheid die uit allerlei delen is opgebouwd. Het beeld is ontworpen
als iets wat je door een grote fish-eyeens zou kunnen zien wanneer je op de
stadhuistoren staat, maar alle onderdelen zijn van dichtbij waargenomen. Het land
is een natuurgetrouwe afbeelding van de vallei van de Arbia, de ruggegraat van de
economie van Siena, met de wegen die naar Rome, Asciano en Montaperti voeren.168
De scheiding tussen het bos, wijngaarden en akkerland is nog steeds te zien, evenals
kleine gebouwen, de loop van de rivieren en het stadje, dat Montaperti moet zijn.
Het meertje bij de watermolen is inmiddels drooggelegd: thans is het een vlak stuk
onbebouwd land met een houtfabriekje, vlakbij het punt waar de spoorlijnen naar
Grosseto en Buonconvento elkaar kruisen.

Eindnoten:
96 Er is te vaak gebruik gemaakt van teksten die niet specifiek zijn voor Siena, terwijl de wetten
en raadsverslagen niet of nauwelijks zijn gebruikt voor iconografisch onderzoek.
97 Zdekauer 1897.
98 Bowsky 1981, 63.
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99 De Heren Negen is de officiële aanduiding in wetboeken en raadsverslagen voor de leden van
het stadsbestuur, conform enkele nog volgende citaten. De podestà, of dominus potestas, een
edelman van buiten de stadstaat, had in Siena een beperkte macht. Belangrijk waren de dominus
capitaneus populi en de dominus maior sindacus, en verder de vier Provveditori van de
Biccherna, de consuls van de Mercanzia en de Capitani van de Welfische partij. Procedures,
aantallen en samenstelling van het stadsbestuur waren aan veranderingen onderhevig, die ik
verder in het midden laat. De invloed van de Consiglio Generale (Gemeenteraad of Tweede
Kamer naar analogie met de vergelijking met ofwel Burgemeester en Wethouders, ofwel het
Kabinet) nam na 1330 af, die van de Nove, het stadsbestuur, groeide. De aanduiding Heren
Negen geldt de leden van de burgerij, ook vaak aangeduid als Nove, dat wil zeggen een sociale
laag, en geen stand of klasse, in hun functie als bestuurder per toerbeurt.
100 Zie ASS Statuti 19-20, Distinctio VI, rubriek XLVII; ook Bowsky 1970, 12 met de herkomst van
de rubriek in noot 32.
101 ASS Gabella 1, fol. 183r-184v, geciteerd door Bowsky 1970, 114.
102 De uitbreiding van het stedelijk gezag over kerkelijke instellingen is te volgen in de
opeenvolgende statutenboeken. Dit geldt ook voor de relatie tussen stedelijke overheid en de
in aanleg kerkelijke instelling van het hospitaal. De stedelijke subsidie voor kerkelijke aalmoezen
in ASS, Statuti 26, fol. 14r-15v. Over het hospitaal Van Os 1974.
103 Lisini 1903, IV met het betalingsdocument aan de schrijver inzake statuto di nuovo in volgare,
de buona lettera grossa, ben leggibile e ben formata, in buone carte pecorine, acciò che le
povere persone, e l' altre persone che non sanno gramatica, possono esso vedere et copia inde
trarre ed avere a loro volontà. Distinctio 11, rubrieken CCLVI-CCLVII met het verbod op
interpretaties van wetten en het gebod bij dubbelzinnigheden de Nove te raadplegen. Ook
Distinctio 1, rubrieken CXXXII, CXXXIV. De introductie van de volkstaal in officiële wetgeving
in Siena is opmerkelijk vroeg en bevestigt de sterke democratisering in vergelijking met andere
staten.
104 ASS, Capitoli 1 en 2, met daarin de miniatuur.
105 ASS, Statuti 26 met in Statuti 21 de eed van de Heren Negen, opgenomen in hun kantoorkopie.
106 De strafbepalingen inzake verkoop van goederen en produkten waren zeer uitgebreid, hetgeen
aangeeft dat marktverhoudingen al in een vroeg stadium verweven waren met de
staatsinstellingen. In de statuten van de Arti en de Mercanzia is deze samenhang nog aanzienlijk
aangescherpt en uitgebreid. Zaken als wegenbouw en mijnbouw werden van meet af aan collectief
en institutioneel geregeld. Vanuit een liberale ideologie is ten onrechte retrospectief een scheiding
aangebracht tussen zoiets als de vrije markt en de dwingende staat.
107 Bowsky 1981, 28-33 voor de podestà, 45-54 voor de capitano di guerra, 79-84 en 117-133
voor het beteugelen van criminaliteit en het handhaven van de sociale orde en de veiligheid.
Het gaat om een precaire balans die tussen 1280 en 1340 verrassend goed in evenwicht gehouden
werd, veel beter dan in andere steden waar de kooplieden en bankiers minder machtig waren.
Siena en Florence waren hierin met Venetië en Genua uitzonderlijk.
108 Het begrip pacificatie als op de geweldbeheersing betrekking hebbend facet van staatsvorming
sluit direct aan bij het toenmalige taalgebruik en de toenmalige beeldvorming waarin pace en
pax telkens weerkeren in verband met de functies van de comune. Commercialisering als op
de markt betrekking hebbend facet van professionalisering geniet de voorkeur boven
kapitalisering omdat dit een te enge betekenis heeft. Het is evenzeer een begrip dat verwant is
aan de visie van de betrokken bestuurders op hun sociale functies. Vergelijk ook noot 145
waarin Ghiberti beide processen met elkaar in verband brengt naar aanleiding van de fresco's
van Lorenzetti.
109 Zie ASS, Statuti 19-20, Distinctio V, CCCLVII-CCCLXI, CCCLXXVI-CCCLXXXIII, en CLXII-CLXIIV
over de leerbewerkers.
110 Distinctio IV, XXII-XXIII, LXXI, LXXXVI.
111 Dit proces is ook goed te volgen via de reeks Statuti van Siena, geïnventariseerd in Guida I,
61-71 en in de statuten van onderworpen steden en heerlijkheden, 77-121.
112 Zie Inleiding en ASS, Statuti 19-20, Distinctio V, onder andere rubrieken I-XVI, XXXVII, CLV,
CCCII-CCCIV.
113 ASS Statuti 19-20, Distinctio III, rubrieken XXX, XXXII, XLIX, LXXXVI. De wet van 1262 bevatte
al diverse regelingen inzake de bouw. Vanaf Statuti 2 is er een geleidelijke uitbreiding van
staatsbeleid inzake ruimtelijke ordening waarneembaar.
114 Ik geef hier een samenvatting mede op basis van ASS, Statuti 26.
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Statuti 19-20, Distinctio IV, rubrieken XIV-XVII, XLVIII bevatten regelingen inzake het
onderwijs. De staat trok bekwame docenten in recht, grammatica en scientia aan, onder meer
om kinderen te leren lezen. Het is opvallend hoezeer de elementen van wat de verzorgingsstaat
heet toen reeds aanwezig waren en in welke mate de kiemen voor departementale voorzieningen
op het terrein van armenzorg, onderwijs en ziekenzorg gelegd werden tussen 1262 en 1339.
Twintigste-eeuwse termen als welvaartsstaat, verzorgingsstaat en interventiestaat zijn misleidend,
enerzijds omdat ze onrecht doen aan het ontwikkelingsperspectief en de voorgeschiedenis die
teruggaat op de dertiende en veertiende eeuw, anderzijds omdat ze in hoge mate behoren tot
ideologieën van staten die ook al in een zeer vroeg stadium in beschouwingen en wetten hun
neerslag vonden.
Het gaat telkens om het begin van Distinctio I, dat geen ingrijpende veranderingen ondergaat.
De beslissende verandering na 1287 is de steeds duidelijker wordende verbinding met de
bestuursmacht van de Nove: signori Nove difenditori et governatori del comune et del popolo
di Siena, in de andere wetten dan die van 1309 vaak in Latijn gesteld. In rubriek DLXXXIII over
het Maria-Hemelvaartfeest wordt hun positie verbonden met die van Maria, capo et difenditrice
de la città di Siena, die vereerd moet worden acciò che la città di Siena in bono et pacifico stato
si conservi.
Dit is een nauwkeurige parafrase van de meest weerkerende frasen in de statuten, die terugkeren
in de notulen van raadsvergaderingen, in de stadskroniek en in reglementen van afzonderlijke
instellingen zoals de Gabella. Vergelijk ASS, Gabella 3, fol. 3r, 16r, 38r, 41r-47r, 53r, 56v, 60v,
61v.
Opvattingen over de staat werden enkele generaties later in Florence verder uitgewerkt. Daar
kwamen abstractere begrippen tot ontwikkeling in een meer gecultiveerd proza. Ik baseer een
en ander mede op niet verwerkte gegevens over hofmecenaat in Napels, Padua, Milaan en de
Franse centra.
Bowsky 1981, 281-283.
Dit gedachtengoed was in hoge mate bepaald door juridische tradities. Bolognese rechtsgeleerden
speelden een grote rol in Siena. Riccardo da Siena was een beroemd canonist uit Siena, hij
bracht het tot kardinaal en liet in zijn geboortestaad in de dom een grafmonument oprichten. In
1321 kwamen veel Bolognese rechtsgeleerden naar Siena en opnieuw in 1338. Zie Bowsky
1981, 76, 277-278 en Cronache Senesi, 523. De juridisch getinte staatsidealen vertoonden in
hun kern een grote continuïteit en in de uitwerkingen verschillen, zowel naar plaats als naar
tijd.
Milanesi 1854 I, I. De schilders presenteren zich als... manifestatori agli uomini grossi che non
sanno lectera, de le cose miracolose operate per virtù et in virtù de la santa fede; daarop volgt
een populariserende exegese van de artikelen des geloofs die zij moeten overdragen aan anderen
en zelf in acht moeten nemen, ondermeer door deel te nemen aan het religieuze leven in de stad.
Zie Cronache Senesi, 201-203, 313, en de passages over stadhuisdecoraties, 496, 526.
Vergelijk de gegevens in White 1979, 185-200 en de prijzen vermeld door Milanesi 1854 I-III
en Southard 1979 in combinatie met Bowsky 1970.
Voor het Cimabue-document zie hoofdstuk 1. Het Lorenzetti-document in Borghesi 1898, 4-5.
Bisschop Tarlati, heer van Arrezzo, liet op 17 april 1320 vastleggen dat Pietro Lorenzetti ‘een
groot paneel moet beschilderen met in het midden de beeltenis van de Maagd Maria met haar
zoon en vier figuren ter weerszijden naar de wens van de Heer bisschop[...]. In de overige
ruimten moeten in goede en uitgelezen kleuren voorstellingen van profeten en heiligen worden
geschilderd naar de wensen van de Heer bisschop.’ Maria was met haar zoon de vaste kern van
bijna alle opdrachten. De keuze van de zijheiligen was de inzet van strijd. De bevoegdheid
daarover werd in de arbeidsovereenkomst geregeld. Financiers probeerden via
arbeidsovereenkomsten met schilders hun rechten tot gelding te brengen door met nadruk te
laten vermelden dat de voorstelling volgens hun wensen geschilderd moest worden. Niet alle
schenkers waren echter zo machtig als Guido Tarlati en verreweg de meesten moesten met
minder invloed op de iconografie genoegen nemen. Voor dit probleem zie hoofdstuk 3.
De gedachten van Weber 1904 en 1922 over kapitalisme, bureaucratie, rationaliteit en
protestantse ethiek laten zich herformuleren met behulp van de begrippen professionalisering,
staatsvorming en beschaving. De ontwikkelingen in gedragingen en gevoelens die gekenmerkt
worden door sparen, investeren, ondernemen, besturen, leren en lesgeven, zijn te beschouwen
als een beschavingsproces. In het verband van staten kunnen deze gedragsvormen en de daarmee
samenhangende denkwijzen, meer nog dan in kerkelijk verband, een duurzaam en verplichtend
karakter krijgen. Verbreiding en naleving van beschaafde levensvormen kregen in het bijzonder
ASS
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gestalte als gespecialiseerde activiteiten in beroepsverband. Daarbij gaat het enerzijds om
professionalisering van afzonderlijke groepen: vaklieden en bestuurders, onder wie kerkelijke
functionarissen, stadsbestuurders, de leiding van banken en handelshuizen en hovelingen met
staatsambten. Anderzijds bevorderde de professionalisering van afzonderlijke groepen de
professionalisering binnen de samenleving als geheel. De beroepsvorming is zowel bij groepen,
als bij de maatschappelijke verbanden waarin zij verenigd waren ondenkbaar zonder de door
mij op verschillende manieren gedocumenteerde beschavingsprocessen. De door theorieën over
kapitalisme, marktvorming en commercialisering geïmpliceerde isolering van economische
bindingen doet onrecht aan de verwevenheid van economische, politieke en culturele aspecten
van sociale verhoudingen.
Voor beschouwingen over deze kwesties vergelijk Wallerstein 1974; Zwaan 1980; Goudsblom
1982 en 1984a en Wilterdink 1985. Een toepassing op recente ontwikkelingen De Swaan 1976.
Voor het Palazzo Pubblico Southard 1979, waar vrijwel alle bronnen en andere publikaties
genoemd worden. Voor de bouw 9-22. Zie voorts Rubinstein 1958 en Larner 1971, 76-96. De
betalingen voor de stadhuisfresco's zijn ad annum te vinden in de bronnenpublikaties over
Duccio, Segna di Bonaventura en Simone Martini, White 1979; Bacci 1944, 34-47, 134-191
en Milanesi 1854 1, 216-222, 243-245; voor Lorenzetti 193-197. Verder Southard 1979, 28-29,
119-122, 216-218, 229, 440 en Seidel 1982.
Vergelijk de genoemde wetboeken en raadsverslagen waarin deze frase steeds weerkeert.
Voor deze kapel Southard 1979, 144-145, 156-162 en Eisenberg 1981.
Gegevens in Southard 1979, 213-270; Bowsky 1981, 286-288 en Seidel 1982 met andere
conclusies. Ze beschouwen het Guidoricciofresco in de huidige staat en context als het
oorspronkelijke werk van Simone Martini, zonder de samenhang waarin de ruiter in eerste
instantie voorkwam nader te bepalen.
Moran 1977 heeft de discussie over de authenticiteit van het fresco geopend. De door hem ook
na 1977 aangevoerde argumenten geven wel aan dat het huidige fresco niet precies zo omstreeks
1330 door Simone Martini geschilderd kan zijn, maar impliceren geenszins dat er niet
oorspronkelijk zo'n soort afbeelding is geweest. Dat de ruiter uit het niets in de zeventiende
eeuw geschilderd zou zijn, lijkt onwaarschijnlijk. Voor een pastiche ex nihilo zijn geen
precedenten. Archeologisch-technische evidentie zou het debat overigens direct uit de impasse
kunnen halen.
Siedel 1982 met de relevante bronnen in de bijlagen en een scherpe kritiek op Moran.
Zo eiste het stadsbestuur ook dat alleen de wapens van de comune afgebeeld mochten worden
op openbare werken zie ASS, Statuti 19-20, Distinctio III, rubriek XLIX en een vergelijkbaar
voorschrift van oudere datum in ASS, Statuti 18, rubriek CXXIX. Geen enkel wapen mocht
aangebracht worden op paleizen, bruggen, poorten, bronnen en welk ander openbaar gebouw
ook. Bowsky 1981, III, 273 geeft het voorbeeld van conflicten over wapens en eigendomsrechten
in verband met het hospitaal. Ook in kerken bestonden dergelijke verbodsbepalingen,
uitgevaardigd door de clerus. De overvloed aan bronnen over strijd om het afbeelden van wapens
als teken van macht gebruik ik als uitgangspunt voor mijn sociologisch-iconografische analyse,
ook in situaties waarin deze strijd niet direct gedocumenteerd is.
Moran 1977.
Scheller 1985, 54.
Carli 1979, 130-131.
Southard 1979, 213-218, 228-230.
Southard 1979, 237-241.
De meeste miniaturen in de wetboeken zijn in slechte staat. De nummers met interessante
miniaturen zijn ASS, Statuti 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 18, en vooral 19-20 en 21. Opmerkelijk zijn
de bescheiden miniaturen in 26. De statutenboeken van aparte instellingen bevatten veelal een
zelfde soort miniaturen, zoals ASS, Arti 61; Placito 1; Biccherna 1; Patrimonio Resti 682 (capitoli
van Sint Dominicusbroederschap); Mercanzia 1 en 12 en Capitoli 2. De iconografische
vernieuwingen beslaan de periode van 1292 tot 1310 en lopen rond 1340 ten einde, een enkele
uitzondering daargelaten zoals Biccherna 747. Rome 1953 en Tentoonstelling Siena 1982. De
miniaturen uit Siena komen summier aan de orde in Degenhart/Schmitt 1968, 83-84. R.W.
Scheller wees mij op een door hen gereproduceerde tekening die veel verwantschap toont met
het Guidoricciofresco, met de oudere vermeldingen een argument te meer voor het bestaan van
een dergelijk ruiterportret in de veertiende eeuw.
Vrijwel alle bewaard in het Archivio di Stato van Siena. Reprodukties en analyse van de
opschriften in Carli 1950. In Kempers 1986b een uitvoeriger iconografisch-historische analyse
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in vergelijking met de jaarverslagen van Amsterdam na 1950. Deze vergelijking strekt zich uit
tot de beroepsposities van schilders in Siena en die van grafisch vormgevers in Amsterdam.
Voor de stadsheiligen in andere beeldvormen: Tentoonstelling Siena 1982, 65-76, 157-163,
222-276.
Voor afbeeldingen van rebellen en infamen Southard 1979, 118-121.
Zie Van Os 1969, 48-49.
Bronnen in Southard 1979, 272-273 en Borsook 1980, 34-35. Waarschijnlijk betreffen alleen
de betalingen tussen april 1338 en mei 1339 de fresco's in de zaal van de Negen. In 1345 volgden
nog twee betalingen voor deze zaal. De eerste vermelding in 1350 als la Pace e la Ghuerra.
San Bernardino verwees in 1427 naar de fresco's, als la Pace en la Guerra, evenals Ghiberti,
la pace ella guerra, zie Fengler, 40: ...pace et come le mercatantie vanno sicure con grandissima
sicurtà et come le lasciano ne' boschi et come e' tornano per esse...
Zie Rubinstein 1958; Feldges-Henning 1972 en Borsook 1980, 34-38 met een literatuuroverzicht.
Deze schrijvers zijn genoemd in de literatuur van noot 146. Rubinstein zei mij desgevraagd in
1985 dat het verband met de stadswetten niet eerder is gelegd.
Cronache Senesi, 523 en Bowsky 1981, 95, 115, 103 met het voorschrift uit 1309 dat ‘geen
interpretatie toegelaten kan worden in enig hoofdstuk van de grondwet, maar zoals de woorden
er staan en eenvoudig zijn geplaatst, zo eenvoudig moeten ze begrepen worden, zonder enige
interpretatie’, en de erkenning dat Fremdzwang belangrijk blijft: ‘Vele personen [handelen]
meer uit vrees voor straf dan uit liefde voor de deugd.’ Het streven naar duidelijkheid werd
herhaald in de wet van 1337-1339.
Noten 103, 121 en 148.
Bowsky 1981, 288-293 en Cronache Senesi, 518 voor een opdracht uit 1337 met voorstellingen
uit de Romeinse geschiedenis, 525 voor de opdracht een Maria met kardinale deugden in de
loggia te schilderen. De sociale afstand tussen schilder en opdrachtgevers was in deze gevallen
waarschijnlijk niet erg groot.
Ebbe nella città di Siena excellentissimi et docti maestri, fra i quali vi fu Ambruogio Lorençetti,
fu famosissimo et singularissimo maestro, fece moltissime opere. Fu nobilissimo componitore...,
en Per una storia picta mi pare una miraviglosa cosa. Costui fu perfectissimo maestro, huomo
di grande ingegno. Fu nobilissimo disegnatore, fu molto perito nella teorica di detta arte.
Ghiberti-Fengler, 34, 35, 38, 39.
Voor de verwijzingen naar handschriften zie Cassee 1980; Conti 1981 en Kempers, 1986, 20-21.
Onderzoek naar zijn rol als opdrachtgever en iconografisch adviseur hoop ik af te ronden in het
kader van een vervolgstudie over heersers- en staatssymboliek in de veertiende eeuw.
De handschriften worden bewaard in de Biblioteca Comunale degli Intronati te Siena, K. 1.8
en K. 1.3. De vele geïllustreerde causae tonen juridische scènes, geharnaste ridders, een schild
met de wapens van Siena, rechtspraak met wetboeken en akten van beschuldiging, tronende
bisschoppen met figuren erom heen, alsook langere rijen, moord en doodslag, elegant geklede
vrouwen, gebouwen op de achtergrond, alsook liturgische scènes, waarbij in de meeste gevallen
een verband met de fresco's te leggen is. Dit geldt bij uitstek voor de verhalende miniaturen
zoals K. 1.3, fol. 1r. met een tronende Christus en daaronder de toedeling van de rechtsmacht
aan keizer en paus, elk als leider van een groep: ridders of geestelijken. De voorstelling bevat
ook een podium en tal van insignia. Deze miniaturen zijn verhelderend in samenhang met die
in het Corpus Iuris van Justinianus.
Dit in contrast met de miniaturen uit het Decretum Gratiani en conform de aanhef van de
grondwetten van 1309 en 1337.
Op het gelijksoortige Gabella-paneel uit 1344 staat C.S.C.V., waarbij gezien de wetteksten
CIVITAS SENENSIS minder aannemelijk is dan COMUNE SENARUM. Op het fresco staat nog een
later toegevoegde derde C en rechts van het hoofd is wat beschadigd.
De soevereiniteit van Siena ten opzichte van keizer en paus wordt in de aanhef van de grondwet
beklemtoond, maar de stadswetten worden er wel mee in verband gebracht. Dit is verbeeld in
de iconografie van Commune (Senus op leeftijd) en Maestà. De laatste figuur wordt in de
literatuur mijns inziens ten onrechte geïnterpreteerd als Iustitia; er is geen aanleiding om Iustitia
twee keer af te beelden, het opschrift is identiek aan dat bij de Maestà in de raadzaal en het
zwaard ontbreekt. De tekst, ontleend aan het Boek van Salomo, is een telkens weerkerende
frase in het bestuursjargon van de Heren Negen.
Het onderscheid valt globaal samen met de questioni civile en criminali, ASS, Statuti 19-20,
Distinctio I, rubriek DXVII. Distinctio II bevat veel verordeningen op het terrein van het burgerlijk
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recht. Distinctio V geldt vooral het strafrecht. In verkorte vorm zijn de hoofdzaken beschreven
in ASS Statuti 21. Bepalingen over rebellen onder meer in ASS, Statuti 16, fol. 252v, 256r-257v.
ASS, Statuti 21, fol. 27r-v en Bowsky 1981, 55-56. Dit wil overigens niet zeggen dat de
afbeeldingen gereduceerd moeten worden tot deze teksten: beide geven uitdrukking aan de
levens- en gedachtenvormen van de Negen, elk met eigen accenten.
Bowsky 1981, 289 relateert het aantal van vierentwintig aan de vierentwintig prioren die van
1236 tot 1271 het bestuur uitoefenden. Over het aantal bestuursleden per college geeft hij geen
uitsluitsel. Mogelijk gaat het om negen Noveschi en drie andere functionarissen onder wie de
podestà, de capitano del popolo en de maggior sindaco. Deze afbeelding betreft dan twee
opeenvolgende bestuurscolleges, vergelijk noot 99 en Inleiding noten 66-67.
Zoals in het geval van Giuncarico. Over voorbeelden van rebellen Bowsky 1981, 77; 120 met
de politiemacht van veertig, zoals omschreven in de wet van 1337-1339; en in noot 5
verwijzingen naar de rol van de Heren Negen in het strafrecht. Mogelijk gaat het om een
herinnering aan een reële onderwerping, misschien van de Aldobrandeschi. De voorstelling
volgt dus de wettelijke regelingen inzake politie, leger en positie van edelen uit de contado,
welke eerder in de noten zijn vermeld.
De figuur met het opschrift PAX is vermoedelijk afgeleid van een antiek beeld. In samenhang
met de gotische ornamenten van haar bank relativeert dit de tegenstelling gotisch - renaissance.
Iconografisch is PAX een directe visualisering van de pacificatiepolitiek van de Nove, zoals die
in wetteksten, notulen en petities werd verwoord. In 1341 bijvoorbeeld werd herhaald dat de
Negen zich in moeten zetten ‘voor het behoud van rechtvaardigheid’, het oplossen van differentia
tussen magnati en populares, ‘opdat rechtvaardigheid en gelijkheid in acht genomen worden
en de vrede in de stad wordt gehandhaafd’, waarop verder strafmaatregelen worden genoemd
tegen ‘geweldhandelingen’, zie Bowsky 1981, 52-53. De eed van de Negen uit 1339 bevat ook
de norm rust en vrede te handhaven en rechtvaardigheid te waarborgen, terwijl de goede vrede
en eendracht nog eens apart worden genoemd.
De wolfjeslegende in Cronache Senesi, 525. Onder andere hiermee werd de verwantschap met
de republiek Rome benadrukt. De curie resideerde in Avignon en zowel de koning van Napels
als enkele republieken maakten aanspraken op de Romeinse erfenis. In Siena gebeurde dit zeer
nadrukkelijk en in verschillende opzichten eerder dan in Florence. Een voorbeeld op het gebied
van de antiekenstudie was ook de zogenaamde Venus van Lysippus, opgegraven in 1325 en bij
de Fonte Gaia geplaatst. Na de ondergang van de Negen werd het als politiek symbool vernietigd,
zie Bowsky 1981, 292-293.
De iconografie verduidelijkt wat in alle wetboeken in Distinctio III op het gebied van ruimtelijke
ordening wordt voorgeschreven. Siena beschikte ook over een opmerkelijk verregaande
brandbeheersing, Bowsky 1981, 296-297, in het licht waarvan de brandiconografie van Lorenzetti
bekeken moet worden. Vergelijk het onderzoek van Goudsblom naar vuur en civilisatie 1984b
en de volgende publikaties over dit onderwerp, alsmede de soortgelijke brandsymbolen in de
Stanze van Rafaël in hoofdstuk 4, Julius II.
Conform de eed en de wet van 1337-1339, een uitbreiding van die van 1309 zie ASS, Statuti
26, Distinctio IV rubrieken CCCXXII-CCCXXXIX. Het landschap is de contado in de juridische
zin. De ‘realistische’ landschapsiconografie heeft hier een onmiskenbaar politieke betekenis.
Over dit onderwerp bereidt G. Krebber een proefschrift voor met Franse handschriften tussen
1370 en 1420 als belangrijkste bron. Het integreren van waarneming en ideaal (visioen, meditatie
of belijdenis) is eerder behandeld voor heiligenuitbeeldingen.
Transcripties in Borsook 1980, 34-38: ‘Laat ieder zonder vrees vrij wandelen, werken, en zaaien,
terwijl deze Dame de gemeenschap bestuurt, omdat zij alle macht aan de schuldigen heeft
ontnomen.’ ‘Waar ook deze heilige deugd bestuurt, Zij brengt vele zielen tot eenheid. En deze
groep, samengekomen voor zulk een doel zal voor hun overheer een gemeenschappelijk doel
nastreven... Hiervoor zijn met triomf aan hem gegeven belastingen, bijdragen en herenrechten
over landen... zonder oorlogen wordt dus door elk beschaafd besluit het nuttige, noodzakelijke
een aangename nagestreefd.’
Deze afbeelding staat in verband met de parkaanleg bij de Porta Camollia, ‘voor de schoonheid
van de stad en voor het plezier van burgers en vreemden’, Bowsky 1981, 296.
De verregaande authenticiteit van het landschap blijkt ook uit negentiende-eeuwse stafkaarten
waarop nog vele oude bruggen en watermolens te zien zijn.
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Ambrogio Lorenzetti, De ommelanden van Seina met Porta Romana, wegen, bruggen, molens,
boerderijen, edelen, jagers en boeren, 1338.
Palazzo Pubblico Siena, foto Grassi
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3 Opdrachten en mogelijkheden voor schilders
De vorming van beroepsgroepen 1250-1300
De geschiedenis van de Sienese school toont hoezeer schilders afhankelijk waren
van de mogelijkheden die opdrachtgevers hun boden. Vóór de toename in opdrachten
was er geen schilderstraditie van betekenis. In 1340 was er een gerenommeerde
beroepstraditie. De vaklieden waren georganiseerd in een gilde, de door de staat
erkende beroepsorganisatie en daarmee één van de instellingen binnen de
staatsorganisatie.169
Vóór 1280, toen schilders nog niet veel betekenden in Siena, waren er in andere
steden al gevestigde decoratiespecialisten. Mozaïekmakers, edelsmeden, tapijtwevers
en beeldhouwers leverden vakwerk af van hoog niveau. De weinige grote opdrachten
in Siena gingen niet naar schilders en niet naar vaklieden uit de stad zelf.
De beroepsgemeenschap van schilders kwam tot bloei doordat de verdergaande
arbeidsdeling in Siena onder veel groepen vaklieden een specialisatie in schilderwerk
mogelijk maakte. Het bleek dat schilders goed konden concurreren met al langer
gevestigde vaklieden, onder meer door lage prijzen als gevolg van veel goedkopere
grondstoffen en minder arbeidsintensieve bewerkingen. Siena werd een
beroepscentrum in een welvarende stadstaat, waar schilders konden beschikken over
een groeiend afzetgebied. De markt werd bovendien vergroot door de toenemende
verkoopmogelijkheden in de centra rond de stadstaat Siena waar zich geen
concurrerende beroepsgroepen vestigden, hetzij doordat de steden kleiner waren,
hetzij door een geringere specialisatie in vakwerk zoals dat in de hofresidenties het
geval was. De heroriëntatie in het mecenaat ten gunste van schilders vergrootte de
mogelijkheden om bekwaamheden verder te ontwikkelen, terwijl omgekeerd
toenemende deskundigheid de neiging onder opdrachtgevers bevorderde om schilders
in te schakelen voor meer prestigieuze inrichtingsstukken.
Via de snelle, goede en goedkope levering van decoraties voor bedelordekerken
verwierven schilders in samenwerking met timmerlieden een toegang tot opdrachten
in Midden-Italië. De afzetmogelijkheden voor altaarstukken verschaften schilders
uit Siena tevens de mogelijkheden opdrachten voor kostbare kerkdecoraties te
verwerven. Na 1300 werden ook de meest prestigieuze decoraties aan schilders
toevertrouwd. De opdrachtverhoudingen bevorderden het ontstaan van één
produktiecentrum. In de kleine steden was onvoldoende emplooi voor de vestiging
van een beroepsgroep van schilders, die een gedifferentieerd aanbod kon garanderen.
De totale vraag in het geheel van steden en stadjes was wel voldoende voor één
produktiecentrum.
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Siena lag centraal tussen Rome en de Toscaanse steden, beschikte reeds over een
goed georganiseerde klasse van vaklieden en bood toegang tot andere centra. De
pacificatie en commercialisering maakten een geregelde uitwisseling tussen schilders
en opdrachtgevers mogelijk. Siena lag gunstiger ten opzichte van Napels, Rome en
Assisi dan Florence dat later tot bloei kwam. Tot 1325 werden de belangrijkste
opdrachten voor paneelschilderingen in Florence uitgevoerd door vaklieden uit Siena.
De altaarstukken uit Siena waren gewilde produkten. Van eenvoudige stukken
timmermanswerk groeiden ze uit tot ingewikkelde constructies.170 De vormgeving
werd verfijnd en meer gevarieerd. Gedraaide zuiltjes liepen door in met hogels en
kruisbloemen versierde pinakels. Het aantal te beschilderen panelen werd uitgebreid,
zowel in de hoogte als in de breedte. Nieuwe etages werden toegevoegd en ingeklemd
tussen een sokkel en zware steunberen. Schilders speelden aanvankelijk een beperkte
rol in deze ontwikkeling. De vormgeving van altaarstukken werd bepaald door
gewoonten onder timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmakers en beeldhouwers.
Antieke beelden en Franse kunst vormden de oriëntaties voor de Toscaanse vaklieden.
Op de timmermans- en beeldhouwersrevolutie volgde een schildersrevolutie. Schilders
konden bestaande modellen overnemen en maakten zich het vermogen eigen allerlei
voorstellingen in beeld te brengen waarvoor nog geen pasklare voorbeelden
beschikbaar waren. De variaties in houdingen van figuren werden aanzienlijk vergroot.
Er werden grotere Maria's geschilderd op tronen die constructief nog nooit zo goed
waren uitgebeeld. Allerhande nog niet eerder uitgebeelde verhalen werden
geïllustreerd. Schilders ontwikkelden zelfs het vermogen uiterst ingewikkelde
architectonische ruimten in beeld te brengen als kader voor verhalende voorstellingen
vol figuren, attributen en rekwisieten.
De opdrachten voor de dom van Siena betekenden met de opdrachten voor de
bedelordekerken een keerpunt in het mecenaat en daarmee in de beroepsgeschiedenis
van schilders.171 De dom van Siena werd voor de paneelschilderkunst wat Assisi was
voor de wandschilderkunst. De dom bevatte vóór 1260 geen schilderwerk van
betekenis. Het rechthoekige paneel, de ‘Madonna met de bolle ogen’, is op een
allereenvoudigste wijze beschilderd. Maria zit in het midden op een eenvoudige
troon, opgebouwd uit enkele lijnen en vlakken. Het zijn simpele aanduidingen voor
poten, zitting en kussen. De lijnen zijn strak, eenvoudig en scherp. Maria is frontaal
afgebeeld op een stuk hout in laag reliëf. Op haar schoot zit, eveneens recht van
voren gezien, het kind, gevangen binnen de contouren van zijn moeder. Het reliëf
op de plank is voornamelijk bepalend voor de beperkte ruimtewerking. De figuren
worden omgeven door edelstenen die als votiefgeschenken aan het beeld zijn
toegevoegd en met het reliëf in het hout qua effect belangrijker zijn dan het
schilderwerk.
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Op het paneel van Guido da Siena werden moeder en kind door blik en gebaar meer
als een eenheid voorgesteld. Het ziet er gevoeliger en minder houterig uit, minder
ruw om met Vasari te spreken. Guido da Siena werd op zijn beurt in vakmanschap
overtroffen door Duccio, een gezien zijn strafblad moeilijk en opvliegend man, die
zich in de schilderkunst echter zeer beheerst betoonde.172 Hij schilderde naast Maria
niet minder dan dertig grote figuren, daarboven en aan de achterkant tal van
verhalende voorstellingen, landschappen en stadsgezichten in een grote
verscheidenheid. De weergave van plooien, gelaatsuitdrukkingen en houdingen is
meer natuurgetrouw, gevarieerd en gratieus dan bij de ‘Madonna met de bolle ogen’
en bij het altaarstuk van Guido da Siena. De vóór 1300 gangbare gouden lijnen in
de plooien liet Duccio gaandeweg achterwege; de eenvoudige, starre frontale
houdingen en levenloze blikken maakten plaats voor een meer levendig en mooier
ontworpen geheel. Duccio was onmiskenbaar een beter vakman dan zijn
collega-schilders uit die tijd.173

De leerlingen van Duccio en hun beroepsposities
Hoewel de vorm van de Maestà als geheel onbruikbaar was in andere
opdrachtsituaties, was het soort vakwerk dat aan dit altaarstuk te pas kwam doorgaans
uitstekend te gebruiken.174 Leerlingen en jongere medewerkers van Duccio konden
zich door deze uitzonderlijke opdracht vaardigheden eigen maken die zij na 1311
zonder de leiding van hun meester in praktijk konden brengen bij het uitvoeren van
vergelijkbare, maar eenvoudiger voorstellingen. Hun carrièremogelijkheden namen
sinds 1318, toen Duccio stierf, nog sterker toe. Zij profiteerden van de vorming van
een stabiele vraag naar schilderwerk in een welvarende gepacificeerde regio
waarbinnen schilders van stad naar stad konden reizen zonder voortdurend bedreigd
te worden door rovers en plunderende legers.
In de jaren twintig ontstond zo voor Duccio's leerlingen een uitstekende
werkgelegenheid in Midden-Italië. Segna di Bonaventura en Meo da Siena maakten
altaarstukken voor benedictijnerkerken. Ugolino da Siena werkte voor verschillende
franciscaner- en dominicanerkerken, onder meer te Florence. Pietro Lorenzetti begon
in 1324 aan een groot polyptiek voor de karmelieten in Siena, nadat hij eerder voor
de franciscanen in Assisi fresco's had vervaardigd. Ook Simone Martini was daar
zijn loopbaan begonnen; daarna werkte hij voor de dominicanen in Pisa en Orvieto
en voor de franciscanen in Orvieto en Napels. Ook Ambrogio Lorenzetti voerde
verschillende opdrachten uit voor de bedelorden, onder meer de augustijnen.
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Ambrogio Lorenzetti, Zuivering van Maria, middenpaneel van polyptiek, met oorspronkelijk
Crescentius op het zijpaneel en verhalende voorstellingen uit zijn leven op de predella, 1343.
Galleria degli Uffizi Florence, foto Anderson
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De opkomst van het schildersberoep in Siena en in Florence was in hoge mate
afhankelijk van de opdrachten voor decoraties in bedelordekerken in Midden-Italië.
Vooral tussen 1315 en 1340 ontstond een ongekend afzetgebied voor altaarstukken
uit Siena. Deze markt omvatte de centra Napels, Orvieto, Perugia, Assisi, Arezzo,
Siena, Florence, Pisa, San Gimignano, Avignon, Rome en Parijs. De schilders die
in Siena waren opgeleid profiteerden van de grote vraag in hun eigen stadstaat en
van de opdrachten die vanuit de omringende steden naar hen toekwamen.
In de jaren twintig was in Siena zelf volop werk en zo ontstond een gunstig
opleidingspatroon en carrièreperspectief. Bekwame leerlingen trokken de regio in
zolang hun meester de stadsmarkt beheerste en keerden na zijn dood terug om zijn
rol als toonaangevende schilder over te nemen. Op die manier was Duccio in Florence
begonnen en zo verliep de loopbaan van Simone Martini - die na een tijdelijke
terugkeer Siena definitief verliet-, Pietro Lorenzetti en Ambrogio Lorenzetti. Het
gevolg van deze dynamiek in scholing, samenwerking, arbeidsdeling en
opdrachtverlening was een duurzame beroepstraditie in één produktiecentrum.175
In de jaren dertig werd Ambrogio Lorenzetti, na het uitvoeren van opdrachten in
de ommelanden en in Florence, de toonaangevende schilder in Siena. Net als Pietro
Lorenzetti was hij in staat grote verhalende voorstellingen te schilderen, bestaande
uit tien of meer figuren die op een natuurgetrouwe manier geplaatst werden in een
ingewikkeld interieur. Ambrogio Lorenzetti was in staat een complex tegelpatroon
te schilderen als grondvlak voor een groep figuren die in een dramatische handeling
verwikkeld waren, zoals de Zuivering van Maria. Zoiets was een meer ingewikkelde
voorstelling om in beeld te brengen dan de Maria-Boodschap die Simone Martini
tien jaar eerder te schilderen kreeg. Zo stelde de aanhoudende stroom opdrachten
een beroepsgroep in staat om kerkinterieurs, landschappen en stadsgezichten met
een steeds grotere nauwkeurigheid en verfijning te schilderen als achtergrond van
groepen mensen die meer en meer met verschillende houdingen, kleren en
gelaatsuitdrukkingen in beeld kwamen.
Simone Martini werd dank zij de uitzonderlijke combinatie van opdrachten in Siena
en nog lucratiever werk in hoofse centra echt rijk en beroemd, net als zijn Florentijnse
vakgenoot Giotto. Simone Martini begon, net als Giotto, in Assisi, voerde vervolgens
in Pisa en Orvieto altaarstukken uit, maakte daarna decoraties voor dom, stadhuis
en ordekerken in Siena en bekroonde zijn loopbaan in hofkringen te Napels en
Avignon.176 Door contacten met de franciscanen en dominicanen en met de bestuurders
van Siena, voor wie hij tussen 1315 en 1333 werkte, leerde hij vermogende kardinalen
en vorsten kennen. Via de bedelorden en via de diplomatieke betrekkingen die Siena
onderhield met de curie en het hof van de koning van Napels verkreeg

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

178
de schilder toegang tot de meest vermogende opdrachtgevers zoals Jacopo Stefaneschi,
Napoleone Orsini en Robert van Anjou.177 De reputatie die Simone Martini in
hofkringen verwierf blijkt uit het testament dat Petrarca omstreeks 1361 opstelde.
De beroemde dichter die bijna alle toonaangevende personen uit de veertiende eeuw
persoonlijk kende, beschouwde twee schilderingen als zijn meest dierbare bezittingen.
De ene was van Giotto, de andere van Simone Martini. Alleen deze eigendommen
achtte de gelauwerde dichter het waard na te laten aan zijn mecenas, de heer van
Padua.
De vakman uit Siena bekroonde zijn carrière door werk uit te voeren voor de
koning van Napels en voor de curie in Avignon, waar hij omstreeks 1335 arriveerde.
In de nieuwe pauselijke residentie kwam, zij het voor schilders kortstondig, een
groots mecenaat op gang toen duidelijk werd dat het vertrek uit Rome niet van korte
duur zou zijn. Simone Martini werd in dit milieu de toonaangevende schilder. De
elegante vormgeving van zijn werk en zijn vermogen nieuwe voorstellingen in beeld
te brengen spraken de opdrachtgevers in Avignon aan, temeer daar in de residentie
zelf geen aanbod van betekenis was, net zomin als in andere Franse centra. In Parijs
was geen aanbod van verfijnd, monumentaal schilderwerk, zodat ook daar de schilders
uit Siena afzetmogelijkheden vonden.
De sinds 1250 op gang gekomen en na 1280 duidelijk voortschrijdende
professionalisering van schilders uit Siena berustte in hoge mate op de introductie
en verbreiding van het altaarstuk, een beeldvorm die ontstond na 1250 en sedert 1300
duidelijke contouren kreeg, herkenbaar aan eigen conventies, tradities en
vernieuwingen. Vóór 1250 had het altaarstuk niet veel te betekenen en de schilders
uit Siena evenmin. Er waren slechts enkele vaklieden met beperkte bekwaamheden
en zonder enige roem of reputatie, noch in de stad zelf, noch daarbuiten. In de jaren
veertig was het altaarstuk een zeer gewaardeerde beeldvorm geworden, die tal van
variaties in vorm, voorstelling en opstelling toeliet. Als volgroeide beeldvorm werd
het altaarstuk, zoals het voornamelijk in Siena was ontwikkeld, op diverse plaatsen
afgebeeld: in de San Francesco te Siena op een fresco van Lippo Vanni; op een
afbeelding van de ceremoniële ontmoeting tussen Clemens VI en de dauphin, later
koning Jan de Goede, die een dyptiek uit Siena als diplomatieke gift ontving; op
miniaturen in pauselijke wetboeken; en op het altaarstuk van kardinaal Stefaneschi.178
Van Rome tot Parijs werd het altaarstuk geïntroduceerd en werden de producenten
ervan erkend als waardevolle vaklieden. De achterstand die schilders nog in 1280
hadden ten opzichte van andere decoratiedeskundigen werd omgezet in een beslissende
voorsprong in bekwaamheden.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

179

Afname in grote opdrachten, stagnatie in vakmanschap 1340-1430
De spectaculaire ontwikkeling in vakmanschap en de daaraan gekoppelde
mogelijkheden voor sociale stijging van schilders stagneerden tussen 1340 en 1350
als gevolg van een terugval in grote opdrachten.179 In Siena zelf werden nauwelijks
nog bijzondere, nieuwe eisen stellende opdrachten verleend. De bedelordekerken in
Midden-Italië bestelden minder kostbare altaarstukken dan daarvoor. De hoofse
opdrachten in Napels, Rome en Avignon namen sterk af. Onder de Franse kardinalen
sloeg de Toscaanse paneelschilderkunst niet echt aan. De hoven in Milaan en Padua
benaderden schilders uit Noord-Italië. In Florence werden wel belangrijke opdrachten
verleend, maar deze werden toevertrouwd aan stadgenoten. De mogelijkheden voor
schilders uit Siena om hun vak verder te ontwikkelen namen stelselmatig af. Er
ontstond een statisch evenwicht tussen opdrachtverlening en professionalisering van
schilders.
Het competitieve mecenaat verdween. Het bestaande vakmanschap kon behouden
blijven dank zij opdrachten van kleinere instellingen in stad en ommelanden.180 De
belangrijkste werkgever werd het hospitaal Santa Maria della Scala.181 De pest werd
een winstgevende ramp voor het ziekenhuis dat voortreffelijk verdiende aan de
ellende van anderen. De pelgrims, de wezen en vooral de rijke pestlijders werden
tegen enorme sommen gelds verzorgd. Een deel van het vermogen werd gebruikt
om relieken te kopen en een deel werd besteed aan de inrichting en decoratie van de
hospitaalkerk. Het geld kon niet op, zodat de altaarstukken rijkelijk van gouden
ornamenten en gouden achtergronden werden voorzien, alles voor de eer en luister
van het hospitaal. Voor de tegenover de dom gelegen hospitaalkerk werden na 1350
grotere en duurdere altaarstukken besteld dan voor de dom. De polyptieken in de
dom dienden als model voor de nieuwe opdrachten, die dus niet veel inventiviteit
vergden van de kant van de schilders. Voorstellingen als Maria-Hemelvaart of
Maria-Lichtmis hoefden ze niet meer zelf te verzinnen, omdat ze deze konden
overnemen van hun oudere reeds gestorven vakgenoten. In het rijk geworden hospitaal
namen de leken de macht over van de geestelijken en bekrachtigden deze
machtsovername met een mecenaat dat in grote lijnen ontleend was aan het
stadsmecenaat van vóór 1340. Noch de schilders, noch de opdrachtgevers hoefden
een beroep te doen op hun vindingrijkheid.182
De afnemende sociale dwang tot vernieuwingen leidde tot een provincialisering
van het polyptiek. Waar families, broederschappen of gilden voldoende middelen
bijeen brachten kon een veelluik besteld worden als visueel
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decor voor de pastoor. Grote en kleine kerken in Asciano, Montalcino, San Quirico,
Montepulciano, San Gimignano en Volterra werden voorzien van polyptieken van
Sienees fabrikaat. Overal kon de pastoor de hostie heffen voor een gouden decor met
reeds uit Siena bekende afbeeldingen. De werkgelegenheid bleef op peil doordat, de
een na de ander, alle kathedrale, collegiale en parochiale kerken, eerst in de grote
steden, later ook in stadjes en dorpen, dit soort kerkdecoraties wensten. Inventiviteit
werd zelden gevraagd. De variatiemogelijkheden in vorm, voorstelling, materialen
en opstellingsmogelijkheid van het polyptiek en de eenvoudige deskundigheid die
nodig was om het in elkaar te timmeren en te beschilderen maakten het tot een
gangbaar produkt waartegen andere vaklieden niet konden concurreren.
Eenvoudige varianten van de grote altaarstukken die tussen 1308 en 1350 voor de
dom in Siena waren geproduceerd, werden overal in Italië op grote schaal vervaardigd
door vaklieden uit Siena. Alleen in Florence en Venetië ontstonden produktiecentra
die vooral na 1330 een groter marktaandeel verwierven. Deze produktiecentra gingen
in de vijftiende eeuw de toonaangevende rol overnemen van Siena, terwijl de
vindingrijkheid van schilders in Siena sterk afnam. In houdingen, achtergronden,
gelaatsuitdrukkingen, in details van interieurs of landschappen en in plooival werden
minder variaties aangebracht.
Verhalende voorstellingen in monumentale interieurs met veel mensen in tal van
houdingen werden steeds minder geschilderd. Het beeldrepertoire werd drastisch
vereenvoudigd, maar juist deze volgens vaste patronen verleende en uitgevoerde
opdrachten stonden borg voor een grote continuïteit in de vakbekwaamheid van
schilders. Een verandering in attributen, een heilige meer of minder, wel of geen
profeten, al of niet votiefportretten en zo nu en dan een ander familiewapen, vormden
geen impuls tot creativiteit.
De duidelijke afname in de opdrachtverlening in Siena na het midden van de
veertiende eeuw kan verklaard worden uit economische stagnatie, politieke
decentralisatie en toenemende sociale wanorde en geweldpleging, op te vatten als
ommekeer in het voordien zo markante civilisatieproces. Door de sterk dalende
winstmogelijkheden verloor de gevestigde elite van kooplieden en bankiers haar
economische machtsbasis. De omslag in de conjunctuur werd op dramatische wijze
verscherpt door de afnemende handel met de curie en sterker nog door de
pestepidemieën van 1348. De stijgende uitgaven voor de verdediging van Siena en
voor de interne veiligheid maakten, met de problemen van voedselschaarste en met
de kostbare bouwprojecten (vooral de Nieuwe Dom), de geldhuishouding van de
Heren Negen steeds kwetsbaarder. Meer en meer bleek dat de bestuurders met geld
en wetten niet alle sociale problemen het hoofd konden bieden en daardoor konden
de tegenkrachten binnen de stadstaat toenemen. Andere groepen konden hun politieke
invloed vergroten, ook al omdat veel rijke en bekwame stadsbestuur-
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ders aan de pest stierven, en zo kalfde de vrijwel onaantastbare positie van de Heren
Negen af. De rijke burgers moesten een deel van hun macht afstaan aan andere
groepen: bestuurders van het hospitaal, edelen, minder vermogende burgers en
inwoners van stadjes in de ommelanden, geestelijken en omringende centra. De
economische mogelijkheid en de politieke wenselijkheid van een centraal stedelijk
mecenaat verdween, zonder dat de schilders uit Siena elders gunstige alternatieven
konden vinden.

Incidentele en geïsoleerde vernieuwingen 1430-1510
De staatsvorming vanuit Rome en Florence en het sterk oplevende mecenaat in die
steden bevorderden een reactivering in Siena. Enkele vermogende families wisten
via de politieke kansen die Rome en Florence boden in Siena prestige te verwerven.
Kunst, macht en mecenaat in Siena raakten hechter verweven met de cultuur van
Florence, waar bankiers tot grote rijkdom kwamen, en van Rome, waar de uit Avignon
teruggekeerde pausen opnieuw belangrijke opdrachten gaven. Ontwikkelingen in
Rome en Florence bepaalden de vernieuwingen in Siena, die regelmatig onderbroken
werden door bewuste heroriëntaties op het eigen verleden. Dit kwam tot uiting in
herhalingen van oude thema's, die het burgerlijk gezag en de stedelijke autonomie
benadrukten, zoals bijvoorbeeld in 1483 de overgave van de sleutels van de stad aan
Maria, gesitueerd in de rijkelijk met altaarstukken gezegende dom.
Madonna Lodovica was in 1432 als weduwe van een operaio van de dom als eerste
in staat om in de kathedraal persoonlijk enige invloed op de voorstelling te laten
gelden, iets wat in de tijd van de Negen ondenkbaar was.183 Zij liet de familiewapens
afbeelden en had een aandeel in de keuze van de heiligen. Deze invloed van
particuliere schenkers was eerder in zwang gekomen te Florence en Rome en werd
later in Siena overgenomen. De centrale voorstelling was geënt op een Romeins
Mariathema: Maria-ter-Sneeuw. Tijdens de opdrachtverlening onderhield de bisschop
van Sienatevens bisschop van Grosseto - goede contacten met de in Rome
teruggekeerde paus Martinus V (1417-1431), die hem tot kardinaal wijdde. Zo konden
nieuwe thema's uit Rome, geïntroduceerd door de opdracht van Martinus V voor een
zijaltaar in de Santa Maria Maggiore, verbreid worden.184 De intensivering van
invloeden werd bekrachtigd door de schilders die van het noorden via Siena naar
Rome reisden, onder wie Masolino, Masaccio, Pisanello en Gentile da Fabriano. Via
hen werden niet alleen nieuwe voorstellingen verbreid maar vooral vernieuwingen
in de kunst zelf, zoals het vierkante altaarstuk en betere manieren om figuren en
gebouwen te schilderen.
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Pinturicchio, Pius 11 in de oude Sint Pieter met op de achtergrond ciborium en absismozaïek, 1503
Biblioteca Piccolomini dom van Siena, foto Grassi
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Familie- en hofmecenaat ten gunste van schilders buiten Siena
De aanwezigheid van nieuwe groepen opdrachtgevers, met name vermogende families
blijkt duidelijk uit de uitbreiding van het repertoire familiewapens en grafmonumenten
in de dom. De familie Piccolomini wist dank zij de carrière van Aeneus Silvius in
Rome de beste positie op te bouwen. De nieuwe hoofdkerk in het binnen de staat
Siena gelegen stadje Corsignano, door Pius 11 herdoopt tot Pienza - Piusstad - werd
een tot kathedraal verheven familiemonument. Overal verschenen de
Piccolominiwapens: in de dom, op de dom, op de bron voor de dom, op het
familiepaleis naast de dom en in de San Francesco aan de andere kant van het paleis.185
Ook Siena werd op deze wijze overladen met de statussymbolen van Piccolomini.
De familiewapens pronkten op de Biccherna-omslagen, op het nieuwe paleis vlakbij
het stadhuis, in de San Francesco, in de Sant' Agostino en in de dom. De kathedraal
van Siena werd bijna een familiemonument door de diverse Piccolominigraven, de
vele wapens en inscripties en sinds 1503 ook door de frescocyclus in de bibliotheek
met de curiecarrière van de familie Piccolomini als onderwerp.
De derde vernieuwende opdracht werd evenzeer door uitheemse normen bepaald.
De rectoren van het hospitaal lieten hun kerk volgens de nieuwe Florentijnse
vormgeving verbouwen en bestelden altaarstukken van moderne snit. Net als Pius
11 dat rond 1460 gedaan had, konden zij door hun externe relaties persoonlijk een
grote invloed laten gelden. Zo werd het collectieve stadsmecenaat uitgehold en kon
de behoudende Sienese vaktraditie met enkele nieuwe impulsen worden voortgezet.
Conventies in opdrachtverlening en produktie-organisatie stonden ingrijpende,
samenhangende en duurzame vernieuwingen in vakbekwaamheden in de weg.
Vecchietta en Francesco di Giorgio zorgden incidenteel voor vernieuwingen in Siena.
Door gebrek aan vervolgopdrachten bleef het vakwerk als geheel grotendeels bij het
oude en prijsden de schilders uit Siena zich langzaam maar zeker uit de Italiaanse
markt, die eerst door Florentijnse vaklieden en daarna door schilders uit Rome
beheerst werd. De beroepstraditie die tussen 1280 en 1340 revolutionair was, werd
in de vijftiende eeuw een regionaal rudiment.
Hoe weinig er in het begin van de zestiende eeuw over was van de stedelijke trots,
de eigen schilderstraditie en het collectieve ethos, blijkt uit de grote opdracht voor
de bibliotheek in de dom.186 De erven van Pius III (1503), een neef van Pius II,
bestelden monumentale fresco's die een eerbetoon aan de familie Piccolomini werden,
met als kernthema de stamvader Aeneus Silvius en diens zegetocht door het
staatsbestel van West-Europa. Het werk werd niet aan schilders uit Siena
toevertrouwd, maar aan vaklieden
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die zich de Florentijnse, Umbrische en Romeinse vernieuwingen hadden eigen
gemaakt. Rafaël tekende de voorstellingen die door Pinturicchio - toen de meest
populaire schilder in het pauselijk milieu - werden geschilderd; er kwam geen vakman
uit Siena aan te pas. De stad Siena staat op het tweede plan; het rudimentaire
chauvinisme richtte zich geheel op het succesverhaal van een medeburger, die
voornamelijk buiten Siena carrière gemaakt had. Eerst is Aeneus Silvius tijdens het
concilie van Bazel te zien. Hij zet zijn loopbaan voort aan de hoven van de koning
van Schotland en van keizer Frederik III. In vol ornaat woont hij het congres van
Mantua bij, dat hij als paus bijeen geroepen had. Zelfs het creëren van een nieuwe
stadsheilige, Catharina van Siena, is een symbool geworden van het gezag, dat Aeneus
Silvius uit Siena als paus in Rome verwierf. Alle rituelen en ceremonieën vinden
plaats in een hoofs-staatkundig kader. De afgebeelde kunstwerken zijn geen gotische
polyptieken, maar Romeinse ciboria of mozaïeken en Florentijnse altaarstukken. De
personen op de fresco's zijn invloedrijke hovelingen en diplomaten, die in Rome en
via Rome ook in Siena de samenleving beheersten. De verheerlijking van de eigen
stad bleef weliswaar van kracht, maar in een Europees kader dat sterk afweek van
de trotse stadscultuur uit het vroege Trecento toen Siena als stadstaat toonaangevend
was.
Nog later werden de polyptieken in stukken gezaagd en verspreid. Toen Pandolfo
Petrucci in 1506 een hoofse heerschappij vestigde in Siena werd het symbool van
de soevereine stadstaat, Duccio's Maestà, van het hoofdaltaar gehaald. Later troffen
ook de altaarstukken van zijn beste leerlingen dit lot. Vele onderdelen gingen verloren,
het overige kwam terecht in diverse musea, zoals die in Siena, Florence en Londen.
Thans zijn het museale pronkstukken; toen was het verwijderen en verzagen van de
altaarstukken uit de kathedraal een roemloos einde van een magnifieke beroepstraditie
in een stad die haar autonomie verloor en eindigde als provinciestad in een hertogdom
dat vanuit Florence geregeerd werd.

Professionalisering, staatsvorming en civilisatie in Siena
De ontwikkelingen in de schilderkunst geven een beeld van de sociale geschiedenis
van Siena. Gegevens over opdrachtverlening verhelderen de opkomst van een elite
van vermogende kooplieden en bankiers. De bovenlaag van stadsbestuurders,
aangeduid als de Negen, onderscheidde zich van kleine kooplieden, vaklieden, boeren
en ongeschoolde werklieden die van bestuursfuncties werden uitgesloten, evenals
de edelen in stad en ommelanden. De bedelmonniken waren sterk van het stadsbestuur
afhankelijk, ter-
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wijl de invloed van bisschop en kapittel werd ingeperkt. De macht van de stedelijke
elite werd tot uitdrukking gebracht door haar mecenaat in stadhuis, kathedraal en
ordekerken.
Siena groeide tussen 1280 en 1340 uit tot een territoriale staat die goede
betrekkingen onderhield met de andere grootmachten: de koning van Napels, de paus
en de republiek Florence. Het stadsbestuur was in staat met wetten en belastingen
vrede, veiligheid en welvaart te handhaven. De produktiemiddelen - land, kapitaal,
arbeid en kennis - werden in hoge mate door het stadsbestuur beheerst. De Negen
controleerden ook de politiemacht, een systeem van strafrecht en gevangenissen, en
een leger, aangevoerd door condottieri: betaalde edelen van buiten de staat. Via het
bestuursapparaat en openbare wetten, rituelen en kunst beheersten de Negen het
sociale leven. Tegenstellingen werden overwegend met succes overbrugd en opstanden
werden effectief onderdrukt. De Negen vormden de best georganiseerde groep
waartegen andere het niet konden opnemen, afhankelijk als zij waren van het geld,
de wetten en de kennis van de geschoolde kooplieden en bankiers, die bovendien
een te vermogende staat leidden om door andere staten duurzaam bedreigd te kunnen
worden, zodat ze ook aan hun externe contacten een machtspositie konden ontlenen
binnen de eigen staat.
De opdrachtverlening werd vrijwel geheel bekostigd uit belastingopbrengsten. De
opdrachten kwamen tot stand door een vrij ingewikkelde besluitvorming, waarbij de
Negen een doorslaggevende stem hadden. Via schilderkunst lieten zij de idealen van
oorlog, vrede en goed bestuur uitbeelden en zo bevestigden ze hun aanspraken op
legitiem gezag. Opdrachtverlening en wetgeving bekrachtigden elkaar als middel
om prestige te verwerven en collectieve idealen tot uitdrukking te brengen.
Chronologisch vielen de belangrijkste opdrachten samen met de beslissende
wetgevende activiteiten. De stadsbestuurders lieten tegelijk schilders en
rechtsgeleerden voor zich werken om vormen te vinden voor de staat en de daarin
geldende gedragscodes. Daaraan ontleenden beide groepen een bevoorrechte positie.
De beste schilders konden in Siena een goed inkomen, enig aanzien en een graf op
stand verwerven, maar alles binnen de grenzen van een burgerlijke stadstaat waar
groots uiterlijk vertoon van individuen taboe was, ook voor de stedelijke elite zelf.
Siena zoals wij het nu kennen werd in hoofdzaak tussen 1280 en 1340 gebouwd.
De gerenoveerde kathedraal werd voorzien van een groot altaarstuk op het hoofdaltaar
en polyptieken op de zijaltaren. In de bedelordekerken verschenen polyptieken op
hoofd- en zijaltaren. De stadswetten, bundels documenten, stadsrekeningen en
religieuze handschriften in stadhuis en kerken werden rijkelijk van miniaturen
voorzien. De raadzaal en de vergaderzaal van de Negen werden gedecoreerd met
fresco's. Elk van deze opdrachten vloeide voort uit grootschalige nieuwbouw of
ingrijpende renova-
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ties. Er ontstond een stad met allure waar in 1200 nog slechts een spaarzaam
gedecoreerde dom had gestaan met wat eenvoudige huizen eromheen.
De voorstellingen werden bepaald door ideeën zoals die in wetten en verder in
enkele kronieken en moralistische geschriften waren neergelegd. Zo ontstond in
woord en beeld een ideaalbeeld van comune en civitas: een soevereine stadstaat waar
de bestuurlijke elite tegenstellingen overbrugde en gevaren van buiten het hoofd
bood. In de wetten werden de belangrijkste besluitvormingsprocedures geregeld, ook
inzake kunst. Deze regelingen strekten zich uit tot het jaarlijkse Maria-Hemelvaartfeest
in de kathedraal, de verering van stadsheiligen en beati, de organisatie van de
kathedraalfabriek, de gehele ruimtelijke ordening in stad en ommelanden, alsmede
de organisatie van het schildersberoep.
Dank zij de Negen kwam er een nieuw repertoire voorstellingen tot ontwikkeling.
Het sacrale aspect van de stadsiconografie werd gevormd door de Maestà: Maria als
stadsheilige zetelend op een troon met boven haar een baldakijn en om haar heen
een schare van staande en knielende engelen en heiligen, onder wie de vier
stadsheiligen Ansanus, Savinus, Crescentius en Victorinus. Zij werden elk afzonderlijk
geëerd met een polyptiek op een zijaltaar in de dom, waarop ook hun leven in beeld
werd gebracht. Met de zaligen van Siena waren zij de schakel tussen de kerkelijke
en staatkundige iconografie die in Siena één geheel vormde. Deze beati, elk lid van
een bedelorde, werden door het stadsbestuur bedacht met gelijksoortige
altaardecoraties. Het profane aspect van de stadsiconografie bestond uit reeksen
onderworpen stadjes en edelen, met succes bestreden rebellen, scènes uit de
stadsgeschiedenis, de fiscus in functie en uit uitgebreide voorstellingen van oorlog,
vrede en goed bestuur waarin de belangrijkste elementen werden geïntegreerd. De
fresco's van Ambrogio Lorenzetti waren een summa uit de wetgeving en de tot dan
toe ontwikkelde stedelijke voorstellingen met de constitutionele territoriale stadstaat
Siena als hoofdonderwerp. Met het machtsverlies van de Negen na 1350 was het ook
gedaan met de grote bouwactiviteit, de ontwikkeling in wetgeving en de
iconografische vernieuwingen.
Voor het zover was hadden schilders zich als beroepsgroep gevestigd. Zij konden
goed concurreren met gevestigde decoratiespecialisten, zoals beeldhouwers uit Pisa,
en wisten zelfs de grootste kathedraalopdrachten in de wacht te slepen. Stedelijke
trots en gevoel voor economisch eigen belang brachten de stadsbestuurders ertoe dit
prestigieuze werk aan stadgenoten te verlenen. Zo bekrachtigden ze de dank zij de
opdrachten voor bedelordekerken in Midden-Italië toch al sterke opkomst van de
schilders in het voor die opdrachten centraal gelegen Siena. Generaties lang konden
schilders uit Siena kennis en kunde aan elkaar doorgeven en die binnen gelijksoortige
opdrachtsituaties verder ontwikkelen.
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De stagnatie in de schilderkunst van Siena na 1350 was een gevolg van de abrupt
afnemende stroom van grote opdrachten. Vakgenoten uit andere steden, in het
bijzonder Florence, namen de verworvenheden uit Siena over en konden deze verder
ontwikkelen door een aanhoudend mecenaat in Florence, waar de professionalisering
van schilders voortgang kon vinden dank zij de verdergaande staatsvorming en
civilisatie.

Eindnoten:
169 Milanesi 1854 1, 1.
170 Voor de samenwerking tussen schilders en timmerlieden en de effecten daarvan op de
vormgeschiedenis van het altaarstuk Gardner von Teuffel 1979; White 1979; Cannon 1982 en
Van Os 1984.
171 In kunsthistorische literatuur krijgen de individuele kunstenaarspersoonlijkheid en de
ontwikkeling in een oeuvre meer nadruk dan hier, zoals blijkt uit het genre van de monografie.
172 White 1979, 185, 191 met de boetes opgelegd aan Duccio. Gegevens over andere begaafde
kunstenaars, onder wie Cellini en Caravaggio, wijzen op een vaker voorkomende combinatie
van uitzonderlijke vakmatige beheersing en impulsief gewelddadig gedrag. Dit duidt er op dat
het beschavingsbegrip juist in zijn nuances en veelvormigheid als historisch proces bestudeerd
moet worden, en niet als een eenvoudig, alles globaal verklarend sjabloon. Wellicht kunnen
dergelijke uitbarstingen opgevat worden als nog niet in alle situaties verinnerlijkte gedragsidealen.
Zo zouden ook de door Wittkower 1963 behandelde problemen van Van der Goes in termen
van beroeps- en beschavingsdruk geïnterpreteerd kunnen worden. Deze interpretaties staan
overigens in het teken van kunstopvattingen die veel later ingang vonden en ten dele een
ideologie bleven.
173 White 1979 legt veel nádruk op de beslissende bijdrage van Duccio als problem solver aan de
kunstgeschiedenis.
174 Een van de weinige grote opdrachten buiten Siena, waarbij getracht is de Maestà van Duccio
na te volgen, is het genoemde retabel voor de dom van Massa Marittima.
175 De samenhang tussen opdrachtverlening en de carrières van schilders is eerder aan de orde
gesteld in Van Os 1969 en Cannon 1982.
176 Algemeen wordt het altaarstuk gedateerd in 1317 op grond van de canonisatie van de
geportretteerde Lodewijk van Toulouse en een betaling pro Symone Martini milite, Bacci 1944,
117 en Contini 1970, 86-87, beiden in 1317. Dat deze betaling betrekking had op de schilder
uit Siena is echter niet aannemelijk, omdat hij in andere bronnen als maestro Simone Martini
depintore of op zijn signatuur als SIMON DESENIS ME PINXIT, omschreven is en nooit als miles.
Vanuit de opdrachtgever is het evenmin aannemelijk omdat het gedocumenteerde mecenaat ten
gunste van Giotto, boekverluchtingen en architectuur de jaren na 1328 besloeg. Vermoedelijk
was het altaarstuk bestemd voor het mausoleum in de Santa Chiara en is het omstreeks 1328
of iets later geschilderd. Dateringsproblemen gelden ook andere werken van zijn hand, evenals
het werk van Ambrogio Lorenzetti in de Sant' Agostino en de San Francesco in Siena, in
Montesiepi en in Florence, zie Milanesi 1854 1, 194-196.
177 Schneider 1974 en Gilbert 1977 over bronnen over de reputaties van de schilders, in het bijzonder
Giotto.
178 Zie gegevens in Avril 1978, 22, 27-28 en Borsook 1980, 46-48.
179 Het moment van de omslag en de aard ervan is omstreden. Meiss 1951 heeft in zijn baanbrekende
studie op suggestieve wijze 1348 genoemd als keerpunt en dit in verband gebracht met de pest.
Voor een kritische evaluatie zie Van Os 1981. Waarschijnlijk bekrachtigde de pest een reeds
op gang gekomen decentralisatie in macht en mecenaat. Het is niet vast te stellen dat de epidemie,
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zoals Meiss veronderstelt, een psychologische verandering teweeg bracht, die door schilders
als het ware onbewust in hun stijl zou zijn verwerkt. Meiss behandelt overigens verschillende
soorten schilderingen met uiteenlopende functies, schaal en publiek. Bovendien ondergraven
recente dateringsvoorstellen zijn these.
Ik heb wel vrijwel alle opdrachtsituaties in beschouwing genomen, maar afzonderlijke
beschrijving leek, mede met het oog op hoofdstuk 3 niet voldoende interessant in dit verband.
Van Os 1974, 1981.
In vergelijking met de periode vóór 1350 waren de iconografische vernieuwingen beperkt. Het
ging om de weerslag van de overheersing door de hertog van Milaan, de bestuurlijke
veranderingen, de toenemende invloed van Rome na 1410 en hernieuwde oriëntaties op het
eigen verleden. De meest interessante ontwikkeling, namelijk toenemende familieinvloed laat
zich beter bestuderen via Florentijnse opdrachtsituaties.
Voor de opdrachten die het traditionele patroon enigszins doorbraken Pope-Hennesy 1939,
6-16, 25-52; Van Os 1969, 6; Carli 1979, 84-87, 115-124; Van Os 1974, 8-17, 57-61, 78; Torriti
1979, 138-140, 289, 316, 350-361, 394-396 en de kathedraal van Pienza. De continuïteit is goed
waarneembaar in het polyptiek in de Santo Stefano, zie Van Os 1981b en bij het fresco van
Lippo Vanni, zie Borsook 1980, 46-48.
Dit berust op nog niet voltooid onderzoek.
De meest directe manier om de iconografische veranderingen in Siena te onderzoeken is zoals
gesteld de studie van wapens op altaarstukken.
Zie voor de bibliotheekfresco's, naast monografieën over Rafaël en Pinturicchio, Carli 1979,
120-125. Het is zinvol de bibliotheekfresco's wat betreft de weergave van het pauselijk
ceremonieel aan een nader onderzoek te onderwerpen in het licht van het werk van de pauselijke
ceremoniemeester Patrizi, een lid van de familie Piccolomini, overeenkomstig de samenhang
tussen de fresco's van Rafaël in het Vaticaans paleis en de opvolger van Patrizi, Paris de Grassi,
zie hoofdstuk 4.
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Francesco Botticini, Matteo Palmieri knielend voor een vergezicht op Florence, detail uit Maria
Hemelvaart, omstreeks 1472.
National Gallery Londen
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3 Florentijnse families
Inleiding: kerk, stad en families
Wie nu op Florence neerkijkt vanaf het Piazzale Michelangelo of het Forte Belvedere
heeft de indruk de renaissancesamenleving weerspiegeld te zien in de architectuur.
Het beeld van het centrum wordt bepaald door een kring van bedelordekerken met
kapellen. De kerken zijn gegroepeerd rond een kern die vergelijkbaar is met die van
Siena: een centraal plein, een stadhuis met een hoge toren en een monumentale
kathedraal. Wie door de stad loopt en de kerken binnentreedt ziet een op het eerste
gezicht moeilijk te ontwarren combinatie van decoraties zoals die voornamelijk
tussen 1320 en 1490 zijn ontstaan en latere ingrepen. De kapellen, zo leren inscripties,
wapens en portretten, zijn gebouwd en ingericht in opdracht van families.
De kapellen in de Santa Croce werden beschilderd door Giotto en zijn jongere
vakgenoten. Deze kapellen waren kleiner en bescheidener dan de grafkapellen van
de kardinalen in Assisi. In tegenstelling tot Assisi stagneerde de opdrachtverlening
in Florence niet, maar breidde deze zich sterk uit na 1320. Bij nadere beschouwing
blijken de Santa Croce en de Santa Maria Novella, de deftigste ordekerken, na 1565
ingrijpend te zijn gerenoveerd. Wanden werden gewit, familiegraven verwijderd en
altaarstukken werden verzaagd. In de Santa Maria Novella is het fresco van Masaccio,
die te boek staat als de exponent van de Florentijnse renaissance, bewaard gebleven.
De wandelaar die langer bij de monumenten stil staat, beseft dat hij met een
verwarrende vermenging van historische getuigenissen geconfronteerd wordt, en dat
het familiemecenaat evenzeer gereconstrueerd moet worden als de opdrachten van
de bedelorden en die van de stadstaat. Voor Florence blijkt vooral de inbreng van
koopmansfamilies een nadere beschouwing te verdienen.
In gedachten moeten we ons voorstellen hoe de altaarstukken of fragmenten
daarvan, die nu als een historische reeks meesterwerken de musea sieren, in een
andere orde en met andere functies en betekenissen in kapellen stonden opgesteld
waar missen werden gelezen ter herdenking van overledenen.
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Botticelli's Aanbidding der Drie Koningen stond vrijwel tegenover Masaccio's
Triniteitsfresco. De vierkante altaarstukken van Fra Angelico en Fra Filippo Lippi
stonden in de Santa Croce, de San Marco en de San Lorenzo. Vrijwel in
oorspronkelijke staat is de familiekapel uit de late vijftiende eeuw, de Sassettikapel
in de Sante Trinità, gedecoreerd door Ghirlandaio, die het voor Florence zo
karakteristieke beeld oproept van een religieuze voorstelling in combinatie met
Florentijnse stadsgezichten en portretten van elegant geklede Florentijnen: de
opdrachtgever, zijn familie, clan en patroon.
De sociale geschiedenis van Florence werd de geschiedenis van de opkomst van
de Medici's; het beeld dat wij ons daarvan vormen is sterk bepaald door schilderkunst
en architectuur. Rond 1300 was er in Florence geen schilderstraditie van betekenis,
waren er geen familiekapellen en vormden de rijke families een stadsbestuur dat veel
gemeen had met het regime van de Negen zoals we dat in Siena hebben leren kennen.
Maar in Florence wisten deze families hun invloed sterker uit te breiden dan in Siena
het geval was.1 Verhoudingsgewijs werden voor hen familiekapellen belangrijker
dan stedelijke projecten als dom en stadhuis, die in Florence in de veertiende eeuw
overigens met minder allure beschilderd waren dan in Siena.
Vergeleken met Siena vond de periode van economische bloei, politieke stabiliteit
en culturele opleving later plaats en duurde deze aanmerkelijk langer. De vermogende
families speelden in deze bloei een grote rol en zij waren het die er vooral van
profiteerden. Het Florentijnse bankwezen was het meest geavanceerd binnen de
Europese verhoudingen. Florence verwierf een opening naar zee door de onderwerping
van de havenstad Pisa. De kooplieden en bankiers bouwden goede contacten op met
verschillende hoven, waarvan de curie en het Bourgondische hof in de Nederlanden
de belangrijkste waren. De vorming van een territoriale staat stagneerde in Florence
niet zoals in Siena. De staatsvorming ging verder in de veertiende en vijftiende eeuw
met de inlijving van San Gimignano, Volterra, Lucca, Arezzo, Pisa en ten slotte in
1555 van Siena. De Florentijnen beschikten over meer en betere grondstoffen dan
de burgers van Siena, hun watervoorziening was minder problematisch en ze waren
beter in staat de weg naar zee te beveiligen. Mede hierdoor kon de produktie van
hoog gekwalificeerd vakwerk voortgezet worden en waren Florentijnse kooplieden
in staat goederen over grote afstanden te verhandelen en over heel Europa
bankiersdiensten te verlenen tegen woekerprijzen. Ze waren over het geheel genomen
zelfs in staat de schuldencrises van de vorsten het hoofd te bieden - een probleem
dat in het moderne bankierswezen nog steeds bestaat, maar nu op mondiaal niveau
en voornamelijk met generaals en dictators in de Derde Wereld.
De spanningen tussen rijken en armen werden enigszins verzacht door de
bedelmonniken die armoede predikten en de vermogenden aanzetten tot liefdadigheid.
Als bemiddelaars tussen verschillende bevolkingsgroepen
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versterkten zij het maatschappelijk evenwicht in de heterogene stadswijken. De
geestelijken ontlokten giften bij de rijken, schonken een deel aan de armen en hielden
zelf de rest. Zo gunden ze de rijken rust en de armen een aalmoes waardoor de angel
uit de klassenstrijd werd gehaald. Klassenstrijd werd in de kiem gesmoord door de
bedelmonniken die een brug sloegen tussen elitereligie en volksgeloof. Hun
bemiddelende rol en het etaleren van armoede maakten de monniken tot blijvende
bondgenoten van de rijken die aan hun goede gaven eer, aanzien, zielerust, ontheffing
van zondebesef, en vrijwaring van schaamtegevoel konden ontlenen.

Eindnoten:
1 Vergelijk Doren 1908 en Brucker 1977. Voor literatuur over verwantschapsverhoudingen zie
Brinkgreve en De Regt. Kent 1977 en Goldthwaite 1980 geven met de volgende observaties
aan dat kernfamilies veel eerder belangrijk werden in verhouding met uitgebreide families dan
de periode rond de industriële revolutie. De betekenis van sterven en begraven is in algemene
zin uitgewerkt door Ariès 1977, overigens zonder veel gegevens over grafmonumenten.

1 Kapellen en giftrelaties tussen kooplieden en bedelmonniken
Beschaving van kooplieden en bankiers 1300-1400
Het grootste familievermogen werd in de eerste helft van de veertiende eeuw vergaard
door enkele families in de wijk van Santa Croce. De rijkste geslachten die de grootste
rol in het stadsbestuur speelden - de Alberti, Baroncelli, Peruzzi en Bardi - verdienden
hun geld voornamelijk door het wisselen van valuta en door geld tegen hoge rente
te lenen. Hun belangrijkste klanten waren de paus en de koningen van Napels,
Frankrijk en Engeland. Ondanks hun enorme financiële vermogen konden deze
families zich niet als vorsten gaan gedragen.2 Hoewel zij ook hier rijk genoeg waren,
ontnam net als in Siena, een burgerlijk beschavings- en staatsideaal hen de
mogelijkheid tot groots uiterlijk vertoon. De meest doelmatige manier om als familie
toch aanzien te verwerven op een in de stadsrepubliek aanvaardbare wijze, was het
subsidiëren van bedelorden, die geld nodig hadden voor de bouw en inrichting van
hun kerken en conventen.
In het begin van de veertiende eeuw werden het schip, het dwarsschip en het dak
van de Santa Croce bekostigd door het stadsbestuur dat, zoals gebruikelijk was in
Florence, aan een van de grote gilden een bemiddelende rol toebedeelde in de
financiering en organisatie van de kerkbouw. Via het stadsbestuur en de grote
koopmansgilden raakten de rijke families betrokken bij de besluitvorming over de
ordekerken.3 Toen de franciscanen toe waren aan de bouw van kapellen en aan de
decoratie van hun kerk, werden de bestuurders benaderd voor financiële steun. De
rijke families met de grootste politieke macht bekostigden de deftigste kapellen, die
het dichtst bij het koor lagen. Door de enorme winsten van hun banken konden zij
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lijke aanzien verlenende schenkingen, konden de andere niet achterblijven. Aldus
ontstond een hiërarchisch patroon in kapellen die gefinancierd werden door
koopmansfamilies als afspiegeling van hun financiële vermogen en politieke macht.
Bovendien waren de coalities met de bedelorden profijtelijk vanwege hun rol in
het stadsbestuur als partij boven de partijen. Een van de taken van de franciscanen
was het beheer van de namen van verkiesbare burgers, waardoor zij een rol vervulden
in de verkiezingen in de stadsgemeenschap.4 Een goede relatie met franciscanen bood
ook buiten de grenzen van de stadssamenleving verschillende voordelen. Zo ging de
familie Peruzzi een rol spelen in de financiering van de kerkbouw die de koning van
Napels ten gunste van de franciscanen ondernam. De familie Peruzzi raakte zo
betrokken bij het toezicht op de heilige plaatsen rond Jeruzalem. Deze was aan de
franciscanen gedelegeerd door de koning van Napels, die voor een enorm bedrag
koning van Jeruzalem was geworden. De gemeenschappelijke zorg voor het gebied
waar Christus was gekruisigd, werd een bindend element in de relaties tussen de
franciscanen, de curie, Robert van Anjou en de familie Peruzzi. Deze familie
bekostigde eerst de bouw van een kapel en generaties later ook de decoratie en
inrichting ervan. Giovanni Peruzzi gaf ook geld ten behoeve van de viering van het
feest van zijn naamheilige, Johannes de Doper. De geestelijken mochten op zijn
kosten dineren op zijn feestdag. In de kapel werd de status van de familie zichtbaar
gemaakt door familiewapens, grafstenen en opschriften.
De familie Bardi investeerde haar financiële vermogen in een reeks kapellen in
verschillende kerken, zowel in Florence als in dorpjes in de ommelanden. Leden van
de familie Bardi gingen in hun streven naar uiterlijk vertoon verder dan de leden van
de familie Peruzzi. Zij lieten met meer nadruk hun familiewapens afbeelden en gingen
er toe over zich als vrome schenkers in gebed te laten portretteren.5 Leden van deze
koopmansfamilie zijn te zien op grafmonumenten in de Santa Croce en op een reliëf
in de Santa Maria Novella. Door giften aan bedelorden probeerden kooplieden in de
jaren veertig het uiterlijk vertoon, zoals dat in hofresidenties gangbaar was, aan te
passen aan de normen in een stadsrepubliek, waar een groots uiterlijk vertoon van
individuen als ongepast gold, tenzij het aanzien van de gehele gemeenschap ermee
gediend was.
Dit evenwicht tussen hang naar ijdelheid en dwang tot bescheidenheid was
kenmerkend voor de Florentijnse cultuur tussen 1320 en 1490. Er was een balans
tussen de dwang tot terughoudendheid, uitgaande van de bedelorden en het
stadsbestuur, en de zucht naar uiterlijk vertoon van de rijke kooplieden en bankiers,
die zowel het stadsbestuur als de bedelorden gingen beheersen. In het begin van de
veertiende eeuw sloeg het evenwicht door naar een terughoudende opstelling van de
vermogenden, die hun rijkdom
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niet al te nadrukkelijk konden etaleren. In de loop van de veertiende en vooral
gedurende de vijftiende eeuw namen de mogelijkheden voor groter uiterlijk vertoon
toe.
Voor ons begrip van de Florentijnse geschiedenis is het belangrijk de
ontwikkelingen in de stad op korte termijn en binnen een klein domein in verband
te brengen met ontwikkelingen op langere termijn op het niveau van de Italiaanse
en zelfs Europese samenleving.6 Opstanden, faillissementen, epidemieën, persoonlijke
conflicten en aanslagen waren voor individuen dramatische ervaringen, die echter
een algemene tendens geenszins in de weg stonden: een kleiner wordende kring
welvarende families verwierf een grotere macht en deze verschuiving tussen 1300
en 1500 is te zien als een overgang van de comune naar een hofsamenleving als kern
van een middelgrote territoriale staat.
Oudere staats- en beschavingsidealen gingen niet verloren, maar ze kregen nieuwe
accenten. Binnen kerk en staat kreeg de eenheid en de eer van de familie in Florence
veel meer betekenis.7 Het familie-ideaal spreekt bijvoorbeeld uit de teksten van
koopman Paulus uit Certaldo die vaak voor zaken in Florence kwam. Hij schreef
rond 1360 een Libro di buoni costumi, driehonderdachtentachtig notities over de
tegenstellingen tussen het eigen huis waar het leven met familie en vrienden veilig
en overzichtelijk was en de riskante contacten daarbuiten.8 De kleine zakenman
beleed zijn geloof in eerlijkheid, netheid, vlijt en voorzichtigheid. Hij hield zijn
nageslacht voor om van alles een zorgvuldige administratie bij te houden en nimmer
tijd te verspillen. Onder verwijzing naar de edelen en kooplieden die aan te grote
uitgaven en te veel vertoon van vermogen te gronde zijn gegaan, waarschuwde hij
tegen hoogmoed. De familiecultuur werd door Boccaccio, een stadgenoot van Paulus,
in een breder en meer hoofs kader geplaatst. Als zakenman in dienst van de Bardibank
leerde hij hoofse gedragscodes kennen. Zo ontstonden in Florence mengvormen van
bedelordebeschaving, republikeins ethos, hofcultuur en familiecode.
De heterogene sociale herkomst van Florentijnse gedragsidealen blijkt ook uit de
aantekeningen die Giovanni Paolo Morelli sedert 1391 bijhield.9 Zijn Ricordi waren
beschrijvingen van sociale ervaringen die hij ten behoeve van zijn kinderen op schrift
stelde. Morelli was meer geleerd en bereisd dan Paulus uit Certaldo, waardoor hij
zijn eigen ervaringen kon opsieren met verhalen uit de antieke, bijbelse en christelijke
geschiedenis. Hij hield zijn lezers voor hun reputatie in de gaten te houden. Verwerf
buoni crediti, onorevole fama, wees cortese, costumato en riverente, zo klonk het
steeds. Naar een goed aanzien en fatsoenlijk, eerbiedwaardig gedrag voerden twee
wegen: religie en studie. Een waarschuwend woord bij religie ontbrak echter niet.
Net als Boccaccio waarschuwde Morelli voor overdreven godsdienstigheid en
schijnheiligheid, voor mensen die hun ware, onbeschaafde aard verbor-
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gen onder ‘de mantel der godsdienst’. Religie voerde alleen in samenhang met studie
naar eer, deugd en een goede naam. Naast profeten en evangelisten moesten ook
Aristoteles, Virgilius en Dante gelezen worden, zo stelde Morelli.
De Florentijnse kooplieden namen kennis van veel schrijvers, gaven deze door
aan hun kinderen en ontwikkelden een eigen literaire cultuur. In een elegante taal,
die later de nationale taal zou worden, verwerkten ze hun sociale ervaringen en
droegen ze zowel hun historische bespiegelingen als hun toekomstvisie over aan
stadgenoten. De aldus geboekstaafde ervaring gaf richting aan het handelen van de
rijke kooplieden die een deel van hun vermogen belegden in kapellen.10 Daar
presenteerden ze zich als pater familias: geleerd, godsdienstig en fatsoenlijk. De
ideeënontwikkeling werd aangescherpt door een besef van wisselend fortuin,
voortvloeiend uit de precaire verhoudingen waarin de kooplieden tot rijkdom waren
gekomen. In de relaties met kerken, het stadsbestuur en heersers elders werd de
familie gecultiveerd als een stabiele kern. In familieverband leerden ouders hun
kinderen hoe ze zich te gedragen hadden en wat de functies waren van stille deugden
als studie, vlijt, nijverheid en gemeenschapszin. Deze door afhankelijkheidservaringen
gelouterde familiecultuur versterkte de positie van koopmansfamilies in economische
en politieke relaties. Welopgevoede kooplieden konden zich op den duur beter
handhaven dan degenen die minder geleerd hadden en meer handelden naar impulsen
van luiheid of winstbejag.

De politieke elite en de Florentijnse staat 1400-1440
De burgers, die het hoofd geboden hadden aan dreigingen zoals volksopstanden en
de oorlog met de hertog van Milaan, konden na 1400 een groot prestige verwerven.11
De vermogende bestuurders wierpen zich op als redders van de republiek. Florence
bleef als een van de weinige Italiaanse steden bestaan als soevereine staat. In
tegenstelling tot de burgers van Siena wisten de Florentijnen hun territorium nog
aanzienlijk te vergroten. Florence verwierf zich een directe toegang tot de zee dank
zij de inname van Pisa in 1407, onderwierp Arezzo en onderhield met andere centra
goede diplomatieke contacten. In deze constellatie kon een kleinere groep van burgers
een grotere politieke macht uitoefenen dan in de veertiende eeuw. De consolidering
van de economische macht en de vergroting van politieke invloed hadden hun
weerslag op het familiemecenaat. De burgerlijke elite liet zich nadrukkelijker gelden
en werd daartoe gedwongen door de relaties met hoofse bondgenoten.
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De strijd binnen de stadssamenleving enerzijds en tussen Florence en de omringende
centra anderzijds werd meer gestreden via reputatievorming en minder via de
vervulling van juridisch vastgelegde posities in de stadsbureaucratie. De rijkste
zakenlieden probeerden zowel een rol te spelen in het commissiemecenaat van de
stad als in een eigen familiemecenaat.12 Door de aanhoudende reeks opdrachten
kregen allereerst bouwmeesters en beeldhouwers en later schilders de mogelijkheden
nieuwe oplossingen te beproeven. De opdrachtgevers verlangden een genuanceerd
en goed geordend beeld van de samenleving waarin zij verkeerden, volgens de
inzichten zoals zij deze zelf onder woorden brachten.
De grootste statusstijging begon rond 1400 met de religieuze stichtingen van
Giovanni di Bicci de Medici. De San Lorenzo, de parochiekerk van de bankiersfamilie,
was aan verbouwing toe. Het kapittel richtte in 1417 een verzoek om steun aan het
stadsbestuur. De geestelijken probeerden hun greep op de verbouwingen te behouden
door te bedingen zelf hun prior te benoemen. In 1418 gaf het stadsbestuur toestemming
voor een onteigeningsprocedure. Er moest een hele straat worden afgebroken terwille
van een nieuwe kerk. De rijkste parochieleden werden gepolst om een bijdrage te
leveren. Onder hen was Giovanni di Bicci de Medici die de paus om raad vroeg in
de hoop tot een regeling te komen inzake overtredingen van het woekerverbod, die
hij niet alle kon ontkennen. De schuld werd afgekocht met een bijdrage van
driehonderdvijftig florijn aan kerkrestauraties in Rome. Beschuldigingen van corruptie
en simonie gingen vaak samen. Baldassare Cossa (later paus Johannes XXIII en
vervolgens weer afgezet, zodat XXIII weer vacant werd) was ervan beschuldigd dat
zijn benoeming tot kardinaal in 1402 gekocht was met tienduizend dukaten, die de
mercatores de Medicis voor hem betaalden en dat hij met ‘grote sommen gelds met
zekere kooplieden en tamelijk slechte woekeraars in de curie [...] op slimme en zeer
vindingrijke wijze grote winsten maakte’.13
Giovanni di Bicci, woonachtig in een van de minder deftige wijken, ontpopte zich
als een groot schenker. Hij zorgde ervoor dat zijn giften meer waren dan een
defensieve daad om het stigma van de sjacheraar uit te wissen. De koopman hield
nauwlettend in de gaten dat hij als rijkste lid van de parochie de grootste bijdragen
leverde en de meest in het oog springende onderdelen van de kerkbouw financierde.
Naast de kosten voor de muren en het schip droegen Giovanni en zijn zoon Cosimo
ook de kosten van de capella maggiore en de sacristie. Aldus ontstond binnen de
bestuurlijke bovenlaag een competitief mecenaat, gedomineerd door de Medici's.14
Vermogende families konden zich oriënteren op oudere opvattingen over het
belang van bouwwerken voor aanzien en propaganda. De kanseliers van de stad, de
humanisten Salutati en Bruni, hadden een visie op schrift gesteld over de betekenis
van de Florentijnse architectuur als uitdrukking van de
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Gezicht op Florence met de Santa Maria Novella, de San Lorenzo en het Medicipaleis, de San Marco
en de Santissima Annunziata, baptisterium, dom en Palazzo Vecchio met loggia dei Lanzi, erachter
de Santa Croce en ten zuiden van de Arno de San Miniato al Monte, de Santo Spirito, het Pittipaleis,
de Santa Maria del Carmine en de Cestello, aan de overzijde de Ognisanti en de Santa Trinità.
Tekening Bram Kempers
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sociale orde in stad en ommelanden én als argument voor de politieke hegemonie
van Florence in geheel Italië.15 Zij verwoordden in Latijnse volzinnen hoe de
harmonieuze sociale orde van de stadstaat Florence voor zowel inwoners als
buitenstaanders zichtbaar werd in grote mooie gebouwen.
De propagandistische functie die aan architectuur werd toegeschreven bood de
kooplieden perspectief. Van hen werd een verregaande identificatie verwacht met
de stadstaat als geheel, en ze werden geacht de bijbehorende financiële verplichtingen
te aanvaarden. Voor de bovenlaag van rijke kooplieden was er op langere termijn
ook een collectief belang gemoeid om aan hun wijk en stad allure te verlenen. Onder
hun medeburgers konden ze hun economische bijdragen in politieke invloed
kapitaliseren en ten overstaan van de gezanten en heersers buiten de eigen staat
schiepen ze zich de mogelijkheden aanzien te verwerven. Zelfs grote heren lieten
zich imponeren door wat de Florentijnse burgers zelf als de mooiste stad van de
wereld beschouwden. De verheerlijking van de eigen stad als kunstwerk kreeg gestalte
in pleitredes en lofdichten die onder meer als pamflet op het concilie van Bazel onder
de aandacht gebracht werden van de daar aanwezige bestuurders.

Centralisatie van de macht rond één geslacht: de Medici's 1430-1490
De accumulatie van rijkdom, beslissingsbevoegdheden en prestige rond de kern van
de familie Medici verliep op drie sociale niveaus: patroon-cliëntrelaties binnen de
Florentijnse stadstaat, diplomatieke relaties met de grote heren in Italië en zakelijke
relaties in Europa. De machtskansen van de familie Medici en haar cliënten vloeiden
voort uit de verhoudingen met de markies van Mantua, de vorst van Urbino, de in
Rome teruggekeerde pausen en het Bourgondische hof. Vooral dank zij verhoudingen
buiten de stad kon Cosimo de Medici na zijn terugkeer uit ballingschap in 1434 in
Florence een duurzaam familiegezag opbouwen. Hij oefende zijn macht voornamelijk
uit via informele relaties en minder door zelf bestuursfuncties te bekleden.16 Voor
deze vorm van machtsuitoefening was eer en aanzien van groot belang.17 De kerkbouw
was een probaat middel.
De Medici's wisten een grotere invloed te laten gelden dan de rijkste families uit
de veertiende eeuw. De bedelorden waren immers bij uitstek aangewezen op de steun
van één familie, die via een geef-, verdeel- en heerspolitiek de geestelijkheid in haar
macht kreeg. De orden konden veel minder dan voorheen verschillende families
tegen elkaar uitspelen. Bovendien hadden ze zelf aan prestige ingeboet. Daarbij
konden ze ook minder
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steun verwachten van het stadsbestuur, de Parte Guelfa en de grote gilden die ook
afhankelijker waren geworden van de factie rond de Medici's. Deze omslag in de
machtsbalans resulteerde in een herindeling van de kerken: enkele families kregen
meer ruimte, de monniken minder.
Cosimo de Medici ging met zijn bijdragen aan de San Lorenzo in op een verzoek
van het kapittel koor en schip uit te besteden aan leken in de parochie.18 In 1442 werd
de samenwerking geregeld. Cosimo verklaarde zich bereid geld over te maken van
zijn privé-rekening naar die van de Medicibank en naar de stedelijke schatkist. In de
periode 1441-1453 werden vele rekeningen uitbetaald voor kosten van materialen
en lonen. Een lid van de familie Sassetti, cliënt van de Medici's, verzorgde de
boekhouding. Op 13 augustus 1442 werd een notariële akte opgemaakt voor het
transport van veertigduizend florijn van Cosimo, in naam van prior en kapittel, naar
de stedelijke schatkist. Dit waren slechts enkele stappen in de complexe financiële
verhoudingen waarin de kerkbouw plaats vond.
Bij de besluitvorming waren de volgende groeperingen betrokken: prior en kapittel,
monniken (augustijnen), bisschop en paus, verschillende families en stedelijke
instellingen. De bouwplannen waren aan veranderingen onderhevig als gevolg van
wijzigingen in de relaties tussen de betrokkenen. De eerste plannen waren ontwikkeld
vóór de ballingschap van Cosimo de Medici in 1434. De aarzeling van verschillende
families die niet tot de Medicifactie behoorden om aan het project deel te nemen,
werd kort voor 1434 weggenomen. Zij verklaarden zich bereid vergelijkbaar kapellen
(conformes) te stichten in het schip, maar zij wilden niet precies dezelfde kapellen
als het oude bouwprogramma voorschreef. De nieuwe schenkers kozen een oplossing
die afweek van het plan van hun rijkere rivalen.19 De bescheidener plannen werden
vervolgens doorkruist toen Cosimo terugkeerde in Florence. In de geest van de
oorspronkelijke plannen werden de schipkapellen gebouwd op kosten van de Medici's
en hun cliënten, onder wie leden van de families Tornabuoni en Sassetti. Dit gebeurde
na vertragingen pas in de jaren zeventig en tachtig. Aldus werden de architectuur,
de wijdingen van kapellen, de decoraties, inscripties en het liturgisch gebruik van
de San Lorenzo in toenemende mate bepaald door de familie Medici, een proces dat
in de zestiende eeuw werd bekroond met de nieuwe grafkapellen en daarna met de
Capella dei Principi.
De religieuze schenking werd in toenemende mate beschouwd als een zakelijke
transactie. Cosimo de Medici liet de wederdiensten die hij in het begin van de
bouwcampagne verwachtte, duidelijk omschrijven. De schenker verbond beperkende
voorwaarden aan zijn giften voor de San Lorenzo: Onder voorwaarde dat het koor
en het schip van de kerk, tot het oorspronkelijke hoofdaltaar aan hem en zijn zonen
toegewezen zouden worden, samen met alles wat tot dan opgericht is, zou hij plechtig
beloven dit deel van het
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gebouw te voltooien binnen zes jaar, uit de rijkdom die God hem geschonken had,
op eigen kosten en met zijn eigen wapens en emblemen, voor zover duidelijk is dat
er geen andere wapens en emblemen en graven in voornoemd koor en schip geplaatst
worden, behalve die van Cosimo en leden van het kapittel.20
Voor kerkelijke schenkingen in Florence werden relaties met de curie van groter
belang. De San Marco, het tweede grote kerkproject van de familie Medici werd een
strijd op meer fronten. Het San Marcoklooster ging een grote rol vervullen in de
reputatievorming van de familie.21 Martinus V had pogingen ondernomen het klooster
te hervormen, maar hij was niet bij machte de silvestijner orde zijn wil op te leggen.
Eugenius IV was daartoe met steun van de familie Medici wel in staat. Het verwerven
van patronaatsrechten op kapellen gelukte in enkele gevallen, maar er waren ook
rechthebbenden die zich verzetten tegen gedwongen verkoop en nieuwe bouwplannen.
Er werd een compromis bereikt tussen de oude stichters, de nieuwe stichter Cosimo
en de nieuwe orde: de dominicaner observanten uit Fiesole. Cosimo de Medici
onderhield goede contacten met de dominicanen en achtte uitbreiding hiervan zinvol.
De predikheren vertegenwoordigden een politiek-religieuze macht die de koopman
graag voor zich won, mede omdat het pauselijk hof toen voor korte tijd gevestigd
was in de Santa Maria Novella. Cosimo de Medici wist munt te slaan uit zijn
schenkingen; de relatie met Fra Antonino Pierozzi, prior van het klooster, gezant
namens het stadsbestuur bij de paus en later bisschop en aartsbisschop van Florence,
was bijzonder profijtelijk voor de koopman.
Ook bij de ingrijpende verbouwing van de San Marco werd Cosimo de Medici de
belangrijkste financier. Toch was hij niet in staat zijn grootse plannen geheel aanvaard
te krijgen. Hij moest rekening houden met oude schenkers en met de opvattingen
van de dominicaner observanten, die een al te groots project niet konden verenigen
met hun ascetische principes.22 De bouw van enkele kapellen, vergroting van de absis,
nieuwe wijdingen van altaren en verplaatsing van het koor vonden wel doorgang.
De familiemacht werd tot uitdrukking gebracht in de veelvuldig aangebrachte
Mediciwapens. De machtsrelaties bij de verbouwing van deze kerk duiden erop
hoezeer de positie van broederschappen en gilden opging in de rol van families en
hoe weinig er restte van de invloed van oudere corporaties.
Kerkaanleg en decoraties maakten de positie van de Medici's aanschouwelijk.
Tussen monniken en leken werden overgangsruimten gecreëerd, die bestemd waren
voor de bevoorrechte geslachten en de broederschappen waarvan ze lid waren.
Ondanks de weerstand tegen Cosimo's verbouwingsplannen was hij toch in staat veel
ervan door te drijven. De afnemende macht van de monniken bleek uit de plaats die
hen werd toegewezen: het koor werd
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verkleind en verhuisde naar een ruimte achter het hoofdaltaar. De geestelijken werden
na 1434 geleidelijk uit hun eigen kerk gekocht. Het hoofdaltaar werd gewijd aan de
familieheiligen van de Medici's: Cosmas en Damianus.
De schenkingen aan de San Marco waren onderdeel van een groeiende
gifteconomie.23 De feesten die in verschillende kerken ter ere van Cosmas, Damianus
en Driekoningen op kosten van de Medici's werden gehouden, golden in toenemende
mate als feesten ter verheerlijking van de protagonisten ervan. De deelname aan deze
feesten werd een bewijs van aanhankelijkheid en ging gelden als een graadmeter
voor de macht van het geslacht.
De religieuze stichting ontstond uit een meervoudige ruil tussen vele partijen, elk
met hun eigen belangen. Het ging om meer dan een juridisch erkende positie van
families op grond van verworven patronaatsrechten op kapellen. Cosimo de Medici
kreeg een eigen cel in het klooster. Deze cel gaf hem gelegenheid zich terug te trekken
op een terrein waar de rechtspraak van de stad niet gold.24 De ruimte gaf hem
gelegenheid tot meditatie en tot overleg met de hoogste dominicaner geestelijken in
Florence. Het klooster bood tevens de mogelijkheid in tijden van nood geld veilig
onder te brengen op een plaats waar het onbereikbaar was voor rebellen en rovers.
Boven de deur van de cel werd een opschrift aangebracht waarin Cosimo werd
genoemd. Dit was een luisterrijke voortzetting van de talrijke Mediciwapens in het
klooster. De tekst bracht de feestelijke wijding van het klooster door Eugenius IV in
herinnering, die na de misviering de nacht in het klooster had doorgebracht.
De paus verleende ter gelegenheid van de wijding aan alle aanwezigen aflaten op
lange termijn, in het bijzonder aan de stichter. De mogelijkheden voor aflaat als
bijzondere vorm van kwijtschelding van zondestraffen werden in de loop van de
veertiende en vijftiende eeuw verruimd tot aflaten voor overledenen of voor eventuele
zonden in de toekomst oplopend tot honderdduizend jaar, en tot algemene aflaten,
afgekondigd ter dekking van bijzondere kosten, zoals die van kerkbouw. Hoewel
juist deze uitgebreide aflaten veroordeeld werden als excessen, bleef de aflaat een
belangrijke bron van inkomsten voor de geestelijken. Leken noch geestelijken lieten
zich het gebruik van de aflaat ontzeggen, ze waren er tot de reformatie te zeer van
afhankelijk.25 De aflaten behoorden tot de florerende gifteconomie en vormden een
hoeksteen van de financiering van de kerkbouw. Tevens verwierf de Medicibank
financiële concessies. Het innen en beheren van kerkelijke belastingen ging tot de
meest lucratieve activiteiten van de Medici's behoren.
Giften werden eveneens benut in het diplomatieke verkeer en in de
patroon-cliëntverhoudingen. De politiek van lijmen, schenken en omkopen ging de
formele besluitvorming sterker beïnvloeden. Op langere termijn ontleenden de rijkste
families gezag aan hun bijdragen aan bijvoorbeeld het algemene concilie in Florence
in 1439 of de financiering van kostbare pu-
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blieke ceremonieën zoals begrafenissen, kerkwijdingen en kroningen.26 De Medicibank
overvleugelde de comune als financier van collectieve projecten.
Kapitaalkracht werd ook omgezet in militaire macht. De Medici's financierden
legers en betaalden de honoraria voor de condottieri. De Medicibank bekostigde
onder meer de benoeming van Nicolò da Tolentino tot legerleider in Florence en had
een aandeel in de benoeming van Lodovico Gonzaga, markies van Mantua en een
belangrijk mecenas. Als bankiers speelden zij een grote rol in het krijgsbedrijf, dat
gebaseerd was op huurlingenlegers. De stadsrepubliek Florence kon alleen haar
zelfstandigheid handhaven door voor gigantische bedragen legerleiders met voetvolk
te huren. De stadsgemeenschap werd hierdoor afhankelijker van de rijkste families
die de hoge bedragen konden opbrengen in de vorm van belastingen, leningen en
giften.
De Santissima Annunziata, het derde grote kerkproject van de Medici's, werd
verbouwd met steun van een door hen betaalde condottiere. Oorspronkelijk beheerste
de familie Falconieri de servieterkerk, waar ze aanspraken maakte op exclusieve
grafrechten. Via cliënten en vooral door de vermogende legerleider, Lodovico
Gonzaga, wist de familie Medici de macht over te nemen.27 Cosimo suggereerde de
markies in 1449 om zijn nog openstaande rekening als capitano generale van Florence
te vereffenen door bijdragen aan de kerk. De comune zou het bedrag dat de stad aan
de markies verschuldigd was overmaken aan de kerk. De suggestie van Cosimo was
de inleiding tot een reeks ambtelijke en diplomatieke manoeuvres. Bij wijze van
schikking werd besloten dat de stedelijke schatkist het geld, dat nog steeds niet aan
de markies betaald was, overmaakte aan de servieten ten behoeve van de bouw van
de capella maggiore. Daaraan werd de voorwaarde verbonden dat de wapens van de
Gonzaga's als enige naast die van de Medici's in de kerk afgebeeld mochten worden.
Het aanzien van de kerk was het resultaat van ruim dertig jaar onderhandelen
tussen vele partijen die elk hun ruimte in de kerk probeerden te vergroten. Nieuwe
machthebbers verlangden een ereplaats in de kerk in ruil voor hun goede gaven. Zij
wensten het recht op uiterlijk vertoon voor zichzelf, hun bondgenoten en cliënten,
met uitsluiting van anderen. Deze wens richtte zich op memoriemissen voor
overledenen, grafrechten, inscripties en decoraties. De rijkste familie met de grootste
clientèle in de stad en de meeste bondgenoten daarbuiten wist deze wensen het best
tot gelding te brengen.
Piero de Medici, de zoon en opvolger van Cosimo, benutte zijn kansen onder meer
door een grote marmeren overhuiving te bestellen boven de meest populaire
cultusplaats in Florence: het altaar met het naar verluidt miraculeus geschilderde
fresco, waaraan de kerk veel van haar reputatie dankte. Hierop liet hij de tekst
aanbrengen: ‘Het marmer alleen al kost vierduizend florijn.’
Ook in deze kerk verhuisden de monniken naar een vergrote ruimte achter
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het hoofdaltaar waar een nieuwe tribuna of rotonda verrees. Voordien was er een
koor voor het hoofdaltaar vanaf halverwege het schip voor hen gereserveerd. De
tribuna werd omgeven door een kring van kapellen terwijl ook aan weerszijden van
het schip kapellen werden gebouwd. Deze vielen grotendeels toe aan leden van de
familie Medici, cliënten en hun bondgenoten. Voor de kerk verrees een atrium, waar
veel leken votiefbeelden lieten aanbrengen bij wijze van publieke dankbetuiging
voor verkregen gunsten van hogerhand. De Medici's maakten veelvuldig gebruik
van deze ruimte door er portretten te plaatsen van familieleden.

Macht en architectuur
De introductie en verbreiding van vernieuwingen in de architectuur was een gevolg
van de aanhoudende stroom bouwopdrachten voor kerken en paleizen waarmee
enkele families hun positie in de stad tot uitdrukking brachten.28 Kerken met reeksen
kapellen en nabijgelegen stadspaleizen werden meer als eenheid gebouwd. De
ornamentiek werd gerationaliseerd. Toch is geen van de beroemde ‘renaissancekerken’
feitelijk volgens één totaalontwerp gebouwd. Het waren vele jaren durende projecten
met tal van aanpassingen en veranderingen. De kooplieden gaven de bouwmeesters
nieuwe kansen, beperkingen en mogelijkheden; daaruit kwamen de vernieuwingen
voort, die achteraf zijn beschouwd als autonome artistieke creaties.
Dat Brunelleschi, Michelozzo en Alberti de San Lorenzo, de San Marco en de
Santissima Annunziata in één geniale greep ontworpen zouden hebben als zuiver
architectonische ruimten zonder koor en veel decoratieve toevoegingen, is een legende,
vooral ingegeven door de toegenomen beroepstrots van bouwmeesters zelf.
Architecten gingen de eisen van opdrachtgevers inzake koorscheidingen, altaarstukken
en wandschilderingen als storende bijverschijnselen in het ontwerpproces ervaren.
Vele latere restauraties zijn in belangrijke mate ingegeven door de mythe van ‘de
zuivere renaissancekerk’ en hebben deze versterkt.
De opdrachtverlening kwam na 1450 meer in het teken te staan van groots vertoon.
Dit uitte zich in de bouw en inrichting van een eigen familiepaleis vlakbij de San
Lorenzo en in de patronage van de San Miniato al Monte, een deftige, even buiten
de stad gelegen benedictijner kerk. Deze kerk was naar ligging, aanleg en traditie
ver verwijderd van de kerken waar het familiepatronaat begonnen was. Piero de
Medici schonk een monumentale overhuiving voor het parochie-altaar midden in het
schip. Hij verbond aan zijn gift de voorwaarde dat zijn wapens erop afgebeeld werden.
Het wolkopersgilde, de oorspronkelijke patroon, verzette zich tegen dit voornemen.
Het gilde zag
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zijn macht tanen en wilde vermijden dat dit op een al te ondubbelzinnige wijze
zichtbaar werd in de wapens van een concurrerende schenker, die nauwelijks enig
aandeel had gehad in de overige kosten van de kerk. Geen van de partijen stadsbestuur, consuls van het gilde en de abt met zijn monniken - kon evenwel
voldoende tegenwicht bieden tegen een schenker zonder wiens goede gaven zij de
kerk te kort zouden doen. Zo kreeg de familie Medici greep op het meest in het oog
springende inrichtingsstuk van de kerk. De traditionele aanleg bleef echter
ongewijzigd, omdat niemand in deze buiten de stad gelegen bedevaartskerk belang
had bij het soort herinrichting dat in de stad wel bruikbaar was.
De schenker liet niet de traditionele Medici-symbolen afbeelden zoals Cosimo de
Medici in de San Lorenzo had gedaan, maar introduceerde andere familiesymbolen:
een diamanten ring, struisvogelveren en als persoonlijk embleem de valk.29 Hiermee
luidde de koopmanszoon een nieuwe ontwikkeling in. Piero de Medici gaf uiting aan
een aristocratische pretentie door de symboliek van hoofse bondgenoten in Milaan,
Mantua en Pesaro over te nemen en daarmee te pronken in een van de deftigste kerken
van de Florentijnse republiek.
De familie Medici werd na 1450 afhankelijker van de aan invloed winnende paus,
onder meer bij het verwerven van kerkelijke ambten. De bastaardzoon van Cosimo,
Carlo, werd proost van de kathedraal in Prato. Lorenzo de Medici koesterde hogere
ambities. De relatie met Sixtus IV gaf aanvankelijk aanleiding tot hoop. Lorenzo
woonde zijn wijding in 1471 bij als Florentijns gezant en schreef: ‘Ik werd met grote
achting ontvangen en bracht twee antieke beelden mee, een van Augustus, de ander
van Agrippa, die de paus mij ten geschenke gaf.’30 De relatie verslechterde echter,
onder andere door conflicten over steden die in het nog onbepaalde grensgebied van
de Kerkelijke Staat, Florence, Venetië en Milaan lagen. De familie Pazzi beraamde
met steun van de paus en zijn neven een coup. Deze aanslag blokkeerde het streven
van Lorenzo een van zijn zonen tot kardinaal te laten benoemen. Dit lukte wel in
1489 toen Innocentius VIII Lorenzo's tweede zoon op dertienjarige leeftijd de titel
van kardinaal verleende. ‘Het grootste succes van ons huis,’ zoals zijn trotse vader
schreef.31 Giovanni werd bij zijn vertrek naar Rome ertoe aangespoord zich vooral
te wijden aan de belangen van de kerk, zijn stad én zijn familie. De pauskroning van
Giovanni de Medici in 1513 en de verheffing van Cosimo tot hertog van Toscane in
1537 vormden de staatkundige en hoofse bekroning van het streven naar
aristocratische allure waarvoor de bankiersdynastie zich sinds 1420 had beijverd.32
De financiering van kerken en kapellen verleende de familie eer en aanzien. Goede
betrekkingen met kerkelijke functionarissen boden het geslacht een podium voor
familierituelen: huwelijken, broederschapsfeesten, processies en kerkelijk toneel.
Deze rituelen en de decors daarvan kregen steeds
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meer allure; de aristocratisering in Florence, dat wil zeggen het toenemend uiterlijk
vertoon van een kleiner wordende, zich duidelijker onderscheidende elite, was
mogelijk door een lange periode van vrede en welvaart. Pacificatie en handel werden
in stand gehouden door een zich over Italië uitstrekkend netwerk van diplomatieke
verhoudingen. Daarin gingen de Medici's namens Florence optreden. In het
diplomatieke verkeer ontstond een gezamenlijke cultuur. Geleerden citeerden en
kritiseerden elkaar; ze stelden gelijksoortige Bildungs-idealen op schrift met studia
humanitatis en magnificentia als sleutelwoorden, zowel in Florence als in de
hofresidenties.33 De bijzondere positie van de Medici's in Florence was een functie
van de relaties waarin de koopmansrepubliek kwam te verkeren en niet primair van
een interne dynamiek. Deze positie werd ook door buitenstaanders opgemerkt. Zo
zag Pius II Cosimo de Medici als feitelijk hoofd van de staat en als toonaangevend
mecenas, zonder dat hij deze positie echter formeel kon innemen, zoals de paus zelf.34
De macht van de Medici-factie, die de Pazzi-samenzwering overleefd had, werd
gedragen door vermogende en loyale cliënten, die na 1460 elk voor de eer van hun
eigen familie kapellen lieten decoreren en daarmee tevens de macht van de factie als
geheel zichtbaar maakten.35 De consolidering van de macht van de Medici-factie
bevorderde de verbreiding van de nieuwe vormgeving, omdat elk van de
cliëntenfamilies een moderne kapel begeerde, gebouwd en ingericht naar het model
van de toen reeds beroemde Medicistichtingen. Het mecenaat van de cliënten
versterkte de tendens van hofvorming rond de Medici's die zowel in Florence als
daarbuiten een reputatie opbouwden als grootse opdrachtgevers, gelijk aan vorsten
en pausen.
De belangrijkste partners van Cosimo's kleinzoon Lorenzo waren Giovanni
Tornabuoni en Francesco Sassetti. De familie Tornabuoni behoorde tot de stichters
van een kapel in de San Lorenzo. Zij bezat tevens de rechten op wand- en
gewelfdecoraties in de grote kapel van de Santa Maria Novella. Het geslacht
bekostigde ook een kapel in de nieuwe Santa Maria Maddalena di Cestello. De bouw
en decoratie daarvan waren de uitkomst van een reeks initiatieven vanuit de curie
die in het klooster een hervorming doorvoerde. Daarvoor werd steun gezocht bij het
stadsbestuur en bij vermogende burgers, onder wie Giuliano de Medici, die goede
contacten onderhield met de cisterciënzer abt van de Cestello. De bijdragen van de
Medici's zelf waren vooral gelegen in het ontlokken van bijdragen aan vrienden en
zakenrelaties, zoals Lorenzo di Giovanni Tornabuoni en Galeazzo di Francesco
Sassetti.
Het vermogen van de Medici's werd zichtbaar in een kring van kerkelijke
stichtingen van Medici-cliënten. Tot in Brugge werden bouwactiviteiten ondernomen.
De in Brugge gevestigde familie Portinari liet verder een grote kapel bouwen als
toevoeging aan de San Eustorgio in Milaan. Zo werden de relaties met de dominicanen
die in Florence en omgeving opgebouwd waren,
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uitgebreid tot Milaan. Giovanni Tornabuoni stichtte in Rome een grafkapel. Florence
was het knooppunt van al deze patronaatsverhoudingen. Elk van de families waarmee
de Medici's goede relaties onderhielden had een kapel in een Florentijnse kerk: de
Santa Trinità, de Ognisanti, de Santa Maria Novella, de San Pancrazio, de San Egidio
en de Santa Maria Maddalena di Cestello.36
De Medici's hadden in de jaren zestig een zodanige reputatie opgebouwd als
schenkers, dat Piero de Medici in 1462 vanuit Genève door een Florentijns koopman
werd aangeschreven met de suggestie om daar een kerk te financieren. Immers, zo
stelde de koopman, in alle kerken in Genève waren de wapens te zien van Florentijnse
kooplieden die daar waren gevestigd, met uitzondering van de Medici-wapens, en
dat ondanks het feit dat hún vestiging de oudste en de meest winstgevende was.37 De
Medici's waren het aan hun stand verplicht in deze stad een kerkelijke stichting op
hun naam te zetten, zo luidde de redenering van de briefschrijver.
Cliënten ontlokten geschenken voor zichzelf, de Medici's gaven met gulle hand.
Zij voldeden de belastingschulden van potentiële aanhangers die daardoor weer
verkiesbaar werden. Zij steunden homines novi in hun loopbaan en verwierven
daarmee politieke steun. Dank zij schenkingen zagen zij hun invloed groeien op
verkiezingen, stemmingen, benoemingen en wetgeving. De republikeinse structuur
van de stad met haar instellingen en wetten werd niet ontbonden, maar raakte
verweven met een netwerk van patronagerelaties rond de familie Medici.38 De familieen factieverhoudingen verleenden aan de stadstaat interne stabiliteit en boden
aanknopingspunten voor diplomatieke betrekkingen met de omringende hoven. De
vorming van een groep vermogende kernfamilies versterkte het Florentijnse
staatsvormingsproces dat verbonden was met de hofsamenlevingen rond de
stadsrepubliek. Binnen de hoofs georiënteerde Florentijnse elite nam de neiging en
noodzaak toe zich op aristocratische levensvormen te richten, zonder daarbij de
religieuze en republikeinse cultuur te verzaken.
De architectuur veranderde conform de machtsverhoudingen. De rijke families
trokken zich terug in kapellen, paleizen en villa's. De publieke podia, stadhuis en
kathedraal, werden minder belangrijk. Familieliturgie en paleisceremonieel werden
van toenemend belang, evenals privé-stichtingen en geschenken aan cliënten en
bondgenoten. Exotische dieren, antieke beelden en verfijnde schilderijen werden als
gift belangrijker dan aalmoezen of bankgaranties voor bouwprojecten.
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Privatisering, secularisering en aristocratisering: een interpretatie
De veranderingen in de architectuur, in het bijzonder de kapelbouw, laten zich
interpreteren met drie begrippen: privatisering, secularisering en aristocratisering.
Familiekapellen, paleizen en villa's waren minder openbare ruimten dan stadhuis en
kathedraal; ze werden met familiekapitaal gefinancierd en waren geen gezamenlijke
stedelijke projecten. Het gangbare woord ‘individualisering’ is echter niet adequaat,
omdat het geen individuele ondernemingen waren, maar bij uitstek beslissingen die
voortkwamen uit familiemacht en familietrots. Het privé-verband van de kernfamilie
werd benadrukt als samenlevingsvorm binnen het grotere geheel van kerk en stadstaat.
De verbijzondering van families, die in de architectuur en zoals nog zal blijken
ook in de schilderkunst tot uitdrukking werd gebracht, voltrok zich binnen eerder
gevormde sociale verbanden - ontwikkelingen die in het hoofdstuk over Siena
beschreven zijn. Privatisering en collectivering zijn complementaire sociale processen,
evenals het in het hoofdstuk over de bedelorden geïntroduceerde begrippenpaar
secularisering en clericalisering. Leken konden pas meer ruimte voor zich opeisen
in kerken, nadat deze gevormd waren als kader voor een gemeenschap die zich als
geestelijkheid presenteerde. Het toetreden van zonen en dochters van kooplieden,
bankiers en ambachtslieden tot religieuze orde laat zich interpreteren met het begrip
clericalisering, een tendens die de basis werd voor de later dominante secularisering.
De rijke schenkers wensten in ruil voor hun bijdragen zeggenschap in de kerk en
gebruikten daarvoor hun tot de orden toegetreden familieleden. In de veertiende eeuw
verwierven de schenkers eigen kapellen, in de vijftiende eeuw moesten de monniken
hun koor in het schip ontruimen en kregen ze een capella maggiore toegewezen
temidden van de familiekapellen. Gerichte campagnes van de monniken, bekend als
observantiebewegingen, ten dienste van hernieuwde clericalisering hadden in de
sociale context van de vijftiende-eeuwse Toscaanse stadskerken weinig effect. Naast
kerklatijn en liturgie kwamen de volkstaal en het ceremonieel tot ontwikkeling,
waardoor de geestelijken hun professionele voorsprong verloren.
De opkomst van de bedelorden en van de stadsrepublieken is in het voorgaande
geïnterpreteerd met het begrip democratisering: afnemende sociale ongelijkheid ten
opzichte van voorgaande perioden, binnen een maatschappelijk geheel dat meer
mogelijkheden voor meer mensen te bieden had. Ook deze tendens is onverbrekelijk
verbonden met een aristocratiseringsproces. Latere generaties bedelmonniken maten
zich ook adellijke allures aan, en zo verging het ook de rijke kooplieden en bankiers.
Aanvankelijk hadden ze de
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oude elite van haar politieke macht en culturele presentatiemogelijkheden beroofd,
mede door ‘anti-magnatenwetten’ waarin kostbare kleding, bijzondere sieraden en
namen met een adellijke roep verboden werden. De rijk geworden kooplieden die
bestuurlijk gezag verwierven, konden deze beperkende maatregelen met souplesse
hanteren. Mede door de relaties met machthebbers buiten de eigen stad werd het
etaleren van familiewapens, emblemen, motto's, kostbare kleding en fraaie, grote
gebouwen belangrijker. Deze tendens die zich ook voordeed onder geestelijken en
hovelingen, laat zich aanduiden met het begrip aristocratisering. Het ging niet per
se om een terugkeer naar het land, het aankweken van een renteniersmentaliteit en
het verzaken van handel en nijverheid, maar veeleer om een heroriëntatie in
gedragsnormen. Deze aristocratisering is verweven met de andere tendensen, alleen
al omdat het de besteding van een groot, collectief kapitaal in een kerkelijk verband
betekende: magnificentia en het gehele repertoire van onderscheidingstekens werden
in de veertiende en vijftiende eeuw in belangrijke mate binnen kerken getoond. Ook
kooplieden en bankiers werden gedwongen tot uiterlijkheden die hun voorouders
nog afkeurden. Het ontvangen van diplomaten vereiste een gepast decor. Het
tegelijkertijd met boeren en onaanzienlijke ambachtslieden in dezelfde kerkelijke
ruimte bidden werd als pijnlijk en vernederend ervaren. Stilering van sociale
ongelijkheid werd in allerlei centra van groot belang, of de bovenlaag haar macht nu
ontleende aan bankzaken, kerkelijke ambten of oorlogvoering. Zo kwam er in de
Toscaanse steden een einde aan de democratisering. De aristocratisering werd in de
architectuur bevestigd met de Capella dei Principe, het vorstelijk mausoleum met
de magnifieke koepel en lantaarn die de domkoepel van Brunelleschi naar de kroon
stak.

Beroepen, staat en beschaving in Florence:
terugblik en verklaring
Beschrijvingen vragen om interpretaties en interpretaties vergen verklaringen:
formuleringen op een hoger abstractieniveau die orde scheppen in macrosociale
ontwikkelingen op lange termijn. Het voorgaande maakt duidelijk hoe problematisch
categorieë als feodalisme en kapitalisme zijn. Het complex van verschijnselen dat
vaak aangeduid wordt als ‘de opkomst van het kapitalisme’ laat zich beter benaderen
vanuit de begrippen professionalisering, staatsvorming en civilisatie. Het gaat immers
om een verdergaande professionalisering in handel, bestuur en onderwijs waarin
eerst de bedelmonniken en later de burgers een toonaangevende rol vervulden, terwijl
ook vorsten zich voegden naar de nieuwe mogelijkheden en beperkingen. Be-
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roepsmatige vaardigheden werden niet geleerd en toegepast in zoiets als een ‘vrije
markt’, maar binnen dwingende sociale verbanden. Vanuit bestaande kaders konden
nieuwe activiteiten ontplooid worden die kansen boden op woekerwinsten welke
later weer in de vertrouwde omgeving werden geïnvesteerd. Het uitdijend
staatsapparaat bood kansen op nieuwe ondernemingen en werd daardoor gefinancierd.
Deze samenhangende processen zijn voor Siena gedetailleerd beschreven, terwijl in
het voorgaande de verdergaande professionalisering en beschaving van de Florentijnen
is aangegeven: zij beheersten de grondstoffen, het land en de arbeidskrachten, hun
onderlinge bestuurlijke verhoudingen én zichzelf beter dan anderen. De vraag is hoe
deze algemene verklaring voor de Florentijnse verhoudingen - uitgaande van het
overzicht in de Inleiding en het voorafgaande, en vooruitlopend op de informatie die
schilderingen bieden - zich laat samenvatten.
Florentijnse kooplieden wisten als geen andere groep de mogelijkheden uit te
buiten die besloten lagen in de regionale, gemengd agrarisch-ambachtelijke economie,
en in de Europese markt voor luxe produkten en financiële transacties. Ze woekerden
met het schaarse mobiele kapitaal, stimuleerden daarmee de regionale nijverheid en
maakten op gezette tijden enorme winsten in de handel over grote afstanden. De
accumulatie van geld die mogelijk werd door een verregaande professionalisering
in handel en bankwezen verleende de kooplieden de mogelijkheden in Florence hun
bezit te beschermen tegen arme medeburgers en legers van vreemde heersers. De
Alpen en de Apennijnen maakten een bezettingsoorlog tot een onderneming waartoe
in de veertiende en vijftiende eeuw geen enkele van de onderling verdeelde vorsten
in staat bleek te zijn. Op hun beurt matigden de Florentijnen zich in kostbare
bezettingsoorlogen. Ze wisten een evenwicht te vinden tussen bescherming en
uitbreiding van het grondgebied door muren, milities, volkslegers en condottieri.
Waar de staatsvorming in Siena stagneerde, kon deze in Florence voortgaan, mede
dank zij de recessie in Siena.
De Florentijnen gaven hun economie nieuwe impulsen door verdergaande
specialisatie in nijverheid, bouwbedrijf, handel over grote afstanden en financiële
dienstverlening. Ze bleven langer dan in andere stadstaten investeren en maakten
nog generaties lang winsten, terwijl handel en nijverheid in andere steden stagneerden.
Mede daardoor konden de kinderen van rijke Florentijnse kooplieden beter leren
zich te gedragen als zakenlieden en bestuurders. In geen enkele andere stad werden
sociale ervaringen met zoveel zorg in gedragsvoorschriften, kronieken, algemene
beschouwingen en vertalingen van oudere teksten verwerkt. Binnen de Florentijnse
staat kwam voor de rijke kooplieden een cultuur beschikbaar die hen een voorsprong
gaf op anderen. Naast literatuur beoefenden zij ook de schilderkunst als beschaafde
en beschavende activiteit op een niveau waarmee burgers uit andere steden zich
generaties lang niet konden meten. Geld bleef de grondslag
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voor hun macht; de Florentijnse munt werd het betaalmiddel in Europa. Geld zonder
staat en zonder beschaving was echter weinig meer dan een ongedekte cheque. Het
Florentijnse staatsbestel en de Florentijnse cultuur stelden de kooplieden in de
gelegenheid de uitstaande cheques metterdaad te verzilveren.
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2 Iconografie als sociale geschiedenis: ordeheiligen en burgers
Opdrachten en onderhandelingen
De veranderende verhoudingen tussen monniken en burgers, koopmansfamilies
onderling en tussen de Florentijnse elite en de hen omringende signori werden
zichtbaar in geschilderde voorstellingen. Dit gebeurde door vaste procedures van
opdrachtverlening binnen het kader van familiekapellen. Door onderhandelingen die
direct in het verlengde lagen van de giftrelaties tussen burgers en bedelmonniken
werden uiteenlopende ideeën over macht en moraal omgezet in voorstellingen die
functioneerden in kerkelijke rituelen. Dergelijke onderhandelingen werden vóór de
veertiende eeuw vooral gevoerd tussen abten, pausen, bisschoppen en keizers,
koningen, hertogen en graven; na 1300 werd het primair een zaak tussen kooplieden
en bedelmonniken, en dat op ongekend grote schaal.
Aan de opdrachtverlening ging bij kapellen een vaak langdurig en moeizaam
overleg vooraf. Dit ging over de zeggenschap van stichters en schenkers over de
kapel waarvan ze het patronaatsrecht (jus patronatus) en daarmee het benoemingsrecht
van de kapelaan verwierven.39 Voordat een familie het patronaatsrecht verkreeg vond
oriënterend overleg plaats. Aan de vooravond van zijn dood deed de pater familias
die zijn geslacht een fortuin had bezorgd de eerste zaken met de bedelmonniken.
Oude kooplieden probeerden met één been in het graf hun laatste wil op te leggen
aan de begunstigde monniken en aan hun eigen nageslacht. Dit gebeurde in een
uitgewogen notarieel, administratief en juridisch jargon dat deze zakenlieden tot en
met beheersten. Het resultaat van het overleg was een testament met enkele codicillen
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waarin de voorwaarden stonden die verbonden waren aan de schenking. Daardoor
was de gift een ruil; ook giftrelaties werden bepaald door de dominant geworden
commerciële mores.
De oude heer en zijn zonen zochten een balans tussen de kosten verbonden aan
de overdracht van familiekapitaal en de baten van een eigen kapel met alle eer en
aanzien die deze met zich meebracht. Monniken zetten van hun kant rijken onder
druk door hen te wijzen op overtredingen van het
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woekerverbod en de straffen die hen door deze en andere vergrijpen zouden wachten
na de dood. De armoedegelofte van de monniken gold als een waarborg van
betrouwbaarheid en belangeloosheid. Tevens had hun soberheid een uitstraling op
de kooplieden die vaak verdacht werden van malversaties. Tijdens zielzorg en het
toedienen van de sacramenten konden de monniken hun financiële verlangens kracht
bij zetten. Zo werd woekerkapitaal wit gemaakt in de kerken waar armoede en
altruïsme werd gepredikt. Kwaad geld (res male acquisite) werd via de monniken
aangewend voor goede werken (ad pias causas).40
Een van de wederdiensten die schenkers verwachtten was een mis ter ere van
henzelf en hun geslacht. Daarvoor werd een vaste vorm gevonden: de memoriemis.
Ook werd volgens een gelofte (votum of ex voto) voor bijzondere missen betaald;
deze betaling werd opgevat als een dankbetuiging aan heiligen voor hun welwillende
bemiddeling (intercessio) in aardse zaken.41 Voor het stichten van missen konden
verschillende aanleidingen zijn, zoals reddingen van moordaanslagen, genezingen,
de goede afloop van een verkeersongeluk, winstgevende transacties en de geboorte
van een zoon.42 De votief- en memoriemissen vormden een uitbreiding van het
kerkelijk ritueel en werden een belangrijk bestanddeel van de werkgelegenheid van
geestelijkken. De bedelmonniken wisten de markt voor votiefmissen vrijwel geheel
te monopoliseren, onder meer doordat de ordeheiligen bij uitstek golden als
wonderdoeners. De bedelmonniken traden wervend op en verdrongen aldus de
parochiepriesters, die eerder de voor bijzondere doeleinden en een aparte groep
gestichte missen voor hun rekening hadden genomen. Bedelordekerken groeiden zo
uit tot vermogenscomplexen bestaand uit de ordeorganisatie met haar middelen en
een netwerk van stichtingen.
De uitbreiding van de memorie- en votiefmissen kon leiden tot
belangentegenstellingen tussen monniken en kooplieden. Het gebruik van altaren
was gericht op de twee bestanddelen van de liturgie, temporale en sanctorale: de
jaarcyclus van plechtigheden ter ere van Christus en het per kerk verschillende
programma van heiligenfeesten. Gebedsteksten, gezangen en regieaanwijzingen voor
de celebrant en de zangers waren voor het temporale in grote lijnen vastgelegd in de
twaalfde eeuw, getuige de liturgie in de Sint Pieter en de dom van Siena. Het
sanctorale werd op onderdelen telkens aangepast. Daarvoor waren de bedelmonniken
aangewezen op schenkingen. De wederdiensten die schenkers verlangden in de vorm
van gedachtenis- en geloftemissen ondermijnden in beginsel de door de monniken
beoogde liturgische eenheid van hun kerk en hun opvattingen over eerbetoon aan
Christus en zijn heiligen. Oplossingen werden gevonden in vermeerdering van altaren,
vergroting van de kerk en gemeenschappelijk gebruik van zijaltaren met een
tweeledige wijding en functie. Conflicterende belangen werden via onderhandelingen
tot elkaar gebracht, niet alleen in de liturgische functies van
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altaren, maar ook in het aanzien ervan: de decoraties en inrichtingsstukken
weerspiegelden de drieledige liturgie in symbolen voor Christus, voor heiligen en
voor stichters.
Schenkers vonden in kerkelijke donaties een manier om familiebanden te versterken
en familievermogen te behouden en te tonen. Ze bedongen grafrechten, liefst een
grafmonument zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar, of waar mogelijk bij een
heiligengraf. Familieverhoudingen werden in hoge mate gedefinieerd door de toegang
tot kapellen en het recht er begraven te worden. Zo werd tevens de sociale stratificatie
in de stad zichtbaar: de rijkste burgers hadden een eigen grafkapel in een grote kerk,
de goed gesitueerde families hadden een altaar ergens tegen een muur of pilaar, of
een kapel in een kleine kerk, terwijl de meerderheid anoniem in de kerk kwam en
niet achter de koorafscheiding mocht komen. Voor een optimaal rendement van de
kapel was herkenbaarheid gewenst, niet alleen tijdens de eredienst, maar ook
permanent zichtbaar in de vorm van grafbeelden, familiewapens, opschriften en
afbeeldingen op de muren tot zelfs op het altaar.
In de eerste overeenkomsten werden de decoraties doorgaans niet gespecificeerd.
Ze vielen onder de categorie ‘versieringen, afbeeldingen en overige’ waarvoor
middelen werden vrijgemaakt, zonder dat de bestemming van het geld precies werd
aangegeven. Waarschijnlijk werden de besluiten over de decoraties mondeling
geregeld, nadat de testamenten, codicillen en stichtingsoorkonden waren opgesteld.
In deze fase van geven en nemen werden gedane toezeggingen aan de schenkers
geannuleerd wanneer de monniken meenden dat hun positie dit toeliet. Kooplieden
probeerden van hun kant het onderste uit de kan te halen op het vlak van grafbeelden,
familiewapens, patroonheiligen en portretten. De onderhandelingen gingen door tot
vlak voor het moment van opdrachtverlening.
Pas na de zich soms generaties lang voortslepende onderhandelingen tussen
opdrachtgevers onderling werden schilders benaderd. Wat zij te schilderen kregen
werd bepaald door de resultaten van het overleg tussen geestelijken en schenkers.
Zij kregen via contracten de opdracht om een door anderen bepaalde voorstelling
vakkundig in beeld te brengen.43 Een eigen inbreng in het bepalen van de
voorstellingen hadden schilders nauwelijks. De verregaande afhankelijkheid van
schilders ten opzichte van opdrachtgevers kwam niet alleen tot uitdrukking in
contracten maar ook in brieven, zoals bijvoorbeeld de brieven die drie schilders aan
Piero de Medici schreven.44
Domenico Veneziano schreef een nederige brief aan zijn mecenas in spe waarin
hij zich aanbood als bekwaam uitvoerder van een grote opdracht. Op 1 april 1438
schreef hij te hebben gehoord dat Cosimo de Medici een geschilderd altaarstuk wilde
hebben. De schilder ging verder: ‘Ik ben daarover zeer verheugd en zou nog meer
verheugd zijn als ik het door uw bemiddeling mag
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Ghirlandaio, De Sassettikapel in de Santa Trinità met altaarstuk, familiegraven en fresco's: het knielende
stichtersechtpaar, leden van de Sassettifamilie voor hun kerk en de stichterfamilie met leden van de
familie Medici op het plein voor het stadhuis en op de achtergrond voorstellingen uit het leven van
Franciscus, omstreeks 1480.
Foto Gabinetto fotografico Firenze
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schilderen, ik hoop voor God iets bijzonders voor u te maken, gelijkwaardig aan
goede meesters als Fra Filippo [Lippi] en Fra Giovanni [Angelico], die veel werk
hebben.’ Na een reeks beleefdheden drong de schilder er op aan een aandeel ‘in het
grote werk’ te verwerven en wees hij erop dat het zijn streven was een meesterwerk
te maken voor zo een opdrachtgever: ‘Ik beloof dat mijn werk u aanzien zal verlenen.’
Fra Filippo schreef brieven met een zelfde strekking waarin hij duidelijk maakte
hoezeer een schilder afhankelijk was van de steun van zijn vermogende
opdrachtgevers.
De sociale ongelijkheid tussen schilders en opdrachtgevers kwam ook tot uiting
in een briefwisseling in 1459 tussen Piero de Medici en de schilder Benozzo Gozzoli.
De schilder schreef te hebben vernomen dat de opdrachtgever twee engeltjes
misplaatst achtte. Hij verweerde zich als volgt: ‘Aan één kant maakte ik er een tussen
enkele wolken en daarvan is nauwelijks iets te zien, behalve de uiteinden van de
vleugels. Het is zo verborgen en bedekt door wolken dat het de afbeelding in het
geheel niet beïnvloedt en deze alleen verfraait, en het is naast een pilaar. Ik maakte
een andere aan de overzijde van het altaar, maar verborgen op dezelfde manier.
Roberto Martelli zag ze en zei dat ze het niet waard waren om er drukte over te
maken. Niettemin zal ik doen wat u mij opdraagt, door twee kleine wolkjes zal ik ze
laten verdwijnen.’45

Bedelordegezag en familiemacht in de Santa Maria Novella 1285-1490
De veranderingen in de opdrachtverlening bij het hoofdaltaar in de Santa Maria
Novella zijn illustratief voor de samenhang tussen macht en mecenaat in Florence
tussen 1280 en 1500.46 De grootste opdracht vóór 1300 werd in 1285 gegeven door
de Laudesi, zoals beschreven in hoofdstuk 1. Koopmansfamilies konden in 1280 nog
weinig invloed laten gelden. Daarin kwam enige verandering met de opdracht voor
het hoofdaltaar, geregeld door Fra Baro Sassetti. Hij trad echter niet op namens zijn
familie, maar namens zijn orde. Wel was hij in staat zijn familiewapens op het
altaarstuk te laten afbeelden en werd zijn familienaam met nadruk genoemd in het
overlijdensboek van de kerk waarin ook zijn bemiddelende rol in de opdrachtverlening
werd gememoreerd.
Het contract dat Giovanni Tornabuoni in 1485 met Ghirlandaio sloot toont aan
hoe de verhoudingen toen veranderd waren. De koopman bepaalde de voorstellingen
op de wanden rond het hoofdaltaar. De koorkapel was aan renovatie toe. De strijd
betrof de animositeit tussen families.47 Gio-
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vanni Tornabuoni liet de voor hem belangrijke rechten beschrijven, teneinde alle
mogelijke tegenwerking uit te sluiten, niet van de schilder, van wie hij niets te duchten
had, maar van andere families. ‘Aangezien een uitnemend en edelmoedig burger,
Giovanni Tornabuoni, Florentijns koopman, en op het moment geldend als
beschermheer en zonder twijfel beschikkend over het patronaatsrecht over de grote
kapel, gelegen in de S.M. Novella kerk in Florence, zich voorgenomen heeft, om tot
luister en ter ere van de Almachtige God en Zijn immer roemvolle moeder, de Maagd
Maria, en van de gelukzalige Johannes en Dominicus en de andere heiligen uit de
Heilige Schrift, kortom van de gehele gemeenschap van het Paradijs, genoemde kapel
op eigen kosten en daartoe aangezet door vroomheid en liefde voor God te verfraaien
met edele, voortreffelijke, verfijnde, sierlijke schilderingen met het oog op verheffing
en tot roem van zijn eigen familie en met het oog op verfraaiing en versiering van
genoemde kerk en voornoemde kapel...’ Na een uitvoerige beschrijving van de
vereiste voorstelling werd nog eens met nadruk gesteld dat de schilder diende te
voldoen aan allerlei bijkomende verzoeken: ‘...en dat alle wapens die hij heeft gewild
en in welk deel voornoemde Johannes heeft gewild dat ze aangebracht en geschilderd
worden, naar mijn vrije wil en welbehagen worden geschilderd’.
De uitvoerigheid van de overeenkomst was bedoeld om duidelijk te maken aan
wie de rol van opdrachtgever toekwam krachtens testament en verworven
patronaatsrecht. Daarover was een strijd ontbrand tussen de monniken en drie families:
Tornabuoni, Sassetti en Ricci. Deze strijd ging over vier kwesties: familiewapens,
grafrechten, fresco's en het altaarstuk. De rechten in de koorkapel waren door de
monniken in de loop van de tijd verleend aan deze drie families. De Ricci's hadden
de grafrechten, de Sassetti's beschikten over rechten op het hoofdaltaar en de
Tornaquinci's - de voorvaderen van de familie Tornabuoni - hadden de fresco's
verzorgd. Alle families onderhielden traditioneel goede contacten met de dominicanen.
Eén operaio behoorde tot de familie Tornaquinci, de opdracht voor het hoofdaltaarstuk
was verleend door Fra Baro Sassetti.
De verdeling van zeggenschap leidde tot problemen toen de kapel aan restauratie
toe was. De Ricci's tekenden protest aan toen de Tornabuoniwapens groot afgebeeld
werden aan weerszijden van de kapelingang. De Ricci-wapens werden weliswaar
aangebracht op het tabernakel, maar zeer klein. Het stadsbestuur verklaarde zich
solidair met de Tornabuoni's, die stelden dat het eigenlijk eervoller was wapens zo
dicht bij het Corpus Christi af te laten beelden dan op de pilaren van de kapel. De
Ricci's waren het daar niet mee eens, maar moesten zich schikken in de leidende rol
van de Tornabuoni's in het uiterlijk vertoon. De familie Tornabuoni wist vervolgens
de familie Sassetti uit de kapel te werken.
Francesco Sassetti moest de rechten opgeven die zijn familie sinds de

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

215
opdracht van Fra Baro Sassetti kon laten gelden in de Santa Maria Novella. Nadat
zijn pogingen, ondernomen in 1469, om de rol van opdrachtgever te verwerven niets
opgeleverd hadden, week hij uit naar de minder deftige kerk van de vallombrozen
in dezelfde wijk: de Santa Trinità. De koorkapel was al aan een ander geslacht
verleend. De overmacht van de Medici's werd bepalend voor de uitkomst van de
mecenaatstrijd tussen Francesco Sassetti en Giovanni Tornabuoni. Sassetti, hoofd
van de met verlies draaiende noordelijke tak van de Medicibank, moest het veld
ruimen. Tornabuoni, de baas van de beter functionerende Romeinse tak, kon zijn
gang gaan als patroon van de koorkapel van de Santa Maria Novella. Hij liet zijn
rechten met grote nadruk vastleggen om elke zeggenschap van anderen bij voorbaat
te ontkrachten. Francesco Sassetti zag om in wrok naar deze gang van zaken. In zijn
testament beklaagde hij zich over de schandelijke behandeling die hij zich als lid
van een deftige familie had moeten laten welgevallen.
Het ressentiment bij de familie Sassetti was groot en bleef dat nog generaties lang.
Francesco Sassetti reageerde gekwetst en vol rancune op dit onrecht alvorens zijn
stichting in de Santa Trinità te regelen. Ter voorkoming van nieuwe problemen legde
hij zijn wensen voor een familiegraf en memoriemissen zo nauwkeurig mogelijk in
een testament vast. De strijd van de familie Sassetti die met Fra Baro begonnen was
ging door tijdens het leven van Francesco Sassetti, terwijl zijn achterkleinzoon zich
er nog in hoge mate druk om kon maken bij zijn terugblik op de familiegeschiedenis
en de schande die zijn geslacht had moeten verwerken.
Uiterlijk vertoon ging de devotionele en meditatieve aspecten van de religie
overheersen. Grote familiewapens bij de ingang van de kapel werden belangrijker
bevonden dan kleine wapens dicht bij het Corpus Christi. Het direct zichtbare werd
zo overheersend, dat daarmee uiteindelijk een belangrijk motief verviel om daarvoor
de kerk als podium te gebruiken. Het afnemend familiemecenaat ten gunste van
kapellen kreeg in de zestiende eeuw zijn beslag door het verlies aan rijkdom van veel
geslachten: de elite werd kleiner en nog sterker gebonden aan één centraal hof. In
die maatschappelijke context verloor de familiekapel de betekenis die deze in de
veertiende en vijftiende eeuw had gehad.

Van ordeheiligen naar familieheiligen
Tot ongeveer 1340 konden zelfs de rijkste koopmansfamilies nauwelijks enige invloed
uitoefenen op de decoraties die zij bekostigden. De iconografie in kapellen werd
bepaald door de bedelmonniken, die de richtlijnen volgden van het liturgische
programma dat zij voor de hele kerk achter de tramezzo

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

216

Andrea da Firenze, De dom van Florence, daarvoor de kerkelijke en vorstelijke hiërarchie en boven
heiligen bij de hemelpoort, 1366-1368, detail fresco in de Spaanse kapel, Santa Maria Novella.
Foto Alinari
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ontworpen hadden. De families moesten genoegen nemen met enkele wapens en met
een graf buiten de kapel, vaak zelfs buiten de kerk. Het afbeelden van naamheiligen
was hen niet vergund, tenzij dit paste in het programma van de orde. Giovanni Peruzzi
was in staat de familiekapel te laten decoreren met Johannesvoorstellingen, ook al
omdat dit goed aansloot op de franciscaner liturgie.48 Maar de familie Bardi betaalde
Giotto in de kapel ernaast voor Franciscusvoorstellingen zonder dat een prominent
familielid Franciscus heette.
Vermogende Florentijnse families gingen grotere en duurdere kapellen stichten;
zij wisten een toenemende invloed op de opdrachtverlening tot gelding te brengen.
Dit blijkt onder meer uit de gebedsportretten van leden van de familie Bardi in enkele
van bun kapellen: de Bardi di Verniokapel in de Santa Croce en de kapel in de Santa
Maria Novella; de laatste was overgenomen van de Laudesi.49 Steeds vaker konden
families het gedaan krijgen zich te laten portretteren in het kader van de door hen
bekostigde kapel en steeds vaker konden zij medezeggenschap verwerven over de
af te beelden heiligen. Ook kregen de opdrachten meer allure. Er werden kostbare
altaarstukken, grotere grafmonumenten in steen en ingewikkelder frescocycli besteld.
De rond 1368 geschilderde fresco's in de Guidalottikapel, die tevens dienst deed
als kapittelzaal van de Santa Maria Novella, behoorden met meer dan tweehonderd
figuren tot de grootste en meest ingewikkelde voorstellingen.50 Deze decoraties waren
meer omvattend dan die van Giotto in de kapellen van de families Bardi en Peruzzi.
De familie Guidalotti behoorde tot de eerste geslachten die een herkenbare invloed
op de iconografie tot gelding wisten te brengen.
De familie Strozzi verkreeg ook een stem in het kapittel. Rond 1355 wisten enkele
familieleden enige invloed te laten gelden op gebruik en inrichting van hun kapel,
gelegen tussen de kapittelzaal en het koor.51 Deze kapel werd primair grafkapel, waar
familiewapens het beeld gingen bepalen. In de grafkelder onder de trap die naar de
familiekapel voerde, werden de namen vermeld van de zonen van de stichter, Rosso
de Strozzi, die in 1319 was overleden. De vrouwen verkregen het uitzonderlijke
voorrecht om in deze ruimte te mogen komen, die achter het voor vrouwen doorgaans
verboden koorgedeelte van de kerk lag. De opdrachtverlening was een zaak van
verschillende familieleden die de decoraties bekostigden en op inrichting en gebruik
een grote invloed uitoefenden.
Als voorbeeld van toenemende familie-invloed kan de opdracht van Tommaso di
Rosselino Strozzi gelden. De achterkleinzoon van de stichter wist voor zichzelf en
voor zijn geslacht twee iconografische voorrechten op het altaarstuk te verwerven.
De naamheilige van de opdrachtgever knielt samen met Petrus voor Christus.52 Beiden
worden voorgeleid door Johannes en
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Maria, de traditionele voorsprekers in de hemel. Deze funeraire thematiek werd
uitgewerkt op de fresco's met Laatste Oordeel, hemel en hel. De voorstelling werd
in belangrijke mate bepaald door de functie van de kapel als grafkapel voor de stichters
en schenkers. Ook op de wanden verschenen portretten van familieleden, verwanten
en stadgenoten van de familie Strozzi.
De predella of sokkel bevat één uitzonderlijke voorstelling, die alleen te verklaren
is uit de wensen van de Strozzi's. Afgebeeld is hoe de ziel van keizer Hendrik II gered
werd, doordat zijn gift van een gouden kelk net de balans deed doorslaan naar de
goede kant, hetgeen de zondige schenker toegang gaf tot de hemel.53 Het thema van
verlossing door schenking was voor de familie Strozzi van groot belang, omdat de
stichter van de kapel, tevens de grondlegger van het familiefortuin, zich schuldig
had gemaakt aan woeker. Rosso de Strozzi was wel bereid een deel van zijn onwettig
verworven kapitaal terug te geven, maar dan in de vorm van een donatie aan de kerk
die bestemd was voor de bouw en inrichting van zijn familiekapel. Dit voornemen
werd bekritiseerd en de rechtmatigheid ervan werd betwist in slepende juridische
conflicten die duurden tot de jaren vijftig. De bisschop van Florence legde zich toen
toe op een betere wetgeving inzake de zo belangrijk geworden restituties van
woekerkapitaal, als onderdeel van een meeromvattende wetgevende activiteit van
de curie.54 De bisschop schreef een traktaat over schenkingen van kooplieden aan
kerken en bemiddelde tegelijk in het conflict over de grote Strozzi-erfenis, waarbij
naast leden van de familie en de dominicanen ook verschillende partijen die zich
benadeeld voelden en de paus betrokken waren. Deze kwestie hield alle mensen die
betrokken waren bij de decoratie van de Strozzikapel in hoge mate bezig. Er was
geen iconografisch voorbeeld beschikbaar om de oplossing die ervoor gevonden
werd op sacrale wijze te verbeelden. De weinig bekende scène met keizer Hendrik
II bood uitkomst om de verlossing van een zondaar dank zij berouw en een donatie
in beeld te brengen.
De belangrijkste aspecten van de voorstellingen werden in de veertiende eeuw
echter nog niet door families bepaald. De dominicanen behielden een grote invloed.
Zo konden zij op het altaarstuk van de familie Strozzi hun nieuwe ordeheilige, Thomas
van Aquino, presenteren als gezaghebbend theoloog.55 In de Guidalottikapel, annex
kapittelzaal, ging de invloed van de orde nog verder. Het familiekapitaal werd gebruikt
voor een systematische uitbeelding van de dominicaner theologie. Beide ruimten
toonden ten slotte de juridische iconografie uit de kringen van het pauselijk hof. Via
de bisschop van Florence en via de reizende kooplieden kwamen de Florentijnen in
contact met de door Bolognese miniaturisten verluchte wetboeken die van grote
betekenis werden voor deze opdrachten, waarin de familie-invloed weliswaar enigszins
toenam, maar toch bijzaak bleef.
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Omstreeks 1400 nam met de aristocratisering ook de invloed van families op de
iconografie toe, eerst door toedoen van de Strozzi's, daarna door de Medici's. Onofrio
Strozzi stichtte een opmerkelijk grote kapel in de Santa Trinità waar hij begraven
wilde worden.56 De familie Strozzi wist het beeld in deze kapel te bepalen. Het was
een prettige coïncidentie dat de heilige aan wie de kapel gewijd was, Nicolaas, zowel
voor de orde (de vallombrozen) als voor de stichter van betekenis was. Onofrio
bestelde een Kruisafname bij Fra Angelico. Zijn zoon zette na Onofrio's dood de
opdrachtverlening voort. Op de sokkel, door Lorenzo Monaco geschilderd, verscheen
het leven van Nicolaas. De reddingsactie van Nicolaas op volle zee was een eerbetoon
aan Onofrio, die voor de Florentijnen succesvolle zeeslagen had geleid. Het graf van
de overledene werd op een prominente plaats aangebracht, onder een boog in een
wand die de Strozzikapel scheidde van de rest van de sacristie. Met het monumentale
graf was de inrichting niet voltooid. In 1423 bestelde Palla Strozzi bij Gentile da
Fabriano een uitzonderlijk kostbaar altaarstuk. Op het hoofdpaneel werden Onofrio
en Palla Strozzi geportretteerd temidden van het gevolg van de Drie Koningen. Zo
werden de sociale pretenties van de familie zichtbaar gemaakt door wapens,
inscripties, graven, portretten, de hoofse voorstelling en de dure uitvoering van de
kapel.
Niet alleen de rijksten konden zich een dergelijk vertoon veroorloven, maar ook
leden van de iets minder vermogende geslachten lieten zich portretteren. Zo liet een
lid van de familie Lenzi zich in zijn ambtskleding vereeuwigen; als Gonfaloniere
della Giustitia knielde de man in aanbidding voor de Drieëenheid met tegenover
hem zijn vrouw.57 Het echtpaar werd buiten de koorscheiding van de Santa Maria
Novella afgebeeld. Johannes en Maria introduceerden de echtelieden bij het hoogste
gezag in de hemel. De monumentale gebedsportretten werden geheel geïntegreerd
in de godsdienstige voorstelling, die net als bij de Aanbidding der Koningen van
Palla Strozzi verrijkt werd met typische familie-iconografie: vader en zoon, man en
vrouw.

De familieheiligen van de Medici's
De opkomst van de familie Medici vond plaats in een situatie die zich niet goed
leende voor aristocratisch gedrag in de vorm van monumentale grafbeelden en
gebedsportretten van formaat. De machtsbalans tussen Cosimo de Medici, de stedelijke
instellingen, de andere families en de orden was kort na 1434 nog precair en vereiste
een subtiele, ingehouden presentatie. Via familieheiligen konden leden van de familie
Medici een reputatie opbouwen als vermogende burgers, zonder te veel kritiek op te
roepen vanwege machts-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

220

Fra Filippo Lippi, Maria met Franciscus, Damianus, Cosmas en Antonius van Padua, omstreeks 1440.
Galleria degli Uffizi Florence, foto Alinari
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misbruik en magnatengedrag. Eerst kwamen Cosmas en Damianus, daarna Laurentius
en Stefanus en tot slot de Drie Koningen. De introductie van elk van deze heiligen
is illustratief voor een fase in de opkomst van de familie Medici.58
Cosmas en Damianus werden door Fra Filippo Lippi afgebeeld in de novietenkapel,
door Cosimo in de Santa Croce gesticht. Zij staan tussen Maria, die op een troon zit,
en twee ordeheiligen: Franciscus en Antonius. De familiewapens zijn verwerkt in
de decoratie op de achtergrond van het altaarstuk. Op de sokkel is de scène te zien
van de gratis dienstverlening van de twee legendarische medici: Cosmas en Damianus.
De keuze van deze verhalende voorstelling en de plaatsing van Cosmas en Damianus
tussen de ordeheiligen en Maria was een politieke daad. Cosmas en Daminanus waren
immers niet van oudsher bekende en in brede kring vereerde heiligen, zoals
bijvoorbeeld Johannes en Nicolaas. Beiden werden in Florence als typische
familieheiligen, onmiskenbaar behorend bij de Medici, geïntroduceerd.
Cosimo de Medici zorgde ervoor dat zíjn heiligen op zoveel mogelijk altaren
verschenen en zo vaak mogelijk vereerd en herdacht werden. Castagno, Fra Filippo
Lippi en Fra Angelico brachten deze Medici-heiligen met grote frequentie in beeld.
Het mecenaat van Cosimo de Medici in de San Marco stelde hem in staat de
beeldvorming in Florence te beïnvloeden en tegelijk goede relaties op te bouwen
met de dominicaner observanten. Het oude hoofdaltaarstuk uit 1402 voldeed niet
meer in de nieuwe context.59 Verschillende heiligen, behorend bij de oude
patronaatsverhoudingen en de inmiddels verdreven silvestrijnen, werden afgedankt.
Daarvoor in de plaats kwamen dominicaner heiligen en Medici-heiligen. Ook
Franciscus werd toegevoegd als teken van de toenadering tussen de belangrijkste
orden die beide afhankelijk waren geworden van de patronage van één koopman:
Cosimo de Medici. De meest opvallende iconografische vernieuwing in klooster en
kerk waren dan ook de afbeeldingen van Cosmas en Damianus, afgewisseld met de
familiewapens, de palle, die overal waar het enigszins mogelijk was werden afgebeeld.
Cosmas en Damianus waren in verschillende opzichten een gelukkige keuze voor
de Medici's. Zij behoorden niet tot de meest bekende heiligen, waardoor de verering
nog niet door andere groepen gemonopoliseerd was en de betekenis nog niet geheel
vast lag. De aan hen toegeschreven deugden sloten goed aan bij de op soberheid
gerichte cultuur van stadsbestuur en bedelorden. Cosmas en Damianus waren
professionele specialisten van burgerlijke herkomst wier beroepsnaam samenviel
met de familienaam: medici.60 Als artsen stonden zij bekend vanwege hun bekwame
en onbaatzuchtige dienstverlening: effectieve genezing zonder een honorarium te
bedingen. Cosmas en Damianus waren bovendien bekend als gevers van aalmoe-
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Fra Angelico, Madonna met op de voorgrond Cosmas en Damianus, omstreeks 1440.
Museum van San Marco, foto Alinari
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zen. Ten slotte waren het martelaren, die als goede christenen onder keizer
Diocletianus vervolgd werden, en na steniging en beschieting met pijl en boog door
God als heiligen in de hemel werden opgenomen. Cosmas en Damianus waren dus
als figuren temidden van de ordeheiligen geschikte familieheiligen voor de Medici's.
Leden van deze familie sprokkelden overleveringen bijeen en maakten daaruit een
voor hen flatterende keuze om het beeld van economische onbaatzuchtigheid en
politieke onkwetsbaarheid van het eigen geslacht te bekrachtigen.
In het kader van het Medici-mecenaat in bedelordekerken kregen Cosmas en
Damianus een nieuwe betekenis ten opzichte van de traditionele oosterse en Romeinse
beeldprogramma's: zij werden beschermheiligen van een koopmansfamilie. Hun rol
als uitgesproken familieheiligen werd verduidelijkt in de verhalende voorstellingen
op de sokkels van de door de Medici's geschonken altaarstukken. Het in Florence
nauwelijks bekende leven van deze geneesheren werd weergegeven met de nadruk
op professioneel handelen, belangeloze dienstverlening en fysieke onaantastbaarheid.
De aldus geredigeerde heiligenlevens werden gesitueerd op het plein van het door
Cosimo de Medici bekostigde San Marcoklooster. Zo verschenen oosterse heiligen,
martelaren van het eerste uur, in een rijke Italiaanse stadsrepubliek, gedomineerd
door één bankiersfamilie die deze heiligen gebruikte als haar familieheiligen.
De familievoorstellingen werden uitgebreid met Stefanus en Laurentius. Hierdoor
kreeg het geslacht een eigen kwartet heiligen, zoals de stad Siena zich dat eerder
verworven had. In deze periode kregen ook de franciscanen en dominicanen er elk
een ordeheilige bij - Bernardinus en Catharina van Siena-zodat ook zij een eigen
kwartet konden presenteren. Voor de Medici was deze uitbreiding belangrijk omdat
Stefanus en Laurentius als goed bekende heiligen met een door traditie bepaalde
betekenis aan Cosmas en Damianus extra cachet konden geven. Met de specifieke
familieheiligen, Cosmas en Damianus, waren Laurentius en Stefanus uitstekend te
gebruiken in een periode van stabilisering van de familiemacht. Door hen werden
de betrekkingen met de paus duidelijk weergegeven en werd het beeld van altruïsme
versterkt. Laurentius en Stefanus waren immers de eerste diakenen aan wie de
kerkschatten in beheer gegeven waren. Sixtus II gaf Laurentius, die diaken in Rome
was, het beheer over het kerkelijk kapitaal; Stefanus vervulde die rol in Jeruzalem.
Beiden stonden bovendien bekend om het geven van aalmoezen. Laurentius en
Stefanus waren daardoor voor de pauselijke bankiers, die met Eugenius IV, Nicolaas
v en Pius II goede betrekkingen onderhielden, bij uitstek functionele familieheiligen.
Laurentius werd de nieuwe ster in de Medici-propaganda. Cosimo's
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kleinzoon, Lorenzo genoemd, leek gezien de zich stabiliserende familiemacht een
gouden toekomst tegemoet te gaan. De San Lorenzo werd de grafkerk van de familie
die niet alleen de sacristie, maar niet minder dan de hele kerk in haar macht kreeg.
Laurentius kwam bovendien in het nieuws, kort na 1447, door onenigheid over de
echtheid van zijn relieken in de San Lorenzo te Rome.61 Laurentius was dus bij uitstek
geschikt als eerste van de vier familieheiligen en hij ging geleidelijk Cosmas en
Damianus overschaduwen als de meest afgebeelde heilige van de familie Medici.
Zo schilderde Fra Angelico hem op verschillende wanden van het San Marcoklooster.
In de gang staat hij naast Thomas van Aquino, die hier de plaats inneemt van
Franciscus, terwijl Cosmas en Damianus niet knielen, maar staan. In de kapittelzaal
is het viermanschap van familieheiligen aanwezig, samen met Johannes de Doper,
de kerkvaders en een reeks van ordeheiligen. Zo werden de decoraties in het San
Marcoklooster in de eerste plaats een monument voor de Medici's.
De invloed op de heiligenverering en daarmee op het bewustzijn van mensen
breidde zich gestaag uit over Florence en omgeving. Ook hierin speelden Fra Angelico
en Fra Filippo Lippi een grote rol. De eerste werd benaderd om de koorkapel van de
hoofdkerk in Prato te beschilderen, maar hij trok via Orvieto naar Rome om daar
voor Nicolaas V de vitae van Stefanus en Laurentius in beeld te brengen. Dank zij
bemiddeling van de Medici's werd Lippi bereid gevonden het werk in Prato uit te
voeren.62 Stefanus, van oudsher een van de beschermheiligen van de hoofdkapel in
Prato, figureerde daar als stadsheilige en als kerkheilige. De kern van de verhalende
voorstellingen werd bepaald door Carlo de Medici die een grote rol speelde in de
opdrachtverlening; zo werd de verregaande invloed van de familie Medici zelfs op
voorstellingen, geschilderd in ruimten buiten hun directe machtsbereik, zichtbaar
gemaakt.
De Stefanusvoorstellingen in Prato werden zo geregisseerd dat deze herkenbaar
werden als onderdeel van hun familie-ideologie. Het feest van het vinden van de
Stefanusrelieken werd in Prato gevierd op 3 augustus, de dag waarop Carlo de Medici
tot deken van de kerk was benoemd. Op ingenieuze wijze kreeg de
Stefanusvoorstelling een wending die zinvol was voor de familiepropaganda, al bleef
het typische familieverband in de vorm van alle vier familieheiligen met de
familiewapens op deze plaats uiteraard achterwege. De bemiddelaarsrol van Carlo
in de opdracht, waarbij vele partijen betrokken waren, resulteerde in een directe
medezeggenschap over de voorstelling. Het geschilderde interieur leek op het soort
kerken dat bijna het handelsmerk van zijn vader was geworden. Temidden van de
menigte in de kerk werd Carlo zelf geportretteerd, in gezelschap van paus Pius II.
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Stadhuis, paleis en villa
Niet alleen kerkelijke voorstellingen, maar ook afbeeldingen in stadhuizen werden
in toenemende mate bepaald door de Medici's, die ook munt sloegen uit de
mogelijkheden om via schandportretten, het tegenbeeld van heiligen, de beeldvorming
te beïnvloeden. Na de machtsovername in 1434 werden de leden van de verdreven
factie afgebeeld als rebellen. Op de gevel van het Palazzo del Podestà portretteerde
Andrea del Castagno de Medici-opponenten als rebellen, hangend aan hun voeten.
De opdracht uit 1440 werd herhaald in 1478 om de Pazzi-samenzwering te wreken.
De opstandelingen werden als verraders in het openbaar afgebeeld ter herinnering
aan hun veroordeling en als waarschuwing voor toekomstige samenzweerders.
Tegelijkertijd lieten leden van de familie Medici votiefportretten plaatsen in de
Santissima Annunziata, als ook in andere kerken. Deze publieke dankbetuiging in
een kerkelijk kader voor de redding en de stigmatisering van tegenstanders in het
stadhuis vulden elkaar aan en versterkten elkaar.
63

De Medici's waren zo machtig geworden dat het stadsbestuur - de Otto di Balìa-veertig
florijn beschikbaar stelde om schandportretten te bestellen van mensen die niet primair
vijanden van de republiek waren, maar allereerst van de familie Medici.64 Het belang
van deze beeldvorming blijkt uit de reacties van burgers op de votiefportretten van
de Medici's, die na 1494 afwisselend vereerd en bespot werden, al naar gelang hun
machtspositie in de stad. De politieke betekenis van kunstwerken blijkt tevens uit
het verzoek, een jaar later, van de Dieci di Balìa om het portret van de bisschop van
Florence, als een van de rebellen, te verwijderen. Sixtus IV bracht dit als eis in de
vredesonderhandelingen naar voren. De resterende schandportretten werden in 1494
na de val van de Medici's, verwijderd.
De familiepropaganda kreeg verder gestalte in paleizen en villa's waar de
opdrachtgevers minder beperkt werden in hun iconografische wensen.65 Voorstellingen
van de Aanbidding der Koningen werden niet alleen in kerken, maar ook in de
paleizen geschilderd. Gozzoli schilderde bijvoorbeeld voor Piero de Medici een
uitgebreide versie van deze scène op de wanden van het nieuwe familiepaleis aan de
Via Larga, vlakbij de San Lorenzo. Onder het rijk uitgedoste gevolg van de oosterse
vorsten werden leden van de familie Medici, hun cliënten en hun hoofse bondgenoten
geportretteerd. Piero de Medici werd, wat de schilderkunst betreft, de belangrijkste
mecenas uit zijn geslacht. Hij legde de basis voor een mecenaat van hoofse allure en
zette in deze rol de ontwikkeling voort die rond 1410 op gang was gebracht door de
leden van de oude elite, onder wie Palla Strozzi.
In paleizen en villa's werden heiligenvoorstellingen (sacra conversazione),
mythologische verhalen, oorlogsscènes, familieportretten en reeksen beroemde
mannen geschilderd als fresco's, als afzonderlijke panelen of als
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Hugo van der Goes, Tommaso Portinari met zonen en Maria Baroncelli met dochters in gebed bij de
Aanbidding van de herders, 1473-1475.
Galleria degli Uffizi Florence, foto Gabinetto fotografico Firenze
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paneelschilderingen die opgenomen waren in een kostbare, wandvullende
betimmering.66 Het paleismecenaat zal uitvoerig aan de orde komen in het volgende
hoofdstuk.

Van kerkgemeenschap, stadstaat en familieverband naar hofsamenleving:
de Sassettikapel
De opdrachtverlening werd na 1470 gedomineerd door enkele kernfamilies die de
Medici-factie vormden. Hun onderlinge verhoudingen en die met vermogende heren
buiten Florence bepaalden de iconografie. Tommaso Portinari bestelde bij Hugo van
der Goes een altaarstuk voor de al eeuwenlang door de familie begunstigde kerk bij
het hospitaal Santa Maria Nuova.67 Op de zijluiken werd de kernfamilie geportretteerd
rond de Aanbidding der Herders, die op het middenpaneel was afgebeeld.
Met veel gevoel voor detaillering zijn de gezichten, de sieraden, de kleren, de
huizen en de landschappen op de achtergrond afgebeeld met behulp van olieverf. De
voorstelling werd bepaald door een combinatie van heiligen en het gezin: vader,
moeder en de kinderen. Tommaso Portinari werd bovendien op een ander altaarstuk
met een portret geëerd. Dit was besteld door zijn voorganger Angelo Tani, die
Tommaso Portinari een plaats gunde op de weegschaal waarmee de zielen gewogen
werden in het kader van het te vellen Laatste Oordeel. Angelo Tani en zijn vrouw
knielen zelf op de buitenzijde van de zijluiken van hun grote, door Memling
beschilderde, altaarstuk.68 Dit was ook voor een Florentijnse kerk bestemd, maar
werd onderweg door zeerovers gekaapt en kwam zo in Danzig terecht. Deze drieledige
iconografie van religieuze voorstellingen, familieportretten en ereportretten werd
maatgevend voor het cliëntenmecenaat in Florence.
De Sassettikapel werd tussen 1478 en 1485 door Ghirlandaio voorzien van fresco's
en een altaarstuk, bijna tien jaar na de vergeefse pogingen van Francesco Sassetti
om zich als opdrachtgever in de Santa Maria Novella te manifesteren.69 De invloed
van de schenker op religieuze voorstellingen werd niet alleen tijdens de
onderhandelingen met de geestelijken tot gelding gebracht, maar ook gedurende het
ontwerpproces. De keuze van de Franciscusverhalen en de uitwerking daarvan werden
bepaald door Sassetti zelf. Franciscus werd van ordeheilige tot familieheilige; episodes
uit zijn leven werden gesitueerd in Florence. De gebedsportretten en graven van
Francesco Sassetti en zijn vrouw bepaalden het beeld, met boven het vierkante
altaarstuk verhalende voorstellingen vol familierelaties. Verwanten en patroons zijn
gegroepeerd rond Franciscus en zijn volgelingen. In plaats van de Verschijning van
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Ghirlandaio, Honorius III bevestigt de Franciscaner regel met op de voorgrond Giovanni de Medici,
later Leo X, Poliziano, Lorenzo de Medici en Francesco Sassetti met zijn oudste zoon, detail
Sassettikapel.
Foto Gabinetto fotografico Firenze
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Franciscus in Arles werd gekozen voor de ongebruikelijke Opwekking door de heilige
van een zoontje van een notaris: een familiethema en geen kerkelijke voorstelling.70
De traditionele Franciscus-iconografie raakte ingeklemd tussen familie- en
stadsvoorstellingen.
Het overlijden in 1478 van Sassetti's zoon Teodoro en de geboorte van een tweede
zoon, ook Teodoro genoemd, bracht de vader tot de wijzigingen in het
beeldprogramma.71 De emotionele aspecten van het familieleven werden via
heiligenafbeeldingen gevisualiseerd en verwerkt. Wijzigingen strekten zich ook uit
tot ervaringen in clan en factie. Boven de opwekkingsscène is de Goedkeuring van
de franciscaner regel afgebeeld, maar heel anders dan op de voorbereidende tekening
en de oudere afbeeldingen. De voorgrond en de achtergrond zijn nieuw.72 Franciscus
wordt niet in Rome ontvangen, maar in Florence, herkenbaar aan stadhuis en loggia.
Zo ontstond een voortzetting van de opwekkingsscène, die zich op het plein voor de
Santa Trinità afspeelt. Beide voorstellingen worden begrensd door een brug over de
Arno met daarachter Florentijnse huizen en de karakteristieke Toscaanse heuvels.
De voorstelling van Franciscus met de paus werd gesitueerd in Florence. Dit
betekende een belangrijke betekenisverandering in de traditionele voorstelling van
Franciscus die in een openbaar consistorie door de paus was ontvangen. Een dergelijke
ontvangst was van groot belang voor de Florentijnen die juist toen moeizame
onderhandelingen achter de rug hadden met de franciscaner paus Sixtus IV. Francesco
Sassetti maakte van deze situatie gebruik om zichzelf en zijn geslacht op de voorgrond
te plaatsen als trouwe Medici-aanhangers. Voor de groep bedelmonniken liet hij de
kinderen van Lorenzo de Medici portretteren. Zij lopen, komend uit een trapgat onder
leiding van de geleerde Poliziano, toe op Lorenzo de Medici, Francesco Sassetti, zijn
zoon en een geacht medeburger, behorend tot de familie Pucci, die een bemiddelende
rol vervuld had in het conflict met de paus. De voorstellingen uit het leven van
Franciscus werden gebruikt als aanleiding om het eigen gezin en de eigen clan te
presenteren in relatie met de meest gezaghebbende burgers, die samen de Medici-factie
vormden. De stadsgezichten waren niet, zoals te Siena in het begin van de veertiende
eeuw, een symbool van een stadsrepubliek, maar ze werden het decor van een
familie-ideologie. De stad werd vertegenwoordigd door één factie, opgebouwd uit
enkele families, en in dat verband zocht Francesco Sassetti voor zichzelf en zijn
geslacht status en prestige. De stadsiconografie en bedelordevoorstellingen werden
ondergeschikt gemaakt aan een familiesymboliek, die in het kader van het
hofmecenaat verder werd uitgewerkt.
De Sassettikapel was een van de plaatsen waar de relaties tussen Florence en Rome
in beeld kwamen.73 Dat dit in een familiekapel in een ordekerk gebeurde geeft aan
hoe belangrijk deze betrekkingen omstreeks 1480 waren
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geworden en, meer in het algemeen, hoe snel sociale ontwikkelingen doorwerkten
in de kunst. Na de in 1480 gesloten vrede werd Rome opnieuw zakelijk van groot
gewicht voor de Florentijnen. Tegelijkertijd gingen de zaken in het noorden slechter.
De machtsbalans van Medici-cliënten die in het noorden werkten en de bankiers die
in Rome zaken deden, veranderde ten gunste van de laatste groep. Deze werd
aangevoerd door Giovanni Tornabuoni, ook een van de leden van het Florentijnse
gezantschap dat in 1480 door Sixtus IV ontvangen was. In de kapeldecoraties werden
belangrijke aspecten van deze verschuivingen in afhankelijkheidsrelaties zichtbaar
gemaakt vanuit het perspectief van Francesco Sassetti. De integratie van motieven
uit Florence en Rome - die op gang was gekomen in de Brancaccikapel als reactie
op de terugkeer in Rome van Martinus V - werd gespecificeerd in de Sassettikapel.
De toegenomen vervlechting van belangen werd in de eigentijdse literatuur
beschreven, waarin werd voortgeborduurd op de thema's die door Salutati en Bruni
waren ingeleid. Poliziano meende bijvoorbeeld de stichtingslegende van Florence
als stad van Romeinse oorsprong met feiten te kunnen staven.74 De hofhumanist van
de Medici's zette in het verband van familie en factie de kroon op de stadstraditie
van gedichten waarin de eigen civitas gepresenteerd werd als een tweede Rome.
Deze vergelijking kreeg steeds meer cachet door de toenemende pauselijke macht
en het daarmee samenhangende pontificale mecenaat.
Francesco Sassetti oriënteerde zich als alle rijke Florentijnse kooplieden cultureel
op Rome.75 De Romeinse bank werd evenwel zakelijk een bedreiging voor zijn positie
in Florence als toonaangevend lid van de Medici-factie. Deze werd als geheel meer
afhankelijk van Romeinse zaken en curiepolitiek. De verschuiving spitste zich toe
tijdens de opdrachtverlening en de uitvoering van de decoraties.
Giovanni Tornabuoni, de directeur in Rome, beschuldigde Francesco Sassetti van
onbekwaamheid en stelde voor de verliesgevende noordelijke filialen te sluiten.
Daardoor werd de machtspositie van Francesco Sassetti danig ondermijnd. Vergeleken
met de kooplieden in de veertiende eeuw had hij dus niets te duchten van geestelijken
die leken onder druk zetten met beschuldigingen, maar wel van collega-kooplieden.
Deze strijd bepaalde de accentverschuivingen die Sassetti doorvoerde in de traditionele
franciscaner iconografie. De bejaarde koopman, op oudere leeftijd naar zijn vaderstad
teruggekeerd, moest met lede ogen aanzien hoe zijn positie werd bedreigd. Zo
bepaalde de wedijver tussen rijke Florentijnse families de manier waarop het
levensverhaal van Franciscus in beeld kwam. De stad Florence werd het decor voor
portretten van een koopman, zijn vrouw, zijn kinderen, hun verwanten, en hun
invloedrijke vrienden. Het levensverhaal van de heilige werd terzijde geschoven naar
de zijwanden en was op de beeldbepalende hoofdwand nauwelijks meer dan bijzaak.
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De privatisering, secularisering en aristocratisering in sociale verhoudingen kwamen
niet alleen in de Sassettikapel tot uitdrukking, maar ook in vele andere familiekapellen.
Zo liet Guasparre del Lama tegenover Masaccio's Triniteitsfresco met de familie
Lenzi een altaarstuk plaatsen.76 Botticelli portretteerde op de achtergrond van een
Aanbidding der Koningen de opdrachtgever en zijn patroons uit de familie Medici.
De Medici-cliënten zorgden voor de verbreiding van het beeld van de Florentijnse
samenleving als een netwerk van vermogende burgers, elk hoofd van een familie,
lid van één factie en daardoor behorend tot de economische, politieke en culturele
bovenlaag van een stadstaat die evolueerde in de richting van een hofsamenleving.
De hoofdlijnen in de sociale ontwikkelingen laten zich, zowel gelet op de geschreven
teksten als op de architectuur en de schilderingen, interpreteren als voortgaande
processen in civilisatie en staatsvorming, en daarin ligt ook de verklaring voor het
opmerkelijke professionaliseringsproces dat de Florentijnse schilders in dezelfde
periode en in dezelfde fasen doormaakten.
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(beiden Van Eyck), alsmede raadsheren zoals Nicolaas Rolin en zijn zoon, kardinaal Jean Rolin.
Nederlandse kunst was in het bezit van de families Medici, Lomellino (Genua) en Guistiniani.
Facio maakte er in zijn De viris illustribus uitvoerig melding van. Het ging om netwerken van
opdrachtgevers met de curie, het Bourgondische hof, de hoven in Napels, Urbino en Ferrara en
de Medicibank als knooppunten, en familierelaties als secundaire kernen. Deze sociale bindingen
weerspreken het door Burckhardt en Huizinga gesuggereerde historische en culturele contrast
tussen middeleeuwen en renaissance en tussen de Nederlanden en Italië. Voor de schilderkunst
is dit onhoudbaar.
69 De kapel van Francesco Sassetti (1421-1490) is uitvoerig bestudeerd door Warburg 1969,
127-159; Offerhaus 1976, 71-74, 103-107, 114-115 en Borsook-Offerhaus 1982.
70 Offerhaus 1976, 117-122, 151-155 en Borsook-Offerhaus 1982, 19-27.
71 Borsook-Offerhaus 1982, 45-49.
72 Borsook-Offerhaus 1982, 49-52.
73 Voor de architectuur Offerhaus 1976, 111-123. De ruimere context van het koopmansmecenaat
in familieverband wordt belicht in Shearman 1975 en Lightbown 1978, 29, 32, 34, 60-63, 117,
216 voor opdrachten aan Botticelli. Voor de Strozzikapel Hueck 1976, 263-265; Sale 1979,
7-83, 100-148, 225 en Borsook 1980, 122-124.
74 Borsook-Offerhaus 1982, 53.
75 Borsook-Offerhaus 1982, 52-56.
76 Hatfield 1976, 68-100 en Lightbown 1978 11, 35-37.

3 Vakmanschap, status en beroepsorganisaties van schilders
De opkomst van een Florentijnse schilderstraditie
1250-1340
Na 1250 verwierven Florentijnse schilders opdrachten in andere centra, zoals Assisi
en Rome. Na 1280 voerden paneelschilders uit Siena enkele grote opdrachten uit in
Florence. Pas sinds 1320 kwam er een aanhoudende stroom opdrachten in Florence
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op gang en waren het in hoofdzaak Florentijnse schilders die deze uitvoerden. De
opkomst van vermogende families, het ontluikende familiemecenaat en de vraag
naar schilderingen in kapellen die specifiek waren toegesneden op de Florentijnse
verhoudingen, gaven de schilders uit die stad de mogelijkheden een beroepstraditie
te vestigen.77 Na 1420 werden de Florentijnse meesters toonaangevend door de
vernieuwingen waartoe ze in de dynamische opdrachtverhoudingen werden aangezet.
De regelmatige reizen van schilders en opdrachtgevers stonden borg voor een snelle
uitwisseling van bekwaamheden, en zo werden door netwerken van families,
kerkgemeenschappen, hoven, staten en beroepsgroepen de Florentijnse vernieuwingen
gemeengoed, totdat tussen 1470 en 1500 door veranderingen in sociale verhoudingen
andere centra toonaangevend werden.
De sociale dwang van opdrachtgevers stond vernieuwingen in de kunst
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Sandro Botticelli, Aanbidding der Koningen met leden van de Medicifactie en rechts de schilder,
omstreeks 1474.
Galleria degli Uffizi Florence, foto Alinari

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

233
niet in de weg. De druk waaronder schilders werkten bevorderde kennelijk hun
creativiteit. De aanhoudende behoefte aan nieuwe voorstellingen gaf niet alleen de
mogelijkheid om nieuwe oplossingen te beproeven, maar stimuleerde de
vindingrijkheid metterdaad omdat zowel de schilders als de opdrachtgevers die zich
met een beter produkt konden presenteren een voorsprong verwierven ten opzichte
van hun mededingers. Het aanzien dat met kunst gemoeid was, droeg niet alleen bij
tot de reputatie van opdrachtgevers, maar ook tot die van schilders. Zo ontstond, zij
het aarzelend en soms moeizaam, een belangengemeenschap tussen opdrachtgevers
en schilders; een van de effecten van die samenwerking was artistieke vernieuwing.
Binnen die belangengemeenschap verkeerden schilders in een ondergeschikte positie.
Het competitieve mecenaat gaf de meest ondernemende en vindingrijke schilders
evenwel de mogelijkheid een betere sociale positie te verwerven. De sociale stijging
van schilders bleef in Florence echter beperkt omdat de onderlinge concurrentie
tussen bekwame vakgenoten groot was. Het bereiken van een hoge status was
afhankelijk van deftige opdrachten in hofresidenties waar een kwalitatief hoogstaand
aanbod vaak afwezig was.78
Via reizende stadgenoten als Giotto en Cimabue en door de schilders uit Siena
kwamen Florentijnse schilders in contact met langer bestaande vaktradities.79 Dank
zij het familiemecenaat kon in Florence een beroepsgemeenschap ontstaan, die grote
aantallen frescocycli en altaarstukken produceerde voor de kapellen in de ordekerken.
Daarnaast maakten de schilders panelen voor privé-devotie, polyptieken voor
hoofdaltaren, altaarstukken voor de kathedraal en fresco's voor het stadhuis en
verwante gebouwen. Vooral sinds de jaren twintig van de veertiende eeuw kregen
de Florentijnse schilders een eigen regionale markt en ontstond er een continu aanbod
van hoog gekwalificeerd vakwerk. Voordien ging het voornamelijk om schilders die
alleen voor enkele opdrachten in Florence verbleven. Met Daddi, Maso en Gaddi
begon de Florentijnse school als beroepstraditie, die rond 1325 dank zij Giotto een
extra impuls kreeg. De vaktradities van beeldhouwers, architecten en miniaturisten
volgden korte tijd later. De bijzondere professionalisering in Florence werd mogelijk
door de grote welvaart in de stad en de vrede in Midden-Italië waardoor vaklieden
en opdrachtgevers konden reizen en op verschillende plaatsen van elkaar konden
leren.
De eerste Florentijnse schilders maakten aanvankelijk eenvoudiger varianten van
wat elders op grotere schaal was gedaan. De fresco's waren simpeler dan die in Assisi;
de voorstellingen van tien tot vijftien figuren met architectuur op de achtergrond
waren telkens afgeleid van bestaande modellen. De altaarstukken waren in het
algemeen minder groot dan de polyptieken uit Siena. Dat de Florentijnse
beroepstraditie ouder zou zijn dan die uit Rome en Siena, is een voorstelling van
zaken die wij danken aan de Florentijnse geschiedschrijvers. De mythe over de
grootsheid van Florence en de
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toonaangevende rol van Florentijnse schilders, met name Giotto, is geïntroduceerd
door Dante en Villani, verder ontwikkeld door Ghiberti in zijn Commentarii en het
meest uitgesproken verwoord door Vasari in zijn Vite.80
De opvatting dat Cimabue en Giotto exponenten zouden zijn van een al florerende
‘Florentijnse school’ berust op een later ontstane beeldvorming. Geen van beiden
was opgeleid in Florence; geen van beiden voerde in die stad de belangrijkste
opdrachten van zijn loopbaan uit. Zij werkten slechts incidenteel in Florence en
dankten hun goede beroepspositie in eerste instantie aan opdrachtegevers elders:
Rome, Assisi, Padua, Pisa en Napels. Giotto werd als gevierd kunstenaar pas op late
leeftijd door zijn voormalige stadgenoten als typisch Florentijnse kunstenaar
toegeëigend, namelijk met de benoeming tot stadsarchitect in 1332, nadat hij in
Napels op riante arbeidsvoorwaarden gewerkt had voor koning Robert van Anjou.81
De Florentijnen kochten de toen beroemde meester als het ware terug en begonnen
vervolgens generaties lang aan een mythevorming zonder weerga. Daartoe behoorde
ook de gedachte dat Giotto oneindig veel beter was dan al zijn vakgenoten en dat er
na zijn dood sprake was van een scherpe daling in bekwaamheden van schilders.82
Giotto bouwde een grote reputatie op en deze was een langer leven beschoren dan
die van zijn Romeinse, Parijse, Bolognese of Sienese vakgenoten. Door zijn prestige
kreeg hij in heel Italië grote opdrachten aangeboden, ook in Florence. Door enkele
van deze opdrachten kon hij een belangrijke bijdrage leveren aan de vestiging van
een Florentijnse beroepstraditie die op de lange duur, dank zij het aanhoudende
familiemecenaat, vernieuwend kon worden.
De periode na 1340 werd in Florence niet, zoals in Siena, gekarakteriseerd door
conservatisme en stagnatie. De opdrachten van de families Guidalotti en Strozzi
stelden meer problemen dan daarvoor en noodzaakten de schilders ertoe nieuwe
oplossingen te beproeven. De jaren na 1340 kenmerkten zich door een stabilisering
van de Florentijnse beroepstraditie die gaandeweg minder afhankelijk werd van
uitheemse invloeden. Er ontstond een continue, niet meer door grote opdrachten
buiten Florence bepaalde, beroepstraditie. Voor het maken van grote fresco's en
kostbare altaarstukken konden de Florentijnse burgers in hun eigen stad terecht.
Vergeleken met de situatie vóór de vestiging van een eigen beroepsgroep, die sedert
1327 vaste voet aan de grond kreeg in de Florentijnse gilde-organisatie, waren de
vernieuwingen uiteraard minder opzienbarend.83 Retrospectief werd daarom de rol
van Giotto als grondlegger van een extra accent voorzien door de suggestie dat zijn
leerlingen en jongere vakgenoten minder bekwaam zouden zijn dan hij.
De beeldvorming rond de Florentijnse schilders als een van meet af aan
toonaangevende beroepsgroep met een eigen gilde, een eigen broederschap
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en enkele vertegenwoordigers met een uitzonderlijk hoge sociale status voltrok zich
in de zestiende eeuw. Toen Florence een hofsamenleving werd en de elite onder de
kunstenaars een nieuwe beroepsorganisatie vormde, de academie, gaven enkele
schrijvende vaklieden, met name Vasari, nieuwe betekenissen aan het verleden van
hun vak, de opdrachtverhoudingen waarin dit tot ontwikkeling was gekomen en de
grote historische lijnen die, zo deden ze het voorkomen, direct naar de eigen tijd
liepen. Voor Vasari betekende het werk van Masaccio een essentiële vooruitgang in
vakmanschap waardoor de Florentijnen zich konden onderscheiden van hun
vakgenoten uit andere steden.

Perspectief en ruimtelijkheid in het platte vlak, de vernieuwingen rond
1420
Masaccio ging verder dan zijn oudere vakgenoten in het ordenen van voorstellingen
en het vereenvoudigen van de vormgeving. Hij kon gebruik maken van een nieuwe
ontwikkeling in de opbouw en vormgeving van altaarstukken. In het werk van Gentile
da Fabriano en Lorenzo Monaco werden de kiemen gelegd voor een grote verhalende
voorstelling binnen een vierkant beeldvlak dat niet meer werd opgesierd met het hele
repertoire van gotische ornamenten.84 Hoe belangrijk de vernieuwingen van Masaccio
ook zijn, van een plotselinge omwenteling, te danken aan één individu, was geen
sprake. Masaccio kon veel leren van oudere vakgenoten die experimenteerden met
nieuwe vormen en eveneens van beeldhouwers en bouwmeesters die daarin nog
verder gingen. Voor een omwenteling in een beroepstraditie is meer nodig dan de
inbreng van één individu. De zo belangrijke vernieuwingen van Masaccio werden
pas geleidelijk door anderen overgenomen. Leden van de meest vermogende
geslachten hielden nog enige tijd vast aan altaarstukken met veel goud en gotische
ornamenten.
Masaccio maakte voor het eerst systematisch gebruik van wiskundige hulpmiddelen
bij het construeren van een geschilderde ruimte en bij het ordenen van de compositie.
Hij schilderde figuren met een ruimtelijkheid en suggestie van tastbaarheid die
vakgenoten nog niet beheersten. De vormgeving van geschilderde gebouwen werd
gemoderniseerd; gotische vormen werden vervangen door een renaissancevormgeving.
In samenhang met vernieuwingen van vakgenoten die zich later op Masaccio
oriënteerden, betekende zijn werk een beslissende fase in de beroepsgeschiedenis
van schilders.
Masaccio bracht de belangrijke vernieuwingen vooral tot stand in het kader van
het grafmonument van de familie Lenzi. Dit was een eenvoudige opdracht voor een
goedkope decoratie op een niet al te deftige plaats. Doordat Masaccio niet
geconfronteerd werd met het probleem van een afzonder-
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De Martellikapel in de Santa Trinità met altaarstuk van Lorenzo Monaco, fresco's, nis en altaartafel
met relieken.
Foto Gabinetto fotografico Firenze
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lijk altaarstuk en een apart stenen graf kon hij juist in deze opdrachtsituatie nieuwe
oplossingen beproeven. Evenmin behoefde de schilder rekening te houden met grote
ramen, een altaartafel en andere verlichtingselementen zoals kandelaars en een
reflecterende achtergrond. Al met al was deze opdracht aanzienlijk eenvoudiger dan
de zorg voor een gehele familiekapel waarbij die elementen wel een rol speelden.
De opdrachtgever verschijnt in zijn rode ambtskleed voor een gecanneleerde
pilaster die de geschilderde kapel begrenst. Tegenover hem knielt zijn vrouw. Naast
de pilasters zijn twee zuilen met een ronde boog geschilderd. Een trede hoger en iets
naar achteren staan Johannes en Maria. Maria wijst naar Christus en Johannes kijkt
naar hem. Achter het kruis staat op een verhoogd grondvlak in de kapel God de
Vader, die met de Duif de Drieëenheid vertegenwoordigt. De monumentale groep
is volgens geometrische figuren geordend. Zelfs de positie van God de Vader is
realistisch weergegeven: hij staat op een verhoogd grondvlak. Daar vóór staat het
kruis met Christus, met wat lager Maria en Johannes. De opdrachtgevers knielen op
nog een lager niveau, precies op ooghoogte van de toeschouwers. Niets zweeft in de
ruimte of is ergens op een onbestemde plaats terechtgekomen. Het fresco biedt een
blik in een imaginaire kapel waarvan het zijaanzicht geometrisch te reconstrueren
is. In gedachten ziet men dan een kapel voor zich met achterin een verhoogd grondvlak
en ervoor een klein verlaagd podium voor de opdrachtgevers. Alles is op één schaal
afgebeeld en nergens zijn ook maar de geringste afwijkingen in het perspectief te
bespeuren. Het gaat om de eerste costruzione legittima, zoals Alberti het ruim tien
jaar later omschreef.
Masaccio's fresco met de Drieëenheid vertegenwoordigt het begin van de exclusief
Florentijnse vernieuwingen in de schilderkunst. Masaccio bracht deze vernieuwingen
verder in praktijk in de kapel van de familie Brancacci, die hij samen met Masolino
beschilderde. In de Santa Maria del Carmine gingen de schilders nog een stap verder
door een compleet stadsplein volgens de regels van het perspectief te schilderen.
Toch bleek de verbreiding van deze revolutionaire vernieuwingen en de toepassingen
ervan op ingewikkelde altaarstukken geen sinecure te zijn. Noch opdrachtgevers,
noch vakgenoten beseften onmiddellijk hoe belangrijk deze vondsten waren.
Het belang van Masaccio werd direct erkend door Alberti, die hem met Brunelleschi
als enige tijdgenoot noemde in zijn traktaten over kunst. Later benadrukte ook Vasari
de betekenis van Masaccio. Het Triniteitsfresco bleef als een van de weinige
vijftiende-eeuwse decoraties gespaard voor de onder zijn supervisie uitgevoerde
verbouwingen.85 Tijdgenoten sloegen andere, en vooral niet Florentijnse, schilders
hoger aan. Masaccio werd, mede door zijn vroege overlijden niet rijk en beroemd,
zoals zijn hoofse vakgenoten Gentile da Fabriano en Pisanello. Opmerkelijk is dat
het bijzondere ontwerp van
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Masaccio, De Drieëenheid met Maria en Johannes, aanbeden door de gonfaloniere van Florence en
zijn vrouw, fresco Santa Maria Novella, 1425.
Foto Gabinetto fotografico Firenze
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Masaccio al in 1430 werd aangetast toen de oud-prior van het klooster het fresco
gebruikte voor een Triniteitsaltaar. Het fresco werd altaarstuk en ervoor kwam een
kruis te hangen.86

Mobiliteit en beroepsprestige van stadsschilders en hofschilders
Masaccio stierf in 1428. Kort voor zijn dood verliet hij Florence, enkele jaren na
Gentile da Fabriano. Ook Masolino verliet Florence voor Rome, Castiglione Olona
en Hongarije, waar hij ging werken in opdracht van de condottiero Pippo Spano. De
belangrijkste schilders vertrokken uit Florence om voor Martinus V in Rome te gaan
werken. Deze paus bevorderde een herleving van het pontificale gezag en mecenaat
in Rome, onder meer door belangrijke opdrachten in de Santa Maria Maggiore en
het Lateraan. De voortzetting en verbreiding van de Florentijnse vernieuwingen
vonden vertraagd plaats, omdat de belangrijkste opdrachten tussen 1425 en 1435
niet door Florentijnse families aan Florentijnse schilders verleend werden.87 Masaccio
maakte in Pisa voor een notaris een groot altaarstuk, dat in elkaar was getimmerd
door een vakman uit Pisa. Vergeleken met het grafmonument in fresco was het naar
opzet een ouderwets altaarstuk. In Siena en in Rome werden enkele grote altaarstukken
besteld en ook enkele condottieri en kleine vorsten verschenen op de markt. In het
netwerk van reizende opdrachtgevers en reizende schilders - Masaccio, Gentile da
Fabriano, Masolino, Pisanello en Sassetta - werd een grote uitwisseling van invloeden
mogelijk, die pas na 1435 in Florence resulteerde in duurzame veranderingen in de
vorm en indeling van altaarstukken.
Wanneer leidde mobiliteit tot een grote sociale stijging en in het verwerven van
beroepsprestige; en in welke opdrachtverhoudingen ontstonden grote verschillen in
sociale positie tussen schilders onderling? Opdrachten in steden waren niet
bevorderlijk voor het verwerven van rijkdom en roem. Zelfs Giotto werd niet rijk en
beroemd in Florence, maar in de Italiaanse hofresidenties met name Napels. Ook
Simone Martini moest zijn stad van herkomst verlaten om zijn carrière te bekronen.
De economische verhoudingen en de cultuur in de stadsrepublieken stonden een
grote sociale stijging van ambachtslieden in de weg. In tegenstelling tot stadsbesturen
en koopmansfamilies waren schatrijke vorsten wel in staat, bereid en genoodzaakt
aan de schilders van hun keuze hogere honoraria te bieden en hen met eerbewijzen
te paaien. Zij waren bij uitstek afhankelijk van groots uiterlijk vertoon. Bovendien
was in de meeste residenties niet een kwalitatief hoogstaand aanbod beschikbaar en
moesten de vorsten goede vaklieden kopen uit
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de stadsrepublieken. De mogelijkheden tot statusstijging voor schilders waren dus
afhankelijk van de concurrentieverhoudingen tussen hoven en stadssamenlevingen.
Dank zij dit competitieve mecenaat konden enkele schilders zoals Giotto en Simone
Martini een hoger inkomen verwerven, betere huizen kopen, in hogere kringen
verkeren en bij hun dood meer vermogen nalaten.88 Als opvallende uitzonderingen
verwierven zij emolumenten, titels en een reputatie in de kringen der spraakmakende
geletterden. Dit aanzien kwam echter op latere leeftijd en kreeg pas postuum een
grootse allure. De uitzonderlijkheid ervan en het postume literaire karakter van de
eerbewijzen maken duidelijk dat de beroepspositie van de meerderheid onder de
schilders lang zo gunstig niet was en feitelijk weinig meer inhield dan de positie van
een modaal vakman, wonend in een wijk met andere vaklieden en verenigd in een
gilde waarin hij geen toonaangevende rol vervulde.
De positie van Giotto was ook om andere redenen uitzonderlijk. Hij wist als enige
het zo profijtelijke wegkoopeffect te versterken door zich terug te laten kopen. De
verbintenis die zijn Florentijnse medeburgers hem aanboden was het resultaat van
een gecombineerd wegkoop- en terugkoopeffect dat in de jaren dertig kon ontstaan
bij de gratie van een hoogtepunt in het competitieve mecenaat. De eervolle benoeming
was bovendien te danken aan bijkomende vaardigheden van de schilder Giotto, die
belast werd met taken als de supervisie op grote bouwprojecten en op de stedebouw
als geheel.
Niet alle schilders beschikten over zoveel bekwaamheden als Giotto en lang niet
al zijn vakgenoten leefden in een periode die zo rijk gezegend was met grote
opdrachten. Na ongeveer 1340 nam de stroom grote opdrachten sterk af en sorteerde
de mobiliteit van schilders minder economisch effect. Deze situatie bleef voortbestaan
tot het begin van de zestiende eeuw toen er opnieuw een sterk competitief mecenaat
ontstond en enkele schilders kans zagen een aanzienlijk betere sociale positie te
verwerven. Tussen 1340 en 1500 bleven de schommelingen in inkomen, aanzien en
reputatie betrekkelijk gering. De mogelijkheden voor sociale stijging deden zich wel
voor in de hofresidenties waar opnieuw een groots mecenaat tot bloei kwam, maar
niet in de stadssamenlevingen als Florence en Siena. Masaccio's reputatie dateert
van na zijn dood en is voornamelijk te danken aan de bewondering door Florentijnse
beroepsgenoten als Alberti en Vasari.
Opdracht- en beroepsverhoudingen gaven in Siena aan schilders vrijwel alleen de
mogelijkheden om zich als vakman met een bescheiden inkomen en status te vestigen,
tenzij schilders zich ook bekwaamden in beeldhouwkunst en bouwkunst en opdrachten
elders verwierven, zoals Vecchietta en Francesco di Giorgio Martini. Florentijnse
schilders hadden iets meer kansen op een betere positie, maar veel minder dan de
schilders die grote hofopdrach-
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ten uitvoerden. Inkomen, status en prestige van schilders als Pisanello, Gentile da
Fabriano, Piero della Francesca, Mantegna, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden
en Justus van Gent waren veel hoger dan die van de Toscaanse schilders. Ze
verdienden meer, stonden in hoger aanzien, woonden in grotere huizen, werden vaak
met lof door geletterden vermeld en werden met meer eer begraven.89
De geslaagde hofschilders begonnen hun loopbaan meestal ook met het uitvoeren
van minder eervolle opdrachten voor monniken, stadsbesturen en koopmansfamilies.
Na opmerkelijke prestaties in bescheiden opdrachtsituaties werden ze vervolgens
weggekocht door vorsten die in hun eigen residentie niet over het gewenste vakwerk
beschikten. Dit beroepsperspectief met als basis de steden en als bekroning de
hofresidenties gold voor geheel Italië en voor de Nederlanden. De patronen van
opleiding, opdrachtverlening en wedijver tussen vermogende opdrachtgevers bleven
niet tot Midden-Italië beperkt. De Noord- en Zuiditaliaanse hoven en het
Bourgondisch-Nederlandse hof gaven belangrijke impulsen aan de ontwikkelingen
in mecenaat en professionalisering van schilders. In dit patroon van opdracht- en
beroepsverhoudingen ontstonden enkele stabiele produktiecentra met continue
vaktradities: naast Siena en Florence, Venetië, Brugge en later Antwerpen en de
Noordnederlandse steden. Voor de professionalisering van schilders en daarmee de
bloei in de kunst waren niet macro-economische ontwikkelingen bepalend, maar de
bedragen die in de desbetreffende centra aan opdrachten besteed werden; gezien de
verhoudingsgewijs geringe kosten van schilderkunst was er geen directe samenhang
met ontwikkelingen in welvaart en recessie; veeleer ging het om de bestedingspatronen
van de maatschappelijke elites in een periode die in grote lijnen volgde op een
langdurige en opmerkelijke hoogconjunctuur.
De opdrachtverhoudingen in de Nederlanden verschilden in enkele opzichten van
die in Midden-Italië. De opdrachten van de bedelorden speelden daar wat betreft
monumentale wandschilderingen en paneelschilderingen nauwelijks een rol. De
frescoschilderkunst kwam mede daarom in de Nederlanden niet tot bloei, terwijl
voor grotere paneelschilderingen pas een werkgelegenheid van enige betekenis
ontstond toen koopmansfamilies, hovelingen en enkele geestelijken opdrachten voor
altaarstukken en grafschilderingen gingen verlenen. De herkomst van de
schilderstraditie lag in Brugge en Gent voornamelijk in de aan de hoven gebonden
vaktraditie van de miniatuurschilderkunst. De stadsbesturen, die in de Nederlanden
niet soeverein waren, speelden evenmin een rol die vergelijkbaar is met die van de
stadstaat Siena. De bloei van de Nederlandse schilderkunst was primair een functie
van het competitieve mecenaat gedurende de vijftiende eeuw van kooplieden en
hovelingen die via verschillende relaties verbonden waren met de Italiaanse
beschaving.
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Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini en zijn vrouw Giovanna Cenami in hun slaapkamer, 1434.
National Gallery Londen
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De opdrachtverhoudingen gaven aan schilders als Jan van Eyck, Rogier van der
Weyden, Justus van Gent, Hugo van der Goes, Dirk Bouts en Hans Memling
mogelijkheden tot aanzienlijke sociale stijging. Hun vakmanschap werd ook in Italië
door opdrachtgevers, verzamelaars en geletterden erkend. De talrijke vormen van
wederzijdse beïnvloeding tussen opdrachtgevers en schilders uit de Nederlanden en
uit Italië loochenen de culturele en historische scheidslijnen zoals die door het werk
van Burckhardt en Huizinga worden geïmpliceerd en hier en daar ook met zoveel
woorden zijn aangegeven. Er was in werkelijkheid sprake van in hoge mate verweven
ontwikkelingen in opdrachtverlening en professionalisering die in de zestiende eeuw
werden voortgezet.
Hofschilders hadden de beste beroepsperspectieven; zij werden als de meest bekwame
vaklieden uit de steden weggekocht. De statusverschillen tussen de schilders hingen
dus niet primair samen met historische perioden of plaatsen - ‘middeleeuwen’ en
‘renaissance’, de Nederlanden en Italië -, maar met de aard van de
mecenaatsverhoudingen. Opdrachten en dienstverbanden in het kader van hoven
boden schilders meer mogelijkheden dan kerkdecoraties in opdracht van monniken
of koopmansfamilies. In alle gevallen waren de schilders echter afhankelijk van de
iconografische wensen van opdrachtgevers. Bij paleis- en villadecoraties kwam het
er wat de voorstellingen betreft vaak wat minder op aan dan bij kapeldecoraties of
fresco's in officiële bestuursgebouwen. Bij villa's en paleizen ging het in de vijftiende
en zestiende eeuw voornamelijk om goed vakwerk en, afhankelijk van de functie
van de ruimte, om gepaste en deftige voorstellingen, ofwel een meer elegante en
verstrooiende uitbeelding.

Procedures, bekwaamheden en beroepsperspectieven in Florence
Kapeldecoraties geven het meest uitgebreide beeld van opdrachtverhoudingen, omdat
de aard van de voorstelling vaak tot inzet werd van een strijd tussen verschillende
partijen. De samenwerking met schilders werd meestal schrijftelijk geregeld, juist
omdat elk van de stemhebbende partijen haar stempel op de kapeldecoraties wilde
drukken.
De schilders waren gebonden aan arbeidsovereenkomsten, vaak allogazione
genoemd, waarin de financiële verplichtingen over en weer waren geregeld, te zamen
met enkele technische zaken. Termijnen van betaling, valuta, clausules voor het
oplossen van onenigheid en levertijden werden geregeld in afzonderlijke
overeenkomsten - spese minute.90 De techniek werd beschreven omdat deze veel van
de materiaalkosten bepaalde. Afbeeldingen
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in natte kalk (fresco) of op droge kalk (secco) waren aanzienlijk goedkoper dan
paneelschilderingen in tempera of olieverf. Bij paneelschilderingen konden de kosten
oplopen door het gebruik van goud en dure pigmenten zoals ultramarijn blauw (lapis
lazuli). Deze technische en financiële kwesties vormden de kern van de contracten
tussen schilders en opdrachtgevers.
De te schilderen voorstelling werd in het algemeen slechts summier beschreven.
Soms werd verwezen naar een bestaand voorbeeld, of er werd vermeld dat de keuze
van de voorstelling berustte bij een bepaald persoon. De vormgeving was in het
geheel geen punt. Alleen bij altaarstukken werd wel eens beschreven aan welk type
werd gedacht. Daarvoor bestond de formule ‘volgens de wijze en vorm’ (moda et
forma). De overmacht van opdrachtgevers was in alle opzichten vanzelfsprekend.
Opvallend is dat nergens in de bewaard gebleven bronnen iets van verzet van de kant
van de schilders blijkt tegen deze overmacht. Ze schikten zich klaarblijkelijk in hun
rol. Competentieconflicten over de te schilderen voorstellingen of over stijl zijn niet
te achterhalen en ik vermoed dat ze er ook niet geweest zijn. Als er ruzie was, dan
ging die over betalingen, niet nagekomen toezeggingen of levertijden, maar nooit
over de stijl van een kunstwerk of over een verschil in smaak tussen opdrachtgevers
en schilders.
Schilders werden beschouwd en beschouwden zich zelf als vaklieden. De een kon
bekwamer zijn dan de ander, was ondernemender en kon meer verdienen dan een
ander, maar ze bleven vaklieden die geacht werden voorgeschreven voorstellingen
op deugdelijke wijze in beeld te brengen. Niets wijst erop dat kunstschilders hun
werk zagen als een middel voor persoonlijke expressie van eigen ideeën of emoties.
Wel treft men bij enkele vaklieden een sterker wordende neiging aan om te
experimenteren met de mogelijkheden van het vak en de ambitie om grote opdrachten
te verwerven om te kunnen experimenteren. Dit was echter een vakgebonden interesse
en beroepstrots, die ver verwijderd is van het ‘vrije’ kunstenaarschap. Zelfs wanneer
wij de verhoudingen tussen de meest vermogende opdrachtgevers en de beroemdste
schilders, zoals Van Eyck, Van der Weyden, Mantegna, Giovanni Bellini, Titiaan,
Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafaël, in beschouwing nemen, dan nog blijkt
er weinig te bestaan dat lijkt op het romantische kunstenaarsideaal.
Hoezeer kunstwerken als gebruiksgoederen werden gezien die voortdurend
aangepast moesten worden aan veranderende omstandigheden, blijkt niet alleen uit
wijzigingen in opdrachtsituaties, maar ook uit het regelmatig vervangen van bestaande
kunstwerken. Het witten, zagen en breken vloeide voort uit de behoefte aan andere
voorstellingen of uit de vraag naar een vormgeving die beter paste in een gerenoveerd
interieur. Opdrachtgevers zagen er geen been in om bestaande fresco's met witkalk
te bedekken en altaarstukken radicaal te verzagen of als brandhout te gebruiken.
Toch was
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het deze, naar huidige maatstaven gemeten, ahistorische en onartistieke houding, die
een enorme bijdrage heeft geleverd aan de vooruitgang in vakbekwaamheden van
schilders, want juist daardoor kregen zij steeds de gelegenheid nieuwe oplossingen
te beproeven en hun vak verder te ontwikkelen.
De ontwikkelingen in vormgeving en bekwaamheden van schilders laten zich
duidelijk in samenhang met opdrachtverhoudingen volgen in het werk van Lorenzo
Monaco, Gentile da Fabriano, Fra Filippo Lippi en Fra Angelico, en evenzeer wanneer
men alleen het werk van de laatstgenoemde in beschouwing neemt. De eerste
altaarstukken van zijn hand, gemaakt in opdracht van de dominicanen, en voor het
grootste deel als groepen polyptieken die pasten in één liturgisch programma, waren
gotisch. Het latere werk, overwegend in opdracht van de Medici's gemaakt, volgde
de door beeldhouwers en bouwmeesters geïntroduceerde renaissancevormgeving.
In de jaren veertig werden alle door de Medici's bekostigde kapellen ingericht met
moderne altaarstukken. Hun cliënten volgden dit voorbeeld. Zo kwamen in alle
gerenoveerde kerken renaissance-altaarstukken te staan dank zij de opdrachten van
de familie Medici en hun cliënten die zich aldus gezamenlijk als dominante factie
presenteerden.
De verarmde geslachten konden in deze opdrachtverhoudingen het slinkend
vermogen niet langer verbloemen. Wel ontstond er een tussengroep die de polyptieken
waarvoor vader of grootvader hadden betaald niet liet vervangen. Rondom de gotische
altaarstukken werden pinakels, steunberen en soms de predella afgezaagd; gaten
werden opgevuld met hout dat elders was weggehaald. Veel gotische polyptieken
werden geperst in het keurslijf van de tavola quadrata, of quadro all' antica.
De modernisering van kapellen verkreeg een functie in de aristocratisering te
Florence en in de beroepsvorming van schilders.91 Binnen het vierkante beeldvlak
konden en moesten zij immers hun bekwaamheden verder ontwikkelen. Zo schilderde
Botticelli binnen een rechthoekige omlijsting een ingewikkelde voorstelling met
portretten van de Medici-factie, heiligen, bouwwerken en landschappen. Hij kon
gebruik maken van invloeden uit de hoven rond Florence en het in de Nederlanden
residerende Bourgondische hof waarmee de Medici's goede contacten onderhielden.
Pollaiuolo schilderde rond 1475 schutters in verschillende houdingen die hun bogen
spannen om Sint Sebastiaan te treffen. De voorstelling vormt een compositorisch
geheel, vanaf de planten op de voorgrond tot de Romeinse gebouwen, de ruiters en
de blauwe bergen in het verschiet.
In Florence gevormde schilders als Fra Angelico, Botticelli, Ghirlandaio en
Pollaiuolo waren in staat grote, ingewikkelde voorstellingen in beeld te brengen
zonder daarbij details als portretten, voorwerpen, stadsgezichten en landschappen of
planten te verwaarlozen. Ze hadden deze bekwaamheden
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Antonio Pollaiuolo, Martelaarschap van Sint Sebastiaan, 1475.
National Gallery Londen
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geleerd van stadgenoten en van vakgenoten uit Siena, Noord-Italië en Vlaanderen.
De aldus verworven deskundigheid maakte hen aantrekkelijk voor opdrachtgevers
buiten Florence: signori in hofsamenlevingen en de pausen. In de late vijftiende eeuw
werden de Florentijnse kooplieden als opdrachtgevers overvleugeld door hun hoofse
bondgenoten en opponenten, die naast Florentijnse vaklieden ook schilders aantrokken
uit Gent, Burgge, Venetië en de regio waarover ze heersten. Florence bleef belangrijk
voor de vorming van schilders, maar in toenemende afhankelijkheid van andere
centra. Na 1470 werden de opdrachten van de heersers over hoven en staten van
doorslaggevend belang voor de mogelijkheden van schilders.92

Eindnoten:
77 Het thema van de sociale positie van schilders is aan de orde gesteld door Wittkower 1963;
Larner 1971; Gilbert 1980; Baxandall 1982; de hier niet gebruikte publikatie van Warnke 1985,
en voordien door Wackernagel 1938 en Antal 1948. De gegevens wijzen erop dat het beter is
deze te interpreteren in termen van beroepsposities van kunstenaars dan als de sociale positie
van de kunstenaar: het tweeledige enkelvoud is hier misleidend. Het begrip professionalisering
is uitgewerkt door Carr-Saunders 1933; Van Hoof 1969; Johnson 1972; Mok 1973 en De Swaan
1985 voor diverse beroepsgroepen. Belangrijk is het onderscheid tussen het
professionaliseringsproces van één bepaalde groep, meestal een mesosociaal proces op
middellange termijn, en het meeromvattende professionaliseringsproces zoals ik dat in de
Inleiding heb omschreven: een macrosociaal proces op langere termijn waaraan meerdere
professies deel hebben en richting geven. In de sociologische literatuur 3 laat zich een tendens
waarnemen om het begrip professionalisering ruimer op te vatten dan de opkomst van vrije
beroepen waarvoor groepen als advocaten en artsen model staan. Ik ga in deze verruiming van
het begrip nog een stap verder door professionalisering van afzonderlijke groepen te verbinden
met een algemener professionaliseringsproces waardoor steeds meer mensen als
beroepsdeskundigen van elkaar afhankelijk werden.
78 Vergelijk Baxandall 1972 en Kempers 1982b alsmede Neri di Bicci
79 Voor gegevens zie Battisti 1967; Previtali 1967; Belting 1977; Hueck 1969 en 1981 alsmede
hoofdstuk 2.
80 Vergelijk de bronnen in Previtali 1967 en in Schneider 1974, alsmede de edities van Fengler,
Milanesi en Barocchi. Vooral Italiaanse kunsthistorici accentueren de grootsheid van Giotto en
verder die van Cimabue en Simone Martini, hetgeen van invloed is op de hypothesen over
toeschrijvingen. Ik denk dat het mede gaat om nationale symbolen, die voor niet-Italiaanse
onderzoekers minder zwaar wegen en daarom door hen eerder gekritiseerd zijn, terwijl enkele
Italiaanse kunsthistorici juist vast willen houden aan de meer traditionele opvattingen over de
hoofdrol van Giotto.
81 Vergelijk gegevens in Previtali 1967, 151-152 en hoofdstuk 1 over Stefaneschi.
82 Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan het werk van Meiss 1951 die een mijns inziens
discutabele stilistische opinie als uitgangspunt neemt om tot een sociaal-psychologische
verklaring te komen van een stijlontwikkeling die hij bovendien beschouwt - als zou het gaan
om moderne kunstenaars - als een uitdrukking van de Tijdgeest, door de kunstenaar onbewust
vertaald in een persoonlijke stijl. Naast de kritiek die Van Os 1981 naar voren heeft gebracht,
zijn er ook de grote verschillen in de sociale geschiedenis tussen Florence en Siena, in de
ontwikkelingen van het mecenaat en in de ontwikkeling van het vakmanschap. Deze verschillen
staan een gelijksoortige verklaring, zoals Meiss die presenteert, in de weg. De gangbare opvatting
betreft een vroege bloei in Florence, de superioriteit van Florence ten opzichte van de omringende
hoofse centra en het verval na Giotto dat pas weer omgebogen wordt door Masaccio.
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83 Voor de gilden Doren 1908; Miedema 1980a en de in hoofdstuk 4 genoemde literatuur over
academies.
84 Elk van deze opdrachten is reeds behandeld; zie de genoemde literatuur.
85 Zie Vasari-Milanesi 11, 291: Ma quello che vi è bellissimo, oltre alle figure, è una volta a mezza
botte, tirata in prospettiva, e spartita in quadri pieni di rosoni, che diminuiscono e scortano
così bene, che pare che sia bucato quel muro.
86 Vergelijk Alberti-Grayson, 32. Vasari vermeldt in zijn Vita van Alberti de drie boeken van
Alberti de la pittura, ‘oggi tradotti in lingua toscana’, Vasari-Milanesi 11, 536-537. In de brief
aan Brunelleschi noemt Alberti, Masaccio, Donatello en twee anderen, in de tekst Giotto (82)
en verder antieke kunstenaars. De bronnen voor de antieken in Grayson, 13-17 en diens noten.
87 Vergelijk Baxandall 1972 en Christiansen 1982.
88 Previtali 1967, 151-152 en Contini 1970, 83-84. Een eerste stap werd gezet door Duccio zie
White 1979, 185-200 die meer verdiende dan zijn collega's in Siena.
89 Gegevens ontleend aan monografieën die ik in een apart artikel hoop te verwerken waarin de
vergelijking tussen Nederlandse en Italiaanse schilders wordt uitgewerkt en uitvoeriger
gedocumenteerd.
90 Voor gegevens over contracten Gaye 1839; Glasser 1977; Chambers 1971; Gilbert 1980 en
publikaties over afzonderlijke opdrachten, zoals Borsook 1980.
91 Vergelijk Gardner von Teuffel 1982.
92 Het familiemecenaat in Florence verschilt in fasering en effecten van de opdrachtverlening door
families in andere steden door de enorme schaal tussen 1300 en 1500. In Venetië werden
broederschappen waarin koopmansfamilies verenigd waren, als kader voor het mecenaat
belangrijker, getuige de opdrachten van de Scuole aan Gentile Bellini, Carpaccio en anderen.
Ook in de Nederlandse steden waren broederschappen, gilden en later rederijkerskamers en
schutterijen verhoudingsgewijs belangrijker. Daar was de continuïteit van het familiemecenaat
na 1500 ook groter, getuige de produktie van memorietafels en altaarstukken met op de zijluiken
telkens vader, moeder, de kinderen en familieheiligen. Iconografisch zijn deze altaarstukken
verwant aan de altaarstukken en fresco's uit Florence van voor 1500. De hof- en staatsvorming
was in de Noordelijke Nederlanden minder verregaand, zodat het familiemecenaat toonaangevend
bleef. De familiegetuigenissen werden in de Nederlanden op een andere manier aan het oog
onttrokken in de late zestiende eeuw, niet door planmatige verbouwingen zoals in Florence (zie
hoofdstuk 4, Cosimo 1), maar door de beeldenstorm. Ook in Rome bleef, mede door de
machtstructuur van wisselende families die als pausen het gezag vertegenwoordigden, het
familiemecenaat zeer belangrijk, zowel inzake familiekapellen als paleizen. In het algemeen
raakte het familiemecenaat sterker verweven met hoven en staten als meeromvattend en daarmee
bepalend kader. Daarom is het verstandig families voor de ontwikkelingen na het einde van de
vijftiende eeuw niet meer als hoofdthema te nemen, maar juist de hoven en staten waarin elites
van families verenigd waren. Een deel van de opdrachtdocumenten uit de Nederlanden is
geïnterpreteerd door Vroom 1959. Ook voor de Nederlandse steden laten zich samenhangen
constateren tussen opdrachtverlening en professionalisering van vaklieden, onder wie schilders.
In vergelijking met Italië waren met name in Utrecht bisschop en kanunniken belangrijker,
kwam het familiemecenaat van kooplieden en de opdrachtverlening van stadsbesturen later tot
ontwikkeling, en stagneerde de mecenaatsontwikkeling van hoven en staten als gevolg van de
voor de Noordelijke Nederlanden specifieke wendingen in de processen van hof- en
staatsvorming.
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Justus van Gent, Federico da Montefeltro leest zijn zoon Guidobaldo voor uit de bijbel, 1474-1476.
Galleria Nazionale delle Marche Urbino, foto Alinari
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4 Hoven en staten, Urbino, Rome en Florence
Inleiding: kerk, stad, familie en hof1
Het beeld van Urbino werd sinds 1475 bepaald door het statige Palazzo Ducale-toen
het grootste en meest luxueuze paleis in Italië. Op de gevels zien wij de initialen van
de trotse eigenaar en van zijn rang F.C., FEDERICUS COMES, na zijn verheffing tot
hertog in 1474 vervangen door F.D. of FE DUX. Wanneer wij in gedachten rond 1500
Urbino binnentreden en langs de zojuist gerenoveerde kathedraal lopen, naderen wij
een groot plein dat toegang geeft tot het eveneens nieuwe paleis. Op de monumentale
binnenplaats is de status van de eigenaar in klassieke kapitalen beschreven: ECCLESIAE
CONFALONIERIS en IMPERATOR ITALICAE CONFEDERATIONIS, gevolgd door een
opsomming van de deugden van deze ‘veldheer van de kerk’ en ‘leider van het
Italiaanse verbond’.
In het paleis is de opdrachtgever, Federico da Montefeltro (1420-1482), vele malen
geportretteerd. Op de binnenkant van twee panelen is hij met zijn gemalin en profil
afgebeeld. Op de voorkant zijn de vorst en de vorstin opnieuw afgebeeld, kleiner en
gezeten op een triomfwagen en omgeven door de zeven deugden. In de studeerkamer
van de vorst-een kostbaar kabinet met een mooi uitzicht op het heuvellandschap ten
zuidwesten van de residentie-kunnen wij hem opnieuw aanschouwen, nu in harnas
terwijl hij zijn elegant geklede zoontje Guidobaldo (1472-1508) voorleest uit een
groot pronkboek. Rond de geharnaste vader en zijn zoon in hoofse kledij zijn tal van
symbolen afgebeeld die verwijzen naar de geleerdheid van de generaal. Boven deze
voorstellingen in olieverf aangebracht met portretten van achtentwintig geleerden
uit de westerse beschaving, van Homerus en Aristoteles tot Thomas van Aquino en
Sixtus IV.
Ook buiten het paleis werd de macht van de vorst zichtbaar gemaakt door wapens,
opschriften en portretten. Federico da Montefeltro is, als heerser temidden van zijn
familie en hofhouding, geportretteerd op de achtergrond van een groot altaarstuk van
Nederlandse makelij. Elders knielt hij in harnas
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voor Maria, omgeven door heiligen en engelen in een monumentale kerk die naar
schaal en stijl herkenbaar is als symbool van Federico's macht. Rond de nieuwe
residentie Urbino werd een reeks burchten gebouwd die het territorium militair en
visueel afbakenden.
De heer van Urbino kon na 1470 voortbouwen op een uitgebreide traditie in
hofmecenaat. Hij maakte gebruik van de mecenaatsvoorbeelden van veel vorsten die
eerder opdrachten hadden verleend voor kerken, paleizen, mausolea en handschriften.
De traditie van opdrachtgevers als Jacopo Stefaneschi en Robert van Anjou was in
de veertiende en vijftiende eeuw door verschillende signori voortgezet.2 De hertog
van Montefeltro stak hen naar de kroon. Hij had de beschikking over bekwame
valieden uit de omgeving van Urbino en uit steden als Florence, Siena en Gent. Aan
hen gaf hij als mecenas de gelegenheid hun talenten verder te ontplooien. Deze
periode in de kunstgeschiedenis is door Vasari beschreven als de overgang van de
tweede naar de derde en laatste fase. In beschouwingen over mecenaat kreeg de
hertog van Montefeltro een sleutelrol en werd hij aan latere opdrachtgevers ten
voorbeeld gesteld.
De hertog van Montefeltro en de schilders die in Urbino werkten, legden de basis
voor de ontwikkelingen na 1500. Rafaël, de zoon van een van de hofschilders in
Urbino, kon zijn bekwaamheden verder in Rome ontplooien, dank zij het mecenaat
van Julius II. Ook Michelangelo dankte veel van zijn mogelijkheden aan deze paus.
Julius II werd opgevolgd door twee pausen uit het geslacht van de Medici's, die na
1513 hun familietraditie in Rome en Florence voortzetten. Een belangrijke opleving
in de opdrachtverlening vond rond 1565 plaats tijdens het bewind van hertog Cosimo
I. Hij stelde als vorst en staatsman Vasari in de gelegenheid de kunst als volgroeid
beroep te beoefenen, historisch te traceren en theoretisch te funderen. In het kader
van een reorganisatie van het staatsbestel kregen de beeldende kunstenaars onder
leiding van Vasari ook de gelegenheid een nieuwe, op deftiger en meer intellectuele
leest geschoeide beroepsorganisatie op te richten: de academie.

Eindnoten:
1 In verband met de eerder behandelde theorieën van Weber 1922 en Elias 1969 is ook Veblen
1899 verhelderend voor de hof- en staatscultuur, vooral wat betreft de functies van
statussymbolen en conspicuous consumption. Aanwijzingen voor de in dit hoofdstuk gehanteerde
uitgangspunten over de beschavende functies van schilderingen in paleizen zijn te vinden in
het werk van Alberti, Filarete, Guarino, Cortesi, Castiglione, Borghini, Vasari, Lomazzo en
Armenini. Vergelijk Alberti en Vasari over historia en istoria; Alberti-Orlandini boek IX;
Filarete-Finoli boek VII, IX en X; Lomazzo boek VI; Armenini boek III. Voorts voor de context
van deze opvatting in verband met algemenere ideëen: Castiglione, Cortesi-Weil-Garris en
Vasari Ragionamenti in Milanesi VIII alsook de bronnen genoemd in Kempers 1986 noot 47
en 60. Jan de Jong behandelt de informatie in kunsttraktaten over paleisdecoraties in zijn
dissertatie over mythologische wandschilderingen in Romeinse paleizen en villa's in de zestiende
eeuw uitgebreider. In de door kunstenaars geschreven traktaten wordt de thematiek telkens
verbonden met de verworvenheden van de eigen beroepsgroep. Vasari legt in zijn Ragionamenti
veel nadruk op schilderkunst als uitbeelding van de virtù, cose illustre, ricchezze en imprese
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gloriose van de principe, Milanesi VIII, 69, 73, 79, 80, 216, 219-223, en sluit daarin aan bij de
opvattingen van de andere literaten. Voor deze functie van paleiskunst ook Van Veen 1981a.
2 Te denken is aan de opdrachtverlening van de families Scaliger in Verona, Carrara en Lupi in
Padua, Visconti in Milaan en Pavia, Bentivoglio in Bologna, Malatesta in Rimini en Brescia,
Trinci in Foligno, Orsini en Colonna in Rome en omgeving, en vorsten en hovelingen in Napels
en omgeving. Van bijzonder belang waren de families Este, Gonzaga en Sforza in Ferrara,
Mantua en Milaan, die te zamen met anderen ook een grote rol speelden in het curiemecenaat
in Rome. Enkele voorbeelden in Larner 1971, 97-118 en eerder in Burckhardt 1860 met een
enigszins antikerkelijk accent. Voor de Nederlanden waren de hofresidenties Brussel, Mechelen,
Souburg, Breda, Wijk bij Duurstede en later 's-Gravenhage van belang, voor Frankrijk de
Loirepaleizen, Fontainebleau en Parijs. De culturele uitwisseling was door het reizen van vorsten,
diplomaten en kunstschilders erg intensief. Voor de procedure van opdrachtverlening geldt, dat
in vergelijking met de uiteenzetting over opdrachten voor familiekapellen in hoofdstuk 3, de
procedures bij paleisopdrachten in de regel eenvoudiger waren, omdat de zeggenschap inzake
de ruimte bij de eigenaar lag. Uitvoerige iconografische voorschriften waren daardoor zelden
nodig. De voorbeelden daarvan uit Mantua - een van de weinig goed bewaard gebleven
hofarchieven - geven daarom een vertekend beeld, vergelijk Chambers 1970; Gilbert 1980 en
Hope 1981. In het volgende staan decoraties centraal, die voor het thema hof- en staatsvorming
direct van belang zijn. Mythologische en historische episodes uit de oudheid die badkamers,
slaapkamers, villa's en andere minder officiële, openbare ruimten sierden blijven buiten
beschouwing. De voorgeschiedenis in Schröter 1977.

1 Federico da Montefeltro, een ridder in zijn studeerkamer
De carrière van een condottiere 1444-1474
Federico da Montefeltro was de meest succesvolle legerleider van zijn tijd en werd
de meest tot de verbeelding sprekende ‘renaissancevorst’.3 Hij werd als bastaard
geboren, deed militaire ervaring op onder leiding van ervaren con-
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dottieri en vervolmaakte zijn opvoeding aan het hof te Mantua, waar hij les kreeg
van de toonaangevende geleerde Vittorino da Feltre.4 De tweeledige opvoeding als
ridder en geleerde bepaalde de machtskansen van Federico da Montefeltro en zijn
mecenaat, waarmee hij op gevorderde leeftijd zijn carrière bekroonde.
In 1444 werd Federico da Montefeltro graaf van Urbino. De moord op de wettige
erfgenaam Oddantonio had niet het gewenste gevolg, namelijk verdrijving van de
Montefeltro-dynastie uit Urbino. Federico verzekerde zich als jonge vorst van de
steun van de burgerij. Door statuten voorzag hij zijn machtspositie van een legitieme
basis. De politieke en economische verhoudingen tussen vorst, volk en stad werden
wettelijk geregeld. De heerser stelde zich boven de stedelijke instellingen en boven
de bestaande wetten, maar liet deze wel intact. De politieke structuur van een
middelgrote stad in een dun bevolkt berggebied liet de vorst voortbestaan, maar
ondergschikt aan zijn gezag.
Federico da Montefeltro wist zijn macht in Urbino aanzienlijk te vergroten door
coalities aan te gaan met grotere steden en machtiger vorsten. Het verbond tussen
de vorst en de stedelijke elite ging in eerste instantie ten koste van de edelen, gevestigd
in kleine, agrarische gemeenschappen. Zij werden gedwongen zich aan te sluiten bij
de middelgrote steden Urbino en Rimini, of ze gingen ten onder in de regionale strijd.
Een tussenweg was er niet. De marges voor zelfstandig optredende ridders werden
steeds kleiner. De centralisatie bracht Federico da Montefeltro roem en erkenning
voor de wijze waarop hij de verdeeldheid in de eerste jaren van zijn bewind had
weten te beteugelen. Hij kreeg de reputatie een einde te hebben gemaakt aan de strijd
onder edelen en burgers.
Federico da Montefeltro wist een schare hovelingen aan zich te binden van wie
leden van de familie Ubaldini de belangrijkste werden.5 Vanuit Urbino kon hij tussen
1444 en 1474 zijn machtsbasis verbreden door wisselende bondgenootschappen met
de paus, de republiek Florence, de koning van Napels, de Gonzaga's in Mantua en
de Sforza's in Pesaro. Federico da Montefeltro werd de meest gevraagde en best
betaalde veldheer in Italië. Niet alleen een meester in oorlogvoering, maar ook in
onderhandeling, niet als houwdegen, maar vooral als sluwe vos die rivaliserende
bondgenoten tegen elkaar uit wist te spelen, verwierf hij macht. Zo begon de graaf
van Urbino in de jaren vijftig en zestig aan zijn zegetocht als condottiero. Deze
uitzonderlijke vermogensaccumulatie vloeide voort uit de structuur van
bondgenootschappen waarin de stem van de veldheer uit Urbino vaak de
doorslaggevende was. Hij werd door verschillende coalitiegenoten tegelijk betaald,
meestal per jaar, en ontving een vast honorarium in tijd van oorlog en de helft daarvan
in vredestijd. Federico da Montefeltro leverde tevens een groot deel van de
manschappen van de gemeenschappelijke legers, soms
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meer dan een kwart. De rijkdom stelde de jonge vorst in staat zijn domein te vergroten
ten koste van de kleinere heren en van de familie Malatesta, de heren van Rimini.
Zo kon hij het groeiende graafschap goed beveiligen en was hij in staat de interne
vrede te waarborgen.
De regionale strijd tussen de vorsten van Rimini en Urbino maakte deel uit van
een meeromvattend proces van statenvorming, waarin de paus een hoofdrol vervulde.
De expansie van de Kerkelijke Staat verliep voornamelijk in noordoostelijke richting.
In de stijd om de stadjes in de Tibervallei en het gebied ten noorden daarvan werd
de heer van Montefeltro een bondgenoot van de paus en Sigismondo Malatesta hun
vijand. De staatsvorming schiep kansen voor veldheren. Deze werden benut door
leden van de families Malatesta en Sforza, Bartolommeo Colleoni, Gattamelatta,
Piccinino en vooral door Federico da Montefeltro. Zijn duurzame coalitie met de
paus en de Medici's maakte hem tot de beroepsmilitair die tussen 1450 en 1480 het
grootste vermogen kon vergaren, doordat juist zijn steun telkens doorslaggevend
bleek te zijn in het wisselende patroon van coalities tussen kleine en middelgrote
staten.
De beslissende statusstijging vond tussen 1472 en 1474 plaats. In 1472 belegerde
de graaf aan het hoofd van een Florentijns leger het schier onneembare Volterra. In
juni werd hij vorstelijk onthaald in Florence. Hij ontving bijzondere geschenken en
kreeg een royale intocht aangeboden. Zo kon de slimme krijgsheer uit de provincie
het grote podium betreden en in de hoogste kringen aanzien verwerven. Zijn
spectaculaire carrière werd in 1474 bekroond.6 Sixtus IV verhief de generaal tot hertog
van Urbino. Op 20 augustus vond de plechtige intocht van de graaf met een gevolg
van tweeduizend ruiters in Rome plaats. In een gouden mantel knielde hij, voorgeleid
door Girolamo Riario en Giovanni della Rovere, voor de paus, die uit handen van
zijn neven het zwaard van Sint Pieter nam.7 Hij zegende de veldheer en verleende
hem de insignia van pauselijk legerleider. De nieuwe hertog ontving de gouden
sporen van kardinaal Orsini. Kardinaal Gonzaga begeleidde hem vervolgens naar de
sacristie waar hij zijn gouden mantel verwisselde voor het hertogelijke kleed. Na
evangelielezing en mis knielde hij nogmaals voor de paus om de overige eretekenen
in ontvangst te nemen en wederom zijn trouw te zweren aan kerk en curie. Daarop
volgden de huwelijksvoltrekkingen van twee van zijn dochters met Giovanni della
Rovere en met Fabrizio Colonna. In de herfst van hetzelfde jaar ontving de hertog
nog de orde van de kouseband van de koning van Engeland - hem in Grottaferrata
verleend in het bijzijn van zeven ordeleden - en de orde van de hermelijn, het ereteken
van de koning van Napels.
De zegetocht dreigde in 1478 verstoord te worden door de aanslag op Lorenzo en
Giuliano de Medici, de coup met steun van de familie Della Rovere in Rome. De val
van zijn paard in San Marino waardoor de hertog
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gewond was geraakt, vormde evenmin een bedreiging voor zijn inmiddels solide
positie. Nu eens hier, dan weer daar trok hij ten strijde. Overal streek hij grote
beloningen op, soms door te vechten, vaak ook door toe te zeggen zich van
krijgshandelingen te zullen onthouden. Federico wist met zijn buiten de regio
verworven vermogen het vorstendom Urbino drie maal zo groot te maken en was in
staat het graafschap in de bergen uit te breiden tot een hertogdom dat aan zee grensde.8
Urbino werd de hoofdstad van een territoriale staat, beveiligd door kastelen die de
rijke hertog liet bouwen.
In het centrum van Urbino en de tweede stad van het vorstendom, Gubbio, liet hij
magnifieke paleizen bouwen, zonder militaire functie. Daar kwam een hofcultuur
tot bloei, gedragen door een groeiende groep hovelingen en hofdames.9 Een belangrijk
deel was familie: dochters van zijn vermoorde broer Oddantonio en van hemzelf,
zijn wettige zoon Guidobaldo, en de aangetrouwden uit de geslachten Malatesta,
Sforza, Della Rovere en Ubaldini.10 De overige hovelingen waren gasten en
beroepsrelaties: mensen die als geleerden of kunstenaars aan het hof verbonden
waren. De hofcultuur bereikte haar grootste bloei tijdens de laatste acht jaar van
Federico's leven en tijdens het bewind van zijn zoon Guidobaldo. Federico was zowel
de grondlegger van de staat als van de daar florerende hoofse civilisatie die door
Castiglione ten voorbeeld werd gesteld aan alle westerse edelen en vorsten.
Hovelingen speelden een belangrijke rol in de diplomatie en de openbare
presentatie. Zij hielden redevoeringen, verzorgden de correspondentie en schreven
lofdichten. Federico da Montefeltro hield als mecenas de economische en politieke
machtspositie in stand die hij als militair had veroverd. Er vormde zich een stabiel
netwerk van hoofse relaties. De meeste geleerden en kunstenaars bleven enkele jaren
aan het hof te Urbino. Zij kwamen meestal van andere hoven - Bourgondië, Mantua,
Ferrara - en gingen verder naar Florence, Rome of Napels. De hofsamenleving was
opgebouwd uit gelijksoortige, cultureel naar elkaar toegroeiende centra. Tussen de
paleizen was het een va-et-vient van humanisten, theologen, rechtsgeleerden,
diplomaten en secretarissen, van schoonschrijvers, miniaturisten, schilders,
beeldhouwers, stuccowerkers, makers van intarsia-panelen, architecten en van
militaire ingenieurs.
De concentratie van deskundigen in Urbino begon eind jaren zestig en bereikte
haar hoogtepunt tussen 1472 en 1478. In die periode verbleven in Urbino de
schoonschrijver Matteo de Contugi uit Volterra, de miniaturisten Guglielmo Giraldi
en Franco de Russi.11 De schilders Paolo Uccello, Piero della Francesca, Justus van
Gent, Melozzo da Forli, Pedro Berruguete, Giovanni Santi, de beeldhouwers Michele
di Giovanni, Ambrogio Barocci en Francesco Laurana, en de architecten Francesco
di Giorgio Martini en Bramante voerden er grote opdrachten uit, nadat Luciano
Laurana tussen 1468 en 1472 de basis voor het nieuwe paleis had gelegd.12
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Justus van Gent, Pius II en Sixtus IV, 1474-1476.
Galleria Nazionale delle Marche Urbino en Louvre Parijs, foto Alinari en Louvre
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De betekenis van reputatievorming
De voorvaderen van Federico da Montefeltro waren door Dante in zijn veel gelezen
en uitvoerig becommentarieerde Divina Commedia veroordeeld vanwege hun
ongebreidelde geweldpleging. Hij zelf werd geprezen om zijn geleerdheid en
beschaving. Geletterden dongen als lofdichter, redenaar, secretaris en diplomaat naar
functies in het groeiende hof. Zonder deze hovelingen konden vorsten zich geen
goede reputatie verwerven; zonder eer en aanzien konden zij geen winstgevende
bondgenootschappen aangaan. Een heer omringd door hovelingen en bondgenoten
wist veel meer macht te verwerven dan een vorst die zich tot het krijgsbedrijf beperkte
en zich minder diplomatiek opstelde.
Zowel Federico da Montefeltro als Sigismondo Malatesta waren afhankelijk van
de paus. Pius II (1458-1464) was een van de eerste staatslieden die het middel van
de reputatievorming bewust hanteerde en zijn eigen carrière dankte aan verdiensten
als redenaar en schrijver. Tussen 1458 en 1463 dicteerde de paus zijn memoires, een
relaas over de publieke toedeling van eer en schande in het bestel van hoven en staten.
Reputatievorming sloot direct aan op het tweede hoofdthema in de Commentarii: de
vergroting van de Kerkelijke Staat als rechtvaardige strijd tegen de signori die hun
zelfstandigheid niet prijs wilden geven.13 In de loop van zijn beschrijvingen bouwde
de paus een tegenstelling op tussen zijn vijanden, met name Sigismondo Malatesta,
en zijn bondgenoten, in het bijzonder Federico da Montefeltro. Hoewel Pius II zijn
waardering uitsprak voor de welsprekendheid, de kracht van lichaam en geest, de
historische kennis, het inzicht in filosofie en de militaire bekwaamheid van
Sigismondo Malatesta, luidde toch zijn slotsom: ‘Het slechte in zijn karakter verkreeg
de overhand.’ Moord, gierigheid, ketterij, overspel, incest, heiligschennis, wreedheid,
misleiding, verraad en bedrog werden door de paus breed uitgemeten als ondeugden
van de heer van Rimini.
In het kader van de staatsvorming bracht Pius II ook ‘de ceremonie die wij
canonisatie noemen’ ter sprake. Hij verhelderde de sociale betekenis van dit
eeuwenoude ritueel door uitgebreid in te gaan op nog levende personen zonder
kerkelijke functie. De paus schreef: ‘Er is ons verzocht Catharina van Siena, Rosa
van Viterbo en Francesca Romana op te nemen temidden van de maagden en weduwen
die de heiligen van Christus zijn. [...] wat is gezegd over deze maagden vereist bewijs;
Sigismondo's misdaden zijn veelvoudig en duidelijk [...]. Laat hem dan voorrang
nemen en voordat zij naar de hemel gecanoniseerd worden laat hem ingeschreven
worden als burger van de hel. [...] geen sterveling is tot dusverre afgedaadl naar de
hel met de ceremonie van canonisatie. Sigismondo zal de eerste worden zulk een eer
waardig geacht te zijn.’
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In het voorjaar van 1462 zette Pius II de propagandastrijd met de heer van Rimini
voort. Deze is door hem zelf als volgt beschreven: ‘Voor de trappen van de Sint
Pieter werd een grote brandstapel van droog hout gemaakt, waarop een beeld van
Sigismondo werd geplaatst dat de slechte en vervloekte trekken van de man zo
nauwkeurig weergaf evenals zijn kleding, dat het meer op een echt mens leek dan
op een beeld. Maar opdat niemand daarover enige vergissing kon begaan gaf een
inscriptie uitgaande van zijn mond te lezen: ‘Sigismondo Malatesta, zoo van Pandolfo,
koning der verraders, gehaat door God en mensen, veroordeeld tot de vlammen door
de heilige senaat.’ Deze tekst werd door velen gelezen. Toen, terwijl het volk aanwezig
was, werd de brandstapel en het beeld dat meteen vlam vatte, in brand gestoken. Dat
was het stigma, gebrandmerkt op het onvrome geslacht van de Malatesta's.’
Als oude veldheer werd Sigismondo Malatesta metterdaad van zijn territoriale
macht beroofd. Hij verloor vrijwel al zijn land aan de paus en de hertog van Urbino.
De heer van Rimini werd met militaire en culturele middelen bestreden. Op het eind
van zijn leven moest hij als een eerloze veldheer knielend vergiffenis vragen aan de
paus. Hij was een van de vele signori die zijn soevereiniteit prijs moest geven. Voor
de jongere heren was de openbare vernedering van de bekwame veldheer een goede
les.
Of Federico da Montefeltro een betere legeraanvoerder was dan Sigismondo
Malatesta is niet de vraag waarom het gaat. Veel belangrijker dan dapperheid werd
immers het vermogen bondgenootschappen te sluiten, te onderhandelen en het proces
van reputatievorming te beheersen. Daarin was de graaf van Urbino meer bedreven
dan de heer van Rimini. Hij wist als geen andere condottiero naam te maken als een
betrouwbare bondgenoot. Vervolgens kon hij bekendheid verwerven als geleerde
aan het hoofd van een schitterend hof. Hovelingen verbreidden het aanzien verder
en zo kon de krijgsheer zijn positie als geleerd staatsman en mecenas versterken.

Lofdichten van hovelingen
Pierantonio Paltroni, een rechtsgeleerde en notaris van aristocratische afkomst, was
een van de eerste biografen van de hertog.14 Naast de biografie schreef hij een traktaat
met gedragsvoorschriften voor het hofleven, toegespitst op Urbino. De teksten van
Paltroni sloten aan op de lovende brieven, redes en gedichten die sedert 1472 in
groten getale ter ere van Federico geschreven werden. Deze teksten dienden weer
als bron voor latere auteurs onder wie Filelfo, Vespasiano da Bisticci en Giovanni
Santi; zo vestigde Federico da Montefeltro zijn reputatie.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

257
De boekverkoper Vespasiano gaf tussen 1470 en 1485 een lovend beeld van de hertog
van Urbino zonder de afstandelijke en kritische ondertoon van Pius II.15 Hij was
afhankelijker van de vorst dan de paus en schreef in een periode dat de reputatie van
zijn patroon al gevestigd was. Vespasiano opende zijn biografisch overzicht met
hoge kerkelijke functionarissen. Federico voert de schare vorsten aan, op hun beurt
gevolgd door de rijke kooplieden. Vrijwel alle beschreven personen waren afnemers
van de boekhandelaar. De hertog van Montefeltro was tussen 1473 en 1482 zijn beste
klant.
De hertog werd om twee redenen geprezen: als krijgsheer en als opdrachtgever.
Zijn beheersing van de disciplina militare brengt Vespasiano in verband met zijn
theoretische kennis en zijn deugden. De vorst wordt beschreven als een wijs, eerlijk,
geleerd, vrijgevig en beschaafd heerser, die zowel vertrouwd was met religieuze
geschriften als met de profane geschiedenis. Vespasiano benadrukte hoe belangrijk
opvoeding en opleiding voor de vorst waren geweest. Als militair leerde hij enerzijds
van oudere generaals te velde en anderzijds van de literatuur over leiders als Hannibal
en Fabius Maximus. De uitgebreide opvoeding en vorming, waarin de vorst zich
strategisch inzicht en een verregaande Selbstzwang eigen maakte, werd gepresenteerd
als de basis voor zijn carrière als condottiero temidden van Sigismondo Malatesta,
Pius II en de familie Medici. Met elkaar vormden zij een bestel van hoven en staten,
waarvan Vespasiano de staat Milaan, de staat van de Florentijnen en lo Stato d'Italia
met name noemde. Deze staten waren het kader waarin de beschaving van de hertog
tot ontwikkeling kwam en als machtsbron functioneerde.
In de verhoudingen tussen staten werden, aldus de goed geïnformeerde
boekverkoper, prudentia en consiglio van doorslaggevende betekenis. Militaire
successen verklaarde hij uit een goede opleiding, theoretische kennis, vermogen tot
onderhandelen en het navolgen van voorbeeldige veldheren. Via het krijgsbedrijf
kwam de schrijver op het thema van de veldheer als cultuurvorst en zo vond hij een
aanleiding om de grotendeels door hem zelf geleverde bibliotheek van de hertog te
beschrijven. Aldus werd geleidelijk het door Burckhardt uitgewerkte beeld van ‘de
staat als kunstwerk’ opgebouwd. Vespasiano inventariseerde Federico's boeken en
schreef aan de generaal een grondige kennis toe van filosofen, kerkvaders, theologen
en humanisten uit zijn eigen tijd. Ook zijn mecenaat kwam aan de orde: de schilders
die hij aantrok, in het bijzonder de vanwege de olieverf-techniek gewaardeerde
schilders uit de Nederlanden; de geleerden die opgenomen werden in de hofhouding;
de aanzinelijke bedragen die hij besteedde aan boeken; de samenstelling van zijn
bibliotheek; de vele kerkelijke stichtingen en zijn paleizen. Deze beschrijvingen
wisselde hij af met vermeldingen van Federico's deugden zoals pietà, clementia,
prudentia, onestà. De zorg die de vorst zich getroostte voor de opvoeding van zijn
zoon en voor het bestuur
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Piero della Francesca, Federico da Montefeltro in gebed voor Maria met kind, omgeven door engelen
en Johannes de Doper, Bernardinus van Siena, Hieronymus, Petrus de Martelaar, Franciscus en
Andreas, 1474.
Brera Milaan, foto Alinari
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(governo) van zijn staat kreeg bijzondere nadruk. Daarmee werd de cirkel gesloten:
een culturele opvoeding en opleiding als kern van het hofleven en basis voor de
continuïteit van staatsgezag.
Zo gaf Vespasiano da Bisticci een samenhangend ideaalbeeld van de beschaafde
ridder, als heer in de leer bij humanisten en theologen. Door inleidende teksten en
de commentaren maakte hij duidelijk hoe klassieke en christelijke gedragsidealen
als één geheel golden voor Federico da Montefeltro. Hij poseerde als het
voortreffelijke, onoverwinnelijke, deugdzame, godvruchtige en beheerst optredende
middelpunt van de bestuurders en geleerden die in zijn bibliotheek waren uitgestald.
Daarbij werden nauwelijks scheidslijnen aangebracht tussen klassieke en christelijke
tradities. Homerus, Cyrus, Alexander de Grote, Maecenas, Christus, Thomas van
Aquino, Dante, Petrarca, Boccaccio, Pius II, Bessarion, Sixtus IV en Ottaviano
Ubaldini vormden één exemplarisch geheel. Federico da Montefeltro kwam in dat
verband tot zijn recht als groot geleerde, wijs heerser en stamvader van de pax italica.
Als groep waarborgden hij en zijn bondgenoten de concordia, dank zij een
evenwichtige combinatie van actio, contemplatio, ratio, intelligentia en imitatio van
beproefde voorbeelden.
In de Cronica Rimata beschreef de hofschilder Giovanni Santi Federico da
Montefeltro's overwinningen en de hofcultuur die hij voortbracht. De schilder
memoreerde het staatsiebezoek aan Mantua in 1482, waar de hertog van Urbino de
fresco's in het paleis van de Gonzaga's bewonderde. Deze waren gemaakt door de
beroemdste schilder van zijn tijd, Andrea Mantegna.16 Santi greep de gelegenheid
aan om het belang van mecenaat te onderstrepen. Hij ging net als andere hovelingen
uit zijn tijd uitvoerig in op de bekwaamheden van de schilders uit Italië en uit de
Nederlanden die gedurende de vijftiende eeuw werkzaam waren in het netwerk van
bondgenoten en opdrachtgevers waarin de hertog van Montefeltro een toonaangevende
rol vervulde. In het verlengde van de lof op opdrachtgevers kwam aldus het eerbetoon
aan schilders als literair genre verder tot ontwikkeling. Het beeld van de vorst als
mecenas die kunstenaars inspireerde werd na zijn dood uitgewerkt. Paolo Cortesi en
Baldassare Castiglione stelden in hun veel gelezen leerboeken Federico da Montefeltro
aan hovelingen, vorsten en kardinalen ten voorbeeld. Zo werd hij postuum de
personificatie van een cultuurideaal.17

Kerkelijke opdrachten en vorstelijk gezag
Na 1472 werden de belangrijkste kerken in het vorstendom opnieuw ingericht.18 De
dom, gelegen naast het nieuwe paleis, werd op monumentale
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Justus van Gent, Detail van de communie der apostelen met veroordelaar van Christus, Federico da
Montefeltro, hovelingen en een min met Guidobaldo, 1472-1474.
Galleria Nazionale delle Marche Urbino, foto Alinari
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wijze herbouwd. De belangrijkste ordekerken en kloosters werden gerenoveerd. De
vorst bepaalde vorm en inhoud van de decoraties. Hij was economisch in staat om
in korte tijd de kerken te moderniseren en er zijn stempel op te drukken. Leden van
de hofadel en vermogende burgers werden gestimuleerd om kapellen te stichten en
deze te voorzien van vierkante altaarstukken of afgerond met een boog.19
Gianfrancesco Oliva liet zich knielend afbeelden in zijn kostbare grafkapel in het
convent van Montefiorentino. De edelman bidt in harnas met het zwaard aan zijn
zijde tot Maria en vier staande heiligen. Op de sokkels van de omlijsting prijken de
wapens van de graaf van Oliva, tevens heer van Piandimeleto, een van de belangrijkste
edelen uit de omgeving van de vorst. Leden van de rijke familie Buffi stichtten in
1489 een kapel in de San Francesco te Urbino. Op het altaarstuk, eveneens van
Giovanni Santi, knielen vader, moeder en zoon rechts van een Madonna met vier
heiligen. Zo lieten edelen, burgers en kerkelijke functionarissen, onder wie ook de
aartsbisschop van Urbino zich in aanbidding portretteren op altaarstukken, waarmee
de nieuwe zijkapellen werden gedecoreerd in de periode na de dood van Federico
da Montefeltro, die hiertoe zelf het voorbeeld had gegeven.
Via het hof vond de renaissancestijl ingang op plaatsen waar voor 1470 kleinere
kerken stonden met gotische polyptieken. De doorbraak in de vormgeving van
altaarstukken kwam eind jaren zestig op gang door de opdracht van de Corpus
Domini-broederschap voor een nieuwe decoratie ten behoeve van haar hoofdaltaar.20
De broeders betaalden Uccello in 1467 voor het beschilderen van de predella:
verhalende voorstellingen met de hostie (het Corpus Domini) als motief. De
opdrachtverlening stagneerde totdat de vorst een aanzienlijke subsidie verleende
voor het hoofdpaneel. De Nederlandse schilder Justus van Gent werd in 1473 belast
met het beschilderen van dit grote vierkante paneel. Hij voerde het werk uit in olieverf,
toen een vernieuwing in Italië. Op het altaarstuk werd de hostiesymboliek uitgewerkt:
Christus dient de hostie toe aan de apostelen en legt daarmee het fundament voor het
Corpus Christi-feest. Op de achtergrond, rechts van Christus, zijn de hertog, twee
hovelingen en een min met een jonge prins afgebeeld. Vorst en hovelingen
argumenteren met een oosters heerser, waarschijnlijk een van de voor de veroordeling
van Christus verantwoordelijke gezagsdragers en niet, zoals vaak is geopperd, een
bondgenoot van de hertog. Zo aanschouwen leden van het hof de eerste
eucharistieviering, distantiëren zij zich van de veroordeling van Christus en zijn zij
in het kader van een verhalende voorstelling blijvend aanwezig op het hoofdaltaar
van een van de kerken in Urbino.
Federico da Montefeltro liet ook voor andere kerken portretten door beeldhouwers
of schilders vervaardigen.21 Francesco di Giorgio maakte een bronzen reliëf met de
vorst en een hoveling in aanbidding bij een kruisaf-
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name. Het reliëf schonk de hertog aan de karmelieten in Venetië. Dezelfde kunstenaar
maakte ook een geseling met op de achtergrond gebouwen in renaissancevormen.
Verder werden er profielportretten gemaakt van de vorst alleen, met zijn vrouw, met
zijn zoontje, of met een van zijn hovelingen.
De schaalvergroting in het mecenaat, die zich na 1472 in Urbino dank zij de
voortgaande hof- en staatsvorming voltrok, verliep langs dezelfde lijnen als in andere
hofsamenlevingen. In een eerder stadium hadden zich soortgelijke ontwikkelingen
voorgedaan in Napels, Noord-Italië, Bourgondië, Frankrijk en Vlaanderen, in de loop
van de vijftiende eeuw gevolgd door Mantua, Pienza, Rome en Florence. Oudere
voorbeelden van hofmecenaat speelden een grote rol in de beeldvorming te Urbino.
Vorsten probeerden niet alleen hun voorgangers, maar ook elkaar te overtreffen in
uiterlijk vertoon. In de diplomatieke verhoudingen ontstond een dwang tot largesse.
De grote heren probeerden elkaar de loef af te steken met een samenhangende opzet
van kerken en paleizen binnen een nieuw stedebouwkundig ontwerp.
Het kerkelijk mecenaat werd onderdeel van een competitieve praalzucht van
vorsten die zich door architectuur en schilderkunst van elkaar probeerden te
onderscheiden en zich als elite boven anderen verhieven. Na 1472 kreeg ook Federico
da Montefeltro de kans om zich te profileren. Hij kon zich spiegelen aan de
voorbeelden van Sigismondo Malatesta, de Medici's, Nicolaas V, Pius II, Sixtus IV
en kardinalen als Bessarion. De vermogenden presenteerden zich in kunstwerken;
de strijd tussen de signori werd niet alleen te velde, maar ook in kerken gevoerd.
De vorsten monopoliseerden het kerkelijke mecenaat en verleenden
patronaatsrechten aan hun hovelingen. Zo werden alle franciscaner kerken in Cesena,
Rimini, Pesaro, Fano, Rovereto en Urbino beheerst door leden van de families
Malatesta, Sforza en Montefeltro. Zij waren in staat andere schenkers uit te sluiten
van patronaat, tenzij dit op hun voorwaarden geschiedde en bijdroeg tot hun aanzien.22
Een getuigenis van vorstelijke macht in kerkelijk verband was de rol die Sigismondo
Malatesta zich toeëigende in de San Francesco te Rimini. Hij liet de kerk geheel
verbouwen. Ooit tot stand gekomen dank zij schenkingen van verschillende
groeperingen, werd de kerk veranderd in een vorstelijk mausoleum ter ere van
Sigismondo en zijn geliefde Isotta. Dit kwam tot uitdrukking door nieuwe wijdingen
van de kapellen, de verwijdering van bestaande graven en eretekenen van oudere
stichters, twee grote monumenten voor Sigismondo en Isotta en door Piero della
Francesca's portret van Sigismondo, die voor zijn naamheilige knielt, met achter hem
twee hofhonden en zijn kasteel.
De wedijver in uiterlijk vertoon bracht Federico da Montefeltro tot het laten schilderen
van zijn votiefportretten en een geseling, beide van Piero della Francesca. Gebrek
aan bronnen heeft tot tal van speculaties aanleiding gege-
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ven, mede omdat de geseling zo sterk appelleert aan de moderne smaak. Het verband
van Federico's mecenaat biedt mogelijk enkele aanknopingspunten. Er zijn tussen
1472 en 1474 in Urbino plannen ontwikkeld voor een samenhangende reeks
monumenten. De dom werd verbouwd en plannen ontstonden voor een vrijstaand
eremonument in een van de paleistuinen, de Cortile del Pasquino. Tevens verschenen
er monumenten in de gerenoveerde kerken in het hertogdom.23 De belangrijkste
beslissingen vielen na 1472. Het boekenmecenaat van de vorst kreeg allure tussen
1472 en zijn dood in 1482. De belangrijkste altaarstukken in Urbino werden na 1474
gemaakt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat Federico's opdrachten aan Piero della
Francesca geheel buiten dit patroon zouden vallen. Aanwijzingen voor een vroege
datering van de geseling - de voorstellen variëren van 1444 tot 1472 - zijn er
nauwelijks. Het thans in de Brera te Milaan bewaarde altaarstuk met het votiefportret
wordt doorgaans rond 1472 gedateerd. De afwezigheid van hertogelijke insignia
impliceert echter geenszins een datum vóór augustus 1474, omdat het protocol het
dragen van dergelijke eretekenen in een votiefverband niet voorschreef.24 De wel
afgebeelde sporen en het zwaard wijzen op een datering kort na augustus 1474.
Votiefportretten hadden commemoratieve functies, in verband met bijvoorbeeld
een gewonnen veldslag, een benoeming of als onderdeel van een grafmonument. De
inname van Volterra in 1472, die in teksten en miniaturen werd gememoreerd, was
met de promotie van 1474 vermoedelijk aanleiding voor een openbare dankbetuiging.
Het Brerapaneel kan deel uitgemaakt hebben van een vorstelijk monument in een
door hem te renoveren kerk, misschien de San Francesco, wellicht de kathedraal.
Gezien de ontwikkelingen in de vormgeving en opbouw van altaarstukken rond 1470,
moet het paneel een omlijsting hebben gehad, bestaande uit gecanneleerde pilasters,
Corinthische kapitelen en een predella met daarop de Montefeltro-wapens. Mogelijk
is er oorspronkelijk gedacht aan een driedelig altaarstuk. Tussen de familiewapens
op de sokkel bevonden zich vermoedelijk verhalende voorstellingen, net als op het
Corpus Domini-altaarstuk. Vasari vermeldt immers in zijn biografie van Piero della
Francesca dat er meerdere verhalende voorstellingen van zijn hand in Urbino waren.
Voorstellingen met het lijden van Christus, die als kind met zijn moeder op het
hoofdpaneel is afgebeeld, lagen voor de hand: een geseling, een kruisiging en een
paneel met begrafenis en verrijzenis. De Geseling van Piero wordt algemeen echter
beschouwd als een zelfstandig paneel.25 Gezien het ontbreken van vergelijkbare
voorbeelden is dit niet aannemelijk. Vorm, formaat en voorstelling hebben veel
gemeen met predella-panelen zoals die in Italië tussen 1470 en 1490 gebruikelijk
waren. Mogelijk was de Geseling bedoeld als deel van de predella behorend bij het
Brerapaneel.26
De geseling is afgebeeld volgens de gangbare iconografische traditie die
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Piero della Francesca, De Geseling met links op de troon Pilatus en rechts staand Pilatus, Christus en
Herodes Antipas, 1474. Galleria Nazionale delle Marche Urbino, foto Alinari

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

265
berust op Psalm 2, de evangeliën, vooral die van Johannes en Lucas, en de
Handelingen. In het gerechtshof troont Pilatus op zijn rechterszetel, zoals gebruikelijk
bij uitbeeldingen van de geseling. De trap achter hem, bekend als de trap van Pilatus,
verduidelijkt zijn identiteit. De geseling zelf is een chronologisch daarop volgende
voorstelling. De juridische implicaties van Christus' rol als gezalfde, die aanspraak
maakt op koninklijk gezag en daarmee het gezag van de Romeinse keizer en van de
joodse hogepriesters tart, wordt verduidelijkt door de zuil met het gouden idool. Dit
is door scepter en bol herkenbaar als keizerlijk symbool en werd door Flavius Josephus
in De bello Iudaico ook zo omschreven. De implicaties voor de wetten van heidenen
en joden waren verwoord in Psalm 2, die gebruikt werd als koorzang voor de Goede
Vrijdag-liturgie. Een deel van dit koorvers, namelijk convenerunt in unum stond
oorspronkelijk geschreven onder de opvallende figuren rechts op de voorgrond. De
tekst verwijst naar een profetie over de reges terrae et principes die zich gezamenlijk
zouden keren tegen de Heer en zijn gezalfde. Deze voorspelling werd via David in
verband gebracht met de jonge Christus. Gezien de liturgische traditie en de
bijbelteksten is het niet aannemelijk dat Piero's Geseling contemporaine portretten
bevat, zoals veelvuldig is verondersteld.27 Het is veeleer een bijbelse voorstelling
met implicaties voor de actualiteit. De figuren op de voorgrond zijn waarschijnlijk
de vertegenwoordigers van de koningen der aarde, die zich tegen Christus keerden.
Het handgebaar van de linker figuur doet aan Pilatus denken; zijn fysionomie komt
overeen met de tronende rechter in het praetorium. De rechter figuur is wellicht
Herodes Antipas, koning van Galilea, met wie Pilatus, de prefect van Judea, zich op
de dag van de geseling verzoende. Met de figuur op het Corpus Domini-altaarstuk
vormden zij een samenhangend beeldprogramma waarin bijbelse figuren door
eigentijdse portretten van de vorst verbonden waren met contemporaine elementen.
De centrale figuur moet dan de jonge Christus zijn, zoals hij optrad volgens de
profetieën vóór zijn lijden - met blond haar, staand en in een scharlaken mantel, zoals
hij ook later is afgebeeld temidden van de schriftgeleerden.
Het motief voor deze ongebruikelijke enscenering lag waarschijnlijk in de wettelijke
status van Federico da Montefeltro. Signori als de heer van Malatesta keerden zich
in de ogen van de pausen daadwerkelijk tegen Christus en zijn plaatsbekleder op
aarde, de regerende paus. De heer van Urbino, evenzeer stammend uit een Ghibellijns
geslacht, was er alles aan gelegen om zich als Miles Christi, strijder voor de kerk en
bondgenoot van de paus op te stellen. In samenhang met het votiefportret in harnas
voor Christus en Maria zijn de altaarstukken op te vatten als kerkelijke monumenten
die recht deden aan de relatie tussen de hertog van Urbino en de pausen in Rome van
wie hij financieel en staatsrechtelijk afhankelijk was.
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Piero werkte vermoedelijk rond 1474 aan dit project, toen Justus van Gent bezig was
met het andere grote altaarstuk voor de hertog. Na de dood van de vorst in 1482 werd
tot een bescheidener mausoleum besloten. Het San Donatoklooster werd verbouwd,
gewijd aan Bernardinus, en ingericht als grafkerk. Hier werd het Brerapaneel geplaatst;
de Geseling kwam later terecht in het paleis. Voor de schilder waren de opdrachten
die aan de dood van de vorst voorafgingen van grote betekenis. Binnen de carrière
van Piero della Francesca was het mecenaat van Federico da Montefeltro sociaal en
artistiek een doorbraak. In opdracht van de vorst maakte hij zijn eerste
renaissancealtaarstuk, nadat hij eerder voor minder deftige opdrachtgevers ouderwetse
polyptieken had gemaakt. Het hof bracht hem in contact met de vernieuwingen van
Florentijnse architecten zoals Alberti en van schilders uit de Nederlanden: zoals Jan
van Eyck, Rogier van der Weyden en Justus van Gent. Piero's werk kenmerkte zich
door Italiaanse monumentaliteit en Nederlandse verfijning. Deze synthese tussen
Toscaanse vormgeving en Bourgondisch-Nederlandse elegantie werd in de generatie
na Piero della Francesca verder uitgewerkt, met name door de in Urbino opgroeiende
Rafaël.
Glanzende harnassen, goudbrokaten mantels, edelstenen en monumentale
kerkinterieurs waren voor schilders van de generatie van Piero della Francesca
oplosbare problemen. Evenals Mantegna, Giovanni Santi, Jan van Eyck, Rogier van
der Weyden en Justus van Gent werd hij een vermogend man. Deze generatie schilders
kwam tot rijkdom dank zij het hofmecenaat. De hofschilders verwierven een hoger
aanzien dan vakgenoten in steden als Florence. Piero della Francesca kon een
herenhuis laten bouwen in zijn geboorteplaats Borgo San Sepolcro, vergelijkbaar
met het stadspaleis van Mantegna in Mantua. Voor het aanzien van schilders en hun
beroepsmogelijkheden werd het hofmecenaat van doorslaggevend belang. De
verschillen tussen hof- en stadsschilders werden, net als in de tijd van Giotto en
Simone Martini, bepalend voor de beroepsverhoudingen. Niet de verschillen tussen
schilders uit de Nederlanden en hun Italiaanse collega's, maar die tussen vaklieden
die voor een prestigieus hof werkten en vaklieden die daartoe geen toegang hadden,
bepaalden de status van schilders en de erkenning die ze bij geletterden verwierven.
Hofschilders lieten zich verheffen tot geziene hovelingen en konden zich ontplooien
als geletterden die in staat waren een lange rijmkroniek te schrijven, zoals Giovanni
Santi, of ingewikkelde wiskundige traktaten, zoals Piero della Francesca en Francesco
di Giorgio Martini. De kennisontwikkeling aan de hoven bevorderde de
professionalisering van schilders. In Urbino was een grote deskundigheid aanwezig
op het gebied van muziek, wiskunde, theologie, filosofie, retorica en geschiedenis.
Aan het hof kwam kennis beschikbaar waarvan kunstenaars gebruik konden maken
en waarmee de vorst kon pronken. Vorstelijke bibliotheken werden bepalend voor
mecenaat en kunstenaarschap.
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Bibliotheek en studeerkamer als statussymbool28
Federico da Montefeltro bezat een luxe-exemplaar van Petrarca's sonnetten, liederen
en Trionfi. Het handschrift bevat veel insignia van de vorst. Op een portret van
Petrarca volgen vier miniaturen, omlijst door een band vol vorstelijke emblemen.
De vier Trionfi zijn uitgebeeld als praalwagens getrokken door paarden en eenhoorns
met daarop de overwinningen van de liefde, de kuisheid, het leven en de roem. Het
pronken met kennis door symbolen, teksten en portretten van geleerden werd een
dominant motief in het mecenaat van de hertog van Urbino die zich opmerkelijk
weinig als veldheer liet afbeelden. Dat gebeurde wel in 1472 in een handschrift dat
hij ontving naar aanleiding van de inname van Volterra. In een feestelijk uitgedost
harnas rijdt Federico da Montefeltro te paard door de heuvels met op de achtergrond
Volterra. Ook op dit door de Florentijnen geschonken handschrift is de vorstelijke
beschaving al duidelijk zichtbaar, enerzijds in de gecultiveerde kledij van de ridder
en anderzijds in de miniatuur met een gezicht op Florence met de vele op kosten van
de Medici's gebouwde renaissancekerken.
De beschavingssymboliek werd na 1472 steeds nadrukkelijker. Op een miniatuur
uit de door Filelfo vertaalde Ciropedia van Xenofon rijdt Federico da Montefeltro
toe op het exempel van de wijze geleerde vorst: koning Cyrus van Perzië, die de
ruiter vanaf zijn troon toespreekt. Een derde miniatuur - later geplakt in de
Disputationes Camaldulenses van Landino, in 1475 opgedragen aan Federico da
Montefeltro - bevat een portret van de vorst in een fluwelen mantel met in zijn hand
een fraai beslagen handschrift en naast hem, wat lager, een luisterende geleerde.
De bibliotheek illustreert Federico's ontwikkeling als opdrachtgever. Zijn
voorvaderen hadden nauwelijks kostbare boeken. Hij erfde slechts enkele kleine en
goedkoop of geheel niet versierde handschriften. Een Dante-handschrift bevatte een
eenvoudig familiewapen, bestaande uit gouden en blauwe strepen met een kleine
adelaar. Verder was Galeasso da Montefeltro in een boek over oorlogvoering
afgebeeld met twee soldaten. Het boekenmecenaat van Federico da Montefeltro was
voor 1465 net zo min als zijn bouwmecenaat opzienbarend. De doorslaggevende
verandering vond na 1473 plaats. De boeken werden groter, netter afgeschreven,
mooier ingebonden, overvloediger verlucht en ontworpen naar klassieke voorbeelden.
De randversieringen waren aanvankelijk eenvoudig, het penwerk was slordig. Na
1473 groeiden de versieringen uit tot verfijnde illusionistische voorstellingen. Er is
nauwelijks een groter verschil denkbaar tussen het veertiende-eeuwse
Dante-manuscript, een van de weinige boeken die de heren van Montefeltro bezaten,
en de codex die Federico bij Vespasiano bestelde. Deze Dantedelen behoorden tot
het genre pronkboeken zoals hij die na 1473 liet
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maken.29 De eerste bladvullende miniatuur bevat een summa van zijn eretekenen. In
de meeste codices werd het gehele repertoire afgewerkt. Vast onderdeel van de
randversieringen waren de initialen F.D. of FE DUX, symbool van de in 1474 verworven
hertogelijke waardigheid, te zamen met de kroon boven het familiewapen: een in
vieren gedeeld vlak met in het eerste en vierde kwartier gouden en blauwe strepen
en in het tweede en derde kwartier een gekroonde adelaar. Hieraan werden de
gekruiste sleutels met de tiara toegevoegd, het symbool van zijn rol als pauselijk
veldheer. Voorts voerde Federico da Montefeltro een wapenschild met drie of meer
vlammen, afgewisseld met de initialen F.D.
De familiewapens en aristocratische insignia gingen vergezeld van persoonlijke
emblemen: de kraanvogel met een steen in zijn poot (symbool van waakzaamheid),
een ontploffende granaat (teken van militair vermogen), een olijfblad (symbool van
vredelievendheid), de vuurslag, een stralenkrans, een lauwerkrans (teken van roem),
de struisvogel met zijn ei, de gekroonde adelaar (een door de keizer verleend teken
van waardigheid), de hermelijn en de kouseband (ridderorden van de koningen van
Napels en Engeland). Deze uitbeeldingen werden verrijkt met deviezen vol dubbele
betekenissen-door combinaties van verschillende talen-zoals NON MAI, NUNQUAM,
HONNI SOIT QUI en IC AN VORDAIT EN CROSISEN, een Duits devies dat verwijst naar
een groot vermogen. De distinctiezucht van de veldheer kwam voorts tot uitdrukking
in lovende inscripties. De door Cosimo de Medici postuum verkregen eretitel pater
patriae eigende Federico da Montefeltro zich bij zijn leven toe, evenals de epitheta
pius en Divus.
De ontwikkeling van hoofse voorstellingen, opgebouwd rond de heerser als
individu, familiehoofd en vorst in het bestel van staten, ging vergezeld van een
toenemende verfijning. Een regelmatig schrift, een doordachte mise en page, versierde
randen, verhalende miniaturen en kostbare banden werden de vaste kenmerken van
de boeken van de vorst. Het statusstreven ging de boventoon voeren. De nadruk
kwam te liggen op schoonheid: het behagen in kostbare materialen, elegante vormen
en fraaie kleuren. Door een magnifiek uiterlijk vertoon probeerde de ridder uit het
afgelegen bergstadje zich op één lijn te plaatsen met de aanzienlijkste vorsten, zoals
de hertogen van Bourgondië en de koningen van Frankrijk.30 Met de boeken die
werden ingeleid met frasen als in hoc ornatissimo codice overschaduwde de hertog
van Montefeltro bibliofielen als Nicolaas V, Piero de Medici, Francesco Sassetti en
kardinaal Bessarion; tussen 1472 en 1482 stak hij ook de boekenverzamelaars van
het Franse en Bourgondische hof naar de kroon. Met stijl gaf de veldheer reliëf aan
zijn rijkdom. Hij spiegelde zich daarbij aan heersers met een groter staatsgezag.
Federico liet zich door zijn hovelingen een culturele rol aanmeten via verwijzingen
naar antieke veldheren en vorsten, geleerde theologen uit de dertiende eeuw en
eigentijdse pausen en humanisten. Zij
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vertegenwoordigden de idealen waarmee de vorst pronkte: zelfbeheersing, geleerdheid,
godsdienstigheid, integriteit en rationaliteit. In woorden en afbeeldingen liet hij zich
associëren met Homerus, Mozes, David, Salomo, Alexander de Grote, Cyrus, Fabius,
Caesar, Christus en Petrus, en met beroemde tijdgenoten, behorende tot de families
Medici, Sforza, Malatesta (een andere tak dan die van Sigismondo), Gonzaga en
Della Rovere.
Tekenend voor de pronkfunctie van de bibliotheek is het handschrift met de
theologische traktaten van Sixtus IV.31 Het kostbare manuscript opent met een portret
van een tronende paus, gevolgd door de titels van de drie boeken en de insignia van
de hertog: hermelijn, exploderende granaat, kouseband, patrijs en familiewapen met
hertogelijke kroon, zwarte adelaar en sleutels. De tekst, gesteld in een gepolijst Latijn
en geschreven in een keurig humanistenschrift, was uitermate ingewikkeld. In de
theologische verhandeling kwamen verwijzingen voor naar de belangrijkste geleerden,
onder wie filosofen als Aristoteles en Averroës, de vier Latijnse kerkvaders en de
theologen Thomas van Aquino, Bonaventura, Nicolaas van Lyra, Dunus Scotus en
Sixtus IV zelf. De tekst was bedoeld als definitieve uitspraak over de essentie van
het geloofsmysterie, vertegenwoordigd door het Corpus Christi. Het betoog is
opgebouwd als een imaginair debat, een disputatio tussen alle belangrijke geleerden.
Hun inbreng wordt door de schrijver gewogen om te komen tot een slotsom waartegen
niets meer zou zijn in te brengen. Het traktaat van Sixtus IV geeft een beeld van het
soort geleerdheid waaraan de hertog van Montefeltro zich spiegelde. In gecultiveerd
Latijn worden abstracte problemen behandeld, die voor oorlogvoering noch
staatsinrichting ter zake doen. Het betoog is op voorbeeldige wijze opgebouwd en
geeft een indruk van de brede kennis van de schrijver. Door zijn rol als pauselijk
veldheer werd Federico er toe aangezet zijn identiteit te ontlenen aan het bezit van
dergelijke pronkboeken.

Pronkkamers in het paleis, de pose van een heerser
De boeken van de vorst waren onderdeel van de uitrusting van het nieuwe paleis
waaraan al vanaf de jaren vijftig werd gewerkt. Het oude kasteel van graaf Antonio
en enkele huizen werden ogenomen in een magnifiek paleis, het visuele en functionele
centrum van het streekcentrum dat uitgroeide tot een fraai ontworpen hofresidentie.32
Rond 1450 bestond er nog geen model voor indeling, formaat en stijl van paleisbouw.
In hofsteden deden de kastelen uit de veertiende eeuw dienst als vorstelijke residentie.
In Florence, Siena, Pienza en Rome moest de bouw van grote, als een geheel
ontworpen
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Piero della Francesca, Battista Sforza en Federico da Montefeltro voor hun territorium, 1474. Galleria
degli Uffizi Florence, foto Alinari
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paleizen nog op gang komen. Omstreeks 1465, toen de paleisbouw in alle Italiaanse
cultuurcentra tot bloei kwam, wijzigde Federico zijn plannen. In 1468 benoemde hij
Luciano Laurana tot hofarchitect, een ambt met verregaande voorrechten. Na zijn
vertrek in 1472 werd het paleis verder vergroot en tussen 1472 en 1482 kwamen de
decoraties tot stand.
Vanuit de binnenplaats voert een imposante trap naar de piano nobile met de
troonzaal: enorm van afmetingen, prachtig belicht, overdekt door monumentale
gewelfconstructies en ingericht met tapijten, schilderingen en reliëfs. Daarna volgen
de zaal voor audiënties en de privé-vertrekken van de hertog: een kleinere
audiëntiezaal, een slaapkamer, de studiolo en de lager gelegen Capella del Perdono
en Tempietto delle Muse. De Capella del Perdono is een privé-kapelletje voor de
vorst, die daar temidden van het gekleurde marmer en de stucco-ornamenten een
afbeelding van de Heilige Maagd kon aanbidden. De Tempietto bevatte afbeeldingen
van de negen muzen en een Apollo in de absis. Via een trap in de noordelijke toren
kon de vorst zijn christelijke en klassieke pronkkamertjes verlaten om naar zijn
studiolo te gaan, een vertrek van drieëneenhalve meter in het vierkant en vijf meter
hoog en kostbaar ingericht.
De intarsia-decoraties zijn te beschouwen als uitgelegde frontispices uit de
pronkboeken van de vorst. Dezelfde deviezen, emblemen en insignia als in de
verluchte manuscripten zijn er afgebeeld: struisvogel, kraanvogel, hermelijn, granaat,
vlammen, de orde van de kouseband en van de hermelijn, adelaar en de titel DUX.
Deze symbolen verwijzen-vaak op de raadselachtige wijze, die toen in hofkringen
tot de verbeelding sprak-naar de deugden waarmee de vorst pronkte: vasthoudendheid,
waakzaamheid, voorzichtigheid, snelheid, betrouwbaarheid, hoofse liefde en
geleerdheid. De heerserssymboliek werd onderstreept door vorstelijke attributen
zoals harnas, zwaard, veldheersstaf, sporen en een ceremoniële helm.33 Zijn rol als
cultuurvorst werd verbeeld door de grote aantallen boeken achter half openstaande
kastdeuren (alsof ze voortdurend gelezen werden), een lessenaar met lamp en
schrijfgerei, astrologische meetinstrumenten, kompassen, een uurwerk,
muziekinstrumenten en de negen muzen. Boven de intarsia-lambrizering verhief
zich een in olieverf beschilderde betimmering met twee reeksen van elk veertien
uomini famosi.34 De beroemde kerkelijke geleerden in de benedenzone waren
oudtestamentische wetgevers, kerkvaders en theologen. De bovenzone bevat
rechtsgeleerden, astronomen, filosofen, dichters en natuurkundigen. Het gehele
arrangement toont de beschavingsgeschiedenis van de Griekse polis, via het Romeinse
imperium en de christelijke ecclesia tot de renaissancesamenleving van hoven en
steden. De Italiaanse civilisatie wordt vertegenwoordigd door Thomas van Aquino,
Dante, Bartolomeus van Sassoferato, Vittorino da Feltre, Pius II, Bessarion en Sixtus
IV. De indeling volgt in grote lijnen de wijze waarop de bibliotheek van Federico
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Justus van Gent, Muziek als vrije kunst met knielende hoveling, 1477. National Gallery Londen
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volgens de beschrijvingen van Vespasiano en Giovanni Santi was geordend. De
exemplarische vertegenwoordigers van de diverse artes zijn afgebeeld als het
referentiekader van de vorst, die in het midden is afgebeeld, met naast hem zijn zoon
en onder hen het familiewapen.
De hoofse idealen werden elders in het nieuwe paleis direct in verband gebracht
met de vorst en zijn gemalin, Battista Sforza, met wie hij in 1459 was gehuwd. Piero
della Francesca vervaardigde de aan twee kanten beschilderde panelen vermoedelijk
omstreeks 1474.35 Federico is en profil afgebeeld met de rode baret, waarmee ook
de hertog van Milaan zich liet portretteren. De achtergrond bestaat uit een
berglandschap en een groot meer met twee zeilschepen op weg naar zee. Het
vergezicht is niet louter om schilderkunstige motieven ingevoegd, maar heeft ook
een betekenis: het is een uitbeelding van het territorium van de hertog, die zijn domein
tot aan de Adriatische zee wist uit te breiden. Achter het portret van zijn gemalin
zijn forten en stadsmuren afgebeeld. Beide profielportretten-direct naar elkaar
toegericht met op de achtergrond een niet aansluitend landschap, en voor elk van de
personen een iets andere belichting-zijn mogelijk bedoeld geweest als binnenkant
van deuren van een kast in de guardaroba waarin eretekenen en vorstelijke insignia
werden bewaard als in een geseculariseerde reliekenkast.
Op de andere zijde, vermoedelijk de voorkant, zijn vorst en vorstin afgebeeld op
zegewagens met als decor opnieuw het grondgebied van de vorst, dat in tegenstelling
tot de achterzijde hier wel een geheel vormt. Federico is als heerser in triomf
afgebeeld. De Roem, staand op een globe, symbool van aardse heerschappij, legt
een lauwerkrans op het kalende hoofd van de geharnaste hertog, precies zoals Piero
della Francesca hem op het altaarstuk had afgebeeld, maar knielend, in plaats van
heersend. Het harnas is een staatssymbool dat verwijst naar de geweldbeheersing
door de afwisselend triomferende en biddende heerser. Met insignia, landschap,
kastelen en kerkinterieur visualiseert het harnas de gezagsverhoudingen in het
hertogdom. Met zijn veldheersstaf wijst de vorst naar de deugden voor hem:
eerlijkheid, voorzichtigheid, bescheidenheid en kuisheid bij zijn vrouw op de zegekar,
en liefdadigheid, kracht en rechtvaardigheid op zijn eigen zegewagen. De tekst onder
het heersersportret onderstreept de legitimiteit en allure van zijn gezag: ‘Hij rijdt
roemrijk in glorierijke triomf-hij die, terwijl hij de scepter met matigheid zwaait,
door de eeuwige roem van zijn deugden wordt verheerlijkt als gelijke van de grootste
veldheren.’ Bij zijn gemalin staat geschreven: ‘Zij die zelfbeheersing in acht neemt
bij succes, is op de lippen van de mensheid, geëerd door de lof voor de grote daden
van haar echtgenoot.’
Niet alleen de vorstelijke identiteit als deugdzaam, beroemd, legitiem en
krachtdadig heerser werd uitgebeeld, maar ook de andere aspecten van Federico's
reputatie, zoals die tot uitdrukking kwamen in de reeds genoemde
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lofdichten, redevoeringen, lezingen en biografieën. Hij liet verschillende kamers
voorzien van beschavingssymbolen. De wanden werden niet alleen met fresco's maar
ook met een kostbare betimmering bekleed: beschilderde panelen afgewisseld met
ingelegd hout. Overal in het paleis verschenen antieke goden en helden, deugden,
muzen, beroemde geleerden, apostelen en artes liberales.36 Een reeks met grote
panelen bestond uit personificaties van de vrije kunsten, elk gezeten in een nis, met
daarvoor een knielende vorst of hoveling. Op een van de in olieverf uitgevoerde
panelen knielt de hertog zelf, rijkelijk voorzien van zijn eretekenen en op de
achtergrond de lovende tekst die ook op het binnenhof van het paleis was
aangebracht.37 Temidden van de kunsten is de vorst opnieuw geportretteerd, terwijl
hij samen met zijn zoon en opvolger een lezing van een geleerde bijwoont. Zo werd
Federico zelf de personificatie van een hoofs beschavingsideaal en verleende hij aan
zijn staatje de allure van een groots kunstwerk.
De studiolo in het paleis te Urbino vervolmaakte de beeldvorming.38 Als ridder in
een harnas, identiek aan het harnas dat hij droeg op het Brerapaneel en op het
triomfportret, poseert Federico in zijn studeervertrek. Om zijn hals hangt de ketting
met de hermelijn en om zijn nadrukkelijk uitgestoken linkerbeen is de orde van de
kouseband gebonden. In zijn hand heeft de hertog een fraai ingebonden handschrift,
waarschijnlijk het eerste deel van zijn mooiste boek, de bijbel, waarvan het tweede
deel op de lessenaar ligt. Daarnaast staat een ceremoniële helm, een diplomatiek
geschenk. De hertog leest zijn zoontje Guidobaldo voor en suggereert zo dat hij zelf
diens opvoeding tot wijs vorst ter hand neemt. Hij brengt zijn wettige zoon, erfgenaam
en opvolger, aldus de beginselen van hofcultuur en staatsmanschap bij, temidden
van afbeeldingen van de grote geleerden uit de beschavingsgeschiedenis. Guidobaldo
staat in kostbare kledij naast zijn beroemde vader te luisteren, met de scepter al in
zijn kinderhand.
Als gastheer van Castiglione die de hoofse normen codificeerde in een dialoog die
in 1507 en 1508 te Urbino plaats vond, zette Guidobaldo de hofcultuur in de paleizen
te Urbino voort.39 Guidobaldo kreeg als vorst en veldheer echter te maken met een
latere fase in de politieke integratie van Italië, die aan regionale heersers minder
machtskansen bood. De hof- en staatsvorming waardoor Urbino kon groeien, schiep
na 1500 de voorwaarden voor de ondergang van de hertogen van Urbino als soevereine
heersers. Aanvankelijk vormden de relaties met de pausen een machtsbron, waar ze
echter zozeer van afhankelijk werden, dat ze zich alleen konden handhaven als
vazallen van de paus. Guidobaldo da Montefeltro was in 1474 gehuwd met een nicht
van Sixtus IV; diens neef, Giuliano della Rovere, werd in 1503 paus en benoemde
Guidobaldo tot pauselijk legerleider.40 Tijdens de eerste veldtocht van Julius II naar
Bologna deed de paus Urbino aan. Op 25 september
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1506 vond een plechtige intocht plaats; vijfenveertig edelen reden de paus met zijn
tweeëntwintig kardinalen tegemoet en overhandigden de pontifex de sleutels van de
stad.41 De kinderloze Guidobaldo bekrachtigde zijn bondgenootschap met de paus
door diens neef, Francesco Maria della Rovere (1490-1538), als zoon en wettige
erfgenaam te adopteren. De zus van Guidobaldo, Giovanna, was gehuwd met de
vader van Francesco Maria, Giovanni, die tot zijn dood in 1501 prefect was van
Rome. De permanente inlijving van Urbino binnen de Kerkelijke Staat werd, zoals
nog beschreven zal worden, bezegeld door de politiek, militair en ceremonieel
belangrijke dubbelfunctie van prefect van Rome, hertog van Urbino en pauselijk
legerleider.42
Julius II kon als paus de door de hertog van Urbino ontwikkelde beschavings- en
staatssymboliek gebruiken om vorm te geven aan zijn rol van heerser over een grote
staat. Na de inname van Bologna werd ook hij afgebeeld op een zegekar, getrokken
door vier schimmels, met een berglandschap en water op de achtergrond en een
rotsbodem op de voorgrond-gelijk Piero della Francesca de hertog van Urbino in
triomf had afgebeeld.43 Op de praalwagen bevinden zich geen deugden, maar
familieleden: Giovanni della Rovere, prefect van Rome, een Della Rovere-kardinaal
en, in antiek harnas, Francesco Maria, sinds 1501 prefect van Rome en na 1508
hertog van Urbino.44 Naast de wagen loopt de leider van de Zwitserse garde, met
voor hem een groep gevangenen en een krijgsman in klassiek harnas die een vlag
met de Della Rovere-wapens voert. De miniatuur, behorend bij een lofdicht op Julius
II en zijn dynastie, wordt gevolgd door een titelblad met medaillons van Giovanni,
Francesco Maria en Julius, die op een lijn gesteld worden met Caesar en Augustus.
Ze worden allen omgeven door eikekransen, variaties op het familiewapen met de
eikeboom. Julius wordt geëerd met het omschrift ‘Triomf der pausen’.
Na 1505 werd Rome het centrum waar zich de belangrijkste ontwikkelingen in
ceremonieel, literatuur, theorievorming, kunst en architectuur voordeden. De
professionalisering van schilders en de ontwikkeling in staatsvorming en civilisatie
voltrokken zich vooral in Rome, waar Julius II het ideaalbeeld van de beschaafde
staatsman verder liet ontwikkelen. Tegen de achtergrond van de soms hectische
veranderingen in de patronen van samenwerking en strijd tussen de grote hoven die
uitgroeiden tot territoriale staten bekroonden kunstenaars als Rafaël en Michelangelo
de aan de persoon van een heerser gebonden beschavings- en staatssymboliek. Aldus
voegden zij een mooi hoofdstuk toe aan de beroepsgeschiedenis van beeldende
kunstenaars.
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historisch overzicht; De la Sizeranne 1972 met veel afbeeldingen; Tommasoli 1978 en Clough
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en Santi-Tocci, 740-743. Deze kerk, waarvan Ottaviano Ubaldini als de bouwheer optrad, was
niet de oorspronkelijke plaats van bestemming voor het bijna tien jaar eerder bestelde
Brera-altaarstuk.
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gedocumenteerd, van 12 februari 1473 tot 25 oktober 1474. Diens paleisdecoraties dragen de
signaturen 1476 en 1477. Zie Lavin 1967, 2, 10. Op 8 april betaalde Santi de reiskosten van
Piero della Francesca (maestro Piero dal Borgo chera venuto a vedere la taula per farla a conto
de la fraternita) die toen klaarblijkelijk elders werkte en de opdracht ook niet kreeg. Van 10
augustus 1467 tot 31 oktober 1468 werd Uccello betaald, die op 8 augustus 1469 werkloos in
Florence blijkt te zijn volgens diens belastingformulier. Lavalleye 1964, 31-37 publiceert de
betalingen van de Corpus Domini-broederschap, die in tegenstelling tot het hofarchief wel
bewaard zijn gebleven. Van de architecten is Luciano Laurana gedocumenteerd rond 1468,
Francesco di Giorgio Martini van 1472 tot 1482, terwijl Alberti en Piero della Francesca
voorkomen in verschillende handschriften in de vorstelijke bibliotheek. Mede gelet op de
datering van de studiolo-opdrachten rond 1476, is er weinig reden om te veronderstellen dat er
aan schilders voor medio 1472 opdrachten van enige importantie verleend zijn.
Lavin veronderstelt dat de Geseling als zelfstandig paneel stond opgesteld in de Capella del
Perdono, Lavin 1968, 341, noot 113. Clough situeert het onder het portret van de vorst en zijn
zoon in de studiolo, Clough 1981, IX, II. Gilbert 1968, 107 oppert het vermoeden dat de Geseling
rond 1460 als paneel voor een sacristiedeur is geschilderd.
Ook omstreden is de betekenis van het ei. Waarschijnlijk is het een conventioneel religieus
symbool. Durandus beschreef het uitvoerig in die zin. Een ei hing voor de Maestà van Duccio.
Als symbool harmonieerde het ei in Urbino met de persoonlijke emblemen van de vorst:
kraanvogel met eivormige steen in zijn poot en struisvogelei.
De identificatievoorstellen als eigentijdse figuren in bijbelse voorstellingen kennen een grote
variatie. Voor de Geseling zijn wat betreft de figuren op de voorgrond oudere leden van de
Montefeltro-dynastie en raadsheren genoemd, die de voorganger van Federico vermoord hadden:
het veronderstelde onderwerp van de Geseling. Ginzburg 1981, 133-177 (met een overzicht
van oudere literatuur) identificeert de man links als Bessarion en de man rechts als Giovanni
Bacci - bekend als opdrachtgever van de freso's van de koorkapel in de San Francesco te Arezzo.
Als datering stelt hij voor 1459-1460, hetgeen verbanden mogelijk maakt met het toen gehouden
concilie. Lavin 1968 stelt voor: Ottaviano Ubaldini en Lodovico Gonzaga, met in hun midden
een verwijzing naar een jong gestorven zoon van beiden. Voor de figuur op de achtergrond van
het Corpus Domini-altaarstuk stelt Lavin 1967 de Perzische gezant van joodse herkomst, Isaac
voor, terwijl in oudere literatuur tal van andere gezanten genoemd worden. Naar mijn indruk
is geen van deze identificaties houdbaar. Het gaat veeleer om bijbelse figuren die in een negatief
verband figureren: de heersers die veroordelingen van Christus en heiligen op hun geweten
hebben, iconografisch vaak gangbaar als negatief exempel en dus niet iets om bondgenoten
mee te vleien.
Voor de bibliotheek zie Stornajolo 1902 en 1912 en Tocci 1965 met reprodukties van diverse
frontispices.
Ik heb verschillende handschriften zelf bekeken. Portretten van de vorst in de handschriften
BAV, Urb. lat I, fol. IV, 1476; 410 fol. II, kort voor augustus 1474; 491 fol. IIV, rond 1474; 508
fol. I; vergelijk Stornajolo I 1902, 1-2, 423, 497 en II 1912, 10. Historia fiorentina ab origine
urbis usque ad an. 1455 van Poggio, Urb. lat. 491 bevat op fol. 4V een stadsgezicht van Florence
met een overzicht van alle verbouwde kerken als een kring rond het centrum. Het stadsgezicht
is vrijwel identiek met dat uit de Cosmografia van Ptolomeus, BAV, Urb. lat. 277 (1473), fol.
130V. De beslissende rol van de inname van Volterra komt tot uitdrukking in de over twee
bladen verdeelde afbeelding van Volterra, na kleinere afbeeldingen van steden als Rome,
Venetië, Alexandrië en Jeruzalem, en tal van naties en werelddelen. De medaillons met de
keizerportretten op fol. 2r plaatsen de heer van Montefeltro in de traditie van de grote territoriale
heersers.
De vergelijkingen over boekenmecenaat zijn gebaseerd op in dit boek verder niet uitgewerkt
materiaal over de bibliotheken van Piero de Medici, Francesco Sassetti - grotendeels in de
Biblioteca Laurentiana - en de Franse en Bourgondische hertogen en hun hovelingen, die in de
jaren 1460-1490 cultureel en politiek belangrijker waren dan de Franse koningen. Voor de latere
ontwikkelingen aan het Franse hof, mede in samenhang met Italië, Scheller 1983 en 1985. Het
hier geschetste beeld berust tevens op vergelijkingen met het boekenbezit van vorsten, pausen
en kardinalen gedurende de tweede helft van de vijftiende eeuw.
De bibliotheek werd opgebouwd uit aankopen, bestellingen, geschenken en voor een klein
gedeelte uit erfenissen. Vespasiano schatte de kosten op dertigduizend dukaten. De schaarse
financiële gegevens geven aan dat er pas na 1465 voldoende middelen vrij kwamen voor grote
bouwprojecten, waaronder aanvankelijk vooral fortificaties rond Urbino. In 1467 ontving de
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vorst ongeveer zestigduizend dukaten in vredestijd en tachtigduizend in oorlogstijd, waarvan
hij zijn hofhouding moest betalen en belastingen aan zijn overheer de paus, alsmede zijn leger.
Om een beeld te geven: een bediende verdiende zeven dukaten per jaar, de doge van Venetië
drieduizend en rijke koningen en kardinalen ongeveer twintigduizend. Dit betekent dat de vorst
van Urbino sinds de jaren zestig de meest vermogende persoon werd in Italië en in de jaren
zeventig metterdaad de meest magnifieke mecenas kon worden. Voor gegevens vergelijk
Tommasoli 1978 en vooral Clough 1981, VIII, 130-131.
Voor het paleis zie Rotondi 1950.
Directe observaties en verder Rotondi 1950. Een interpretatieprobleem hierbij is, evenals bij
de dom van Pienza en de Florentijnse kerken van de vijftiende eeuw, het moeilijk traceerbare
effect van latere restauraties.
Vergelijk Lavalleye 1964 voor deze cyclus.
Gilbert 1968, 91-95 met een beschouwing over problemen van datering en iconografie. Het
vers uit 1465 met een vermelding van twee portretten van vorst en vorstin is inadequaat als
dateringsaanwijzing voor de schilderingen. De afwezigheid van insignia is geen dwingend
argument voor datering vóór 1474. Belangrijk is onder meer dat telkens hetzelfde harnas is
afgebeeld als in de studiolo. De lokalisering van Rotondi in de open ruimte tussen troonzaal en
belendend vertrek lijkt mij niet plausibel, een vrijstaande opstelling evenmin. Belichting, stand,
opschrift, iconografie en de aansluiting van de voorstellingen maken het aannemelijker dat de
trionfi de voorkant vormen dan de grotere portretten die geen aaneengesloten geheel vormen.
Apollo met muzen, waarvan er enkele verloren zijn gegaan, Dubois 1971, 126-137. BAV, Urb.
lat. 716 bevat tekeningen met muzen, antieke goden en artes liberales. Voor de apostelen Dubois
1971, afbeeldingen XXXI-XXXV. De paleisdecoraties komen verder aan de orde in Rotondi 1950
I met afbeeldingen in deel II. Federico da Montefeltro heeft vrijwel geen van deze thema's
persoonlijk geïntroduceerd, maar hij heeft vooral een stijlvolle, verfijnde en evenwichtige
integratie van bestaande voorbeelden bewerkstelligd, die later normgevend werd voor anderen.
Veel thema's kwamen eerder voor bij onder anderen Robert van Anjou. Vergelijk Schröter
1977.
De oorspronkelijke plaats is niet gedocumenteerd. Het paleis in Urbino lijkt plausibeler dan de
voorgestelde studiolo te Gubbio die mogelijk te klein was voor de gehele cyclus.
Vergelijk Lavalleye 1964 en Rotondi 1950 I, 335-356.
Castiglione, 71, 148, 175, 176, 300, laat in de door hem opgetekende conversaties aan het hof
te Urbino schilders als Apelles, Protogenes, Mantegna, Leonardo da Vinci, Giorgione, Rafaël
en Michelangelo ter sprake komen en gaat uitvoerig in op het hofmecenaat, in het bijzonder
het paleis te Urbino, ingericht door Federico met ‘...talloze antieke beelden van marmer en
brons, zeldzame schilderingen [...] en een groot aantal van de mooiste en meest zeldzame
boeken, Grieks, Latijn en Hebreews, die hij allemaal liet verluchten met goud en zilver, in de
overtuiging dat deze de roem van zijn grote paleis bekroonden’, zie 82, verder lof op de hertog
83, 270, 480, 493. Ook Cortesi gaat in De Cardinalatu in zijn voorschriften voor paleisdecoraties
en mecenaatsvormen uitvoerig in op de rol van Federico da Montefeltro. Zie de editie van
Weil-Garris.
Olsen 1971, 74-87 met tevens de aan Rafaël toegeschreven portretten van Guidobaldo en een
aantal hovelingen en vorsten uit Urbino, Mantua, Ferrara en Rome; zie verder de
Rafaëlmonografieën.
Grassi-Frati, 50-53. De hertog van Urbino speelde tijdens deze veldtocht een hoofdrol in
intochtsceremonieën.
De precieze vervlechting van deze functies en de personen die ze bekleed hebben is een zaak
voor nader onderzoek; zie ook de analyse van de Stanze waarin dit vraagstuk verschillende
keren terugkeert naar aanleiding van Francesco Maria della Rovere en Lorenzo de Medici.
BAV, Vat. lat. 1682 met het lofdicht van Nagonius over de Della Rovere-dynastie; met name
Julius II, Sixtus IV en Francesco Maria della Rovere. De miniaturen op fol. 8v en 9r. Vergelijk
Scheller 1985, 34-36. Varianten van deze tekst waren opgedragen aan andere staatshoofden,
onder wie Lodewijk XII. Wellicht heeft het paneel van Piero della Francesca model gestaan
voor de miniaturen.
De iconografie van de legerleider in dienst van een staat is eerder aan de orde geweest bij het
stadhuis te Siena en zal terugkeren bij het Palazzo Vecchio naar aanleiding van de veldheren
van Cosimo I.
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Julius II in triomf met naast hem de prefect van Rome, een kardinaal en Francesco Maria della Rovere,
omstreeks 1508, miniatuur in het lofdicht van Nagonius. BAV, Vat. lat. 1682, fol. 8v
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2 Julius II, staatsman en magnifiek mecenas
Kerkelijke Staat, Sint Pieter en Vaticaans paleis45
Wie als pelgrim, kunstenaar of diplomaat in het begin van de zestiende eeuw door
Rome liep, kon een imposante reeks kunstwerken aanschouwen. Diverse kerken
werden gebouwd, gerenoveerd en opnieuw ingericht, zoals de Santa Maria del Popolo
bij de noordelijke stadspoort, de Santa Maria della Pace en de San Pietro in Vincoli.
Kardinalen lieten paleizen en villa's decoreren. De paus maakte plannen voor grote
gebouwen ten behoeve van het financiële en juridische bestuursapparaat van de curie.
Deze monumenten maakten deel uit van een groots stedebouwkundig plan voor
geheel Rome. Dit voorzag onder meer in een rechte weg, de Via Giulia, dwars door
oude wijken heen, zodat er een directe verbinding ontstond tussen de Ponte Sisto en
de brug voor Castel Sant' Angelo, het tot pauselijke burcht verbouwde keizerlijke
mausoleum.
Het aanzien van Rome werd ingrijpend veranderd. Van een ontvolkte, verlaten en
vervallen metropool uit de keizerlijke oudheid groeide Rome uit tot een
gemoderniseerde stad met een nieuw netwerk van brede straten, waarvan het Vaticaan
de bestuurlijke, verkeerstechnische, ceremoniële en symbolische kern werd. Oudere
centra zoals het Capitool en het Lateraan werden definitief overvleugeld door het
nieuwe centrum. Van martelaarsgraf buiten de stadsmuren ontwikkelde het Vaticaan
zich via pelgrimsoord en bisschopskerk tot bestuurscentrum van een territoriale staat,
die echter vergeleken met het Romeinse Imperium klein van omvang was. De oude
muren bleven tot de late negentiende eeuw ruim genoeg voor de stadssamenleving.
Pas la terza Roma barstte uit haar stedebouwkundige voegen.
Niet alleen in Rome, maar ook in de steden die tot de Kerkelijke Staat gingen
behoren, lieten de paus en zijn verwanten belangrijke kerken bouwen en legde Julius
er via de decoraties getuigenis af van zijn staatsgezag. Het pauselijk mecenaat strekte
zich uit van Ostia tot Piacenza en van Loreto, de pelgrimskerk bij Ancona, tot Savona,
nabij Genua.46 De besluiten werden vanuit Rome genomen waar alle nadruk kwam
te liggen op de nieuwe Sint Pieter en het gerenoveerde Vaticaans paleis.
De meest kostbare onderneming was de afbraak van de oude Sint Pieter en de
bouw van een nog grotere kerk.47 Daarvoor werden ontwerpen gemaakt door
Bramante, Rafaël en Michelangelo. De kern van de nieuwe Sint Pieter zou niet meer
het graf van Petrus zijn, maar een vrijstaand monument van Christus' plaatsbekleder
op aarde, Julius II (1503-1513).48 De Sint Pieter werd naast martelaarsgraf,
pelgrimsoord en bisschopskerk in de zestiende

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

278

Oude Sint Pieter, atrium met poortgebouw, Vaticaans paleis met Sixtijnse kapel en loggia, Cortile
del Belvedere en Villa Belvedere, omstreeks 1510.
Tekening B. Kempers
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eeuw primair pauselijk gezagssymbool. Door architectuur en inrichting werd de
nadruk verschoven van de eerste bisschop naar zijn zestiendeeeuwse opvolgers die
zich als staatslieden ontwikkelden. Van liturgisch doelmatig kerkgebouw werd de
Sint Pieter tot pauselijk staatsmonument.
Michelangelo werd belast met het ontwerpen en uitvoeren van het pauselijk
mausoleum. Daarnaast werd aan hem de beschildering opgedragen van de gewelven
van de Sixtijnse kapel, genoemd naar de oom van Julius, Sixtus IV. De reiziger kon
naast de bouw van de Sint Pieter ook de renovatie en uitbreiding van het Vaticaans
paleis aanschouwen. Tussen het bescheiden paleis en de door Innocentius VIII
(1484-1492) gebouwde Villa Belvedere werd een royale binnenruimte gecreëerd met
tuinen, fonteinen, beelden en trappen, zodat een groot geheel ontstond.49 Julius begon
met de bouw van de Cortile Belvedere en liet tegelijkertijd de bestaande vertrekken
op de tweede verdieping van het oude paleis renoveren.50 Hij liet vanuit de Sint Pieter
nieuwe trappen naar het paleis bouwen en voorzag de vleugel die op de stad uitkwam
van een loggia.
Via de grote trap naast de in aanbouw zijnde Sint Pieter konden bezoekers het
paleis betreden. Eerst kwamen zij in de officiële staatsvertrekken voor grote
ontvangsten. Deze lagen naast de Sixtijnse kapel, de grote paleiskapel voor de
belangrijkste liturgische plechtigheden. Door tussenliggende zalen, waar processies
werden geformeerd en waar de paus aangekleed werd voor rituelen, kwam men bij
de grote feestzaal, de Sala di Costantino, grenzend aan een reeks semi-officiële
werkkamers en de privé-vertrekken van de paus. Zijn slaapkamer en kapel waren
voor de meeste bezoekers niet toegankelijk.51 Alleen hoge gasten en hoge pauselijke
functionarissen hadden toegang tot de werkvertrekken. Deze bestonden uit: een kleine
audiëntiekamer, de Stanza d' Eliodoro; een werkkamer met handbibliotheek, de
Stanza della Segnatura; een kamer voor kleine diners en muziekuitvoeringen, de
Stanza dell' Incendio en de Borgia-toren met de schatkamer.52 De werkkamer bood
een bijzonder uitzicht op de Cortile Belvedere, de villa die als zomerresidentie werd
gebruikt en op de heuvels ten noorden van Rome waar de Villa Madama verrees.53
Michelangelo en Rafaël waren de belangrijkste kunstenaars die voor Julius II
werkten.54 Deze paus werd door zijn hovelingen geprezen als een groots mecenas,
die zelfs de opdrachten van zijn oom Sixtus IV overtrof.55 In lofdichten figureerde
Julius net als de hertog van Montefeltro als bijzonder bouwheer en belangrijk
opdrachtgever van schilders. Rome werd geroemd als het cultuurcentrum van de
wereld waar Julius een Aetas Aurea tot stand bracht. Er werd beweerd dat zijn
mecenaat onovertroffen was en ook zou blijven.
De pauselijke opdrachtverlening hing direct samen met de vorming van de
Kerkelijke Staat, zoals deze in het begin van de zestiende eeuw zijn beslag
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kreeg als resultaat van op korte termijn grillig verlopende ontwikkelingen in allianties
en oorlogen.56 Sinds de twaalfde eeuw wisten de pausen een centraal gezag te vestigen;
zij handhaafden hun kerkelijk gezag en verwierven daarbij een groeiende territoriale
macht. De pauselijke invloed breidde zich vanuit Rome uit naar het noorden, maar
werd in de veertiende eeuw aangetast door de vestiging van de pausen in Avignon
en schisma's binnen de kerk. In de vijftiende eeuw werd het pauselijk gezag bedreigd
door algemene concilies waarop de vorsten buiten Italië een groeiende invloed lieten
gelden, maar de territoriale macht in Italië zelf werd versterkt. De paus werd meer
staatshoofd dan bisschop; kardinalen werden hovelingen, diplomaten en deskundigen,
belast met bestuur, rechtspraak en financiën. Er kwam een omvangrijk
bestuursapparaat tot ontwikkeling met gespecialiseerde instellingen, een
gereglementeerde belastingheffing en een duidelijke hiërarchie. Politiemacht en leger
speelden een beslissende rol in de uitbreiding en handhaving van het territorium van
de paus waarin de steden Urbino, Rimini, Perugia, Bologna, Piacenza, Parma en
Reggio werden opgenomen.57
De staatsvorming vanuit Rome bereikte onder Julius II een beslissende fase, ook
omdat de centralisatie de paus in conflict bracht met de heersers over andere, evenzeer
groeiende staten, in het bijzonder Frankrijk waar zich vergelijkbare processen van
staats- en hofvorming hadden voorgedaan.58 De conflicten waarin Julius als staatsman
verzeild raakte, lieten zijn positie als bisschop van Rome en leider van de christelijke
kerk niet onberoerd. Hij ontplooide zich als een gewiekst diplomaat, bekwaam strateeg
en gevreesd legerleider, maar moest dit bekopen met toenemende kritiek op zijn
aanspraken inzake het kerkelijk leiderschap.59 Binnen de christelijke kerk gingen
nationale kerkgemeenschappen zich onafhankelijker opstellen tegenover het pauselijk
gezag terwijl ze meer gebonden raakten aan de staten waarin ze gevestigd waren.60
De rechten op enige zelfstandigheid van de Franse kerk waren geregeld in de
‘Pragmatieke Sanctie’ die in de zestiende eeuw onder een andere naam werd
bekrachtigd. Inzet van strijd was telkens enerzijds het benoemingsrecht van
bisschoppen en abten, anderzijds de zeggenschap over kerkelijke belastingen. In
Engeland leidde deze strijd tot de vorming van de Anglicaanse kerk die sterker aan
de koning van Engeland dan aan de paus van Rome was gebonden. In veel Rijnlandse
en Nederlandse steden resulteerden conflicten over de verdeling van kerkelijke
bevoegdheden in de vorming van protestantse kerkgemeenschappen die zich nog
sterker en met meer theologische argumenten losmaakten van het pauselijk gezag.
In Italië hadden deze ontwikkelingen in nationalisatie van de kerk daarentegen een
toename van de pauselijke macht tot gevolg, zowel in de kerkelijke organisaties als
in het gebied van Midden-Italië. Deze machtspositie werd op den duur gedoogd
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door de vorsten die elkaar de invloed in Italië betwistten en mede daardoor
onvoldoende in staat waren deze voor langere tijd op te eisen.61
Binnen dit op korte termijn telkens precaire machtsevenwicht tussen staten werd
cultureel vertoon van groot gewicht. Julius II liet op ongekend grote schaal zijn
gezagsaanspraken tot uitdrukking brengen. Hij gebruikte daarbij verschillende
iconografische tradities en verenigde deze in een samenhangende beschavings- en
staatssymboliek, ontworpen rond de paus als heerser over kerk en staat. De opdrachten
die hij gaf leverden een aanzienlijke bijdrage aan de verdere professionalisering van
kunstenaars met als hoogtepunt het werk van Michelangelo en Rafaël.
Met de machtsverhoudingen veranderden ook de rituelen. Kerkelijke elementen
werden zowel in kunst als in rituelen gebruikt in een staatkundig verband. De liturgie
werd in verhouding met het paleisceremonieel minder belangrijk.62 Zelfs de hostie
gebruikte Julius II als politiek symbool bij intochten en veldslagen. Met dit exclusief
pauselijke embleem bracht hij zijn unieke band met Christus en God tot uitdrukking.63
Aan het vorstelijk intochtsceremonieel voegde Julius II kerkelijke symbolen toe,
zoals de hostie, de tiara en de sedia gestatoria.64 De liturgische traditie van de pausen
werd benut voor de verdere ontwikkeling van het diplomatieke ceremonieel dat zich
in hoge mate vanuit Rome verbreidde. De ambassadeurs die in het begin van de
zestiende eeuw in Rome kwamen namen de daar geldende ceremoniële codes over
en droegen zo bij tot het ontstaan van gemeenschappelijke gedragsvormen onder de
Westeuropese elite.65 In samenhang daarmee vervulden ook het pauselijk mecenaat
en de Romeinse kunst voorbeeldfuncties voor hovelingen, gezanten en kunstenaars
van buiten het pauselijk milieu. Michelangelo en Rafaël groeiden uit tot de grote
beroemdheden en bleven dat eeuwenlang, getuige de telkens weer oplaaiende discussie
over wie van beiden de grootste kunstenaar aller tijden was.
Dat de verhoudingen tussen staten beslissend werden voor mecenaat en kunst,
betekende niet dat andere relaties elk belang verloren. De bedelorden bleven van
betekenis, maar afhankelijk van het pauselijk gezag. Stedelijke instellingen
handhaafden zich in Rome, maar ondergeschikt aan de curie. Families bleven
onderling wedijveren, maar in de conflicten en coalities bleek de invloed van het
pauselijk milieu telkens doorslaggevend te zijn; het pausschap werd de inzet van
familie-ambities. Ook de hofvorming in Rome voltrok zich binnen het kader van de
Kerkelijke Staat. Enige clericalisering van hovelingen, die op beslissende momenten
in hun loopbaan tot bisschop of kardinaal gewijd moesten worden, was onvermijdelijk
voor betrokkenen.66 Al deze sociale spanningen lieten hun sporen na in rituelen,
literatuur, gebouwen, beelden en schilderingen; iconografisch was de Kerkelijke
Staat het alles beheersende kader.67
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Michelangelo's grafmonument voor Julius II en een nieuw beroepsideaal
voor een kunstenaarselite
De oude Sint Pieter werd tot de grond toe afgebroken, hetgeen de architect, zoals de
pauselijke ceremoniemeester, Paris de Grassi meldt, de bijnaam Bramante ruinante
bezorgde.68 De nieuwe kerk verschilde opvallend van de oude basiliek waarvoor het
altaarstuk van Jacopo Stefaneschi bestemd was. Het uiterlijk vertoon van deze in
zijn tijd toonaangevende mecenas verbleekte bij dat van Julius II die zijn tijdgenoten
en zijn voorgangers, zelfs de op de voorgrond tredende Bonifatius VIII, in de schaduw
stelde. Met de bouw van de nieuwe Sint Pieter werden de meeste oude pauselijke
grafmonumenten opgeruimd. Absismozaïek en atriumdecoraties verdwenen en het
oude kanunnikenkoor in het schip werd geslecht; het Stefaneschi-altaarstuk hing al
in de sacristie. Kanunniken, lagere geestelijken en zangers namen plaats op een
tribune of stelden zich op rond het vrijstaande graf van Sixtus IV. Hij was liggend
op het graf geportretteerd, temidden van de artes liberales, en nogmaals knielend in
de nis achter het altaar. De tendens in commemoratieve voorzieningen, die door
kardinaal Stefaneschi en Sixtus IV tot grootse resultaten had geleid, werd door Julius
bekroond.69 Hij verkoos een gelijksoortige opzet, maar veel groter van schaal en
direct bij het Petrusgraf, centraal in de as van het schip achter de koepel van de
nieuwe Sint Pieter, die met een royaal koor en een ruime omloop werd verlengd.
Opdrachtgever, architect en beeldhouwer ontwikkelden verschillende plannen.
Julius wenste een vrijstaand mausoleum, bestaand uit een meer dan manshoge ovale
grafkamer.70 De wanden zouden bekleed worden met putti, verhalende voorstellingen
en zo'n veertig figuren. Op de hoeken waren vier grote beelden voorzien: Paulus,
Mozes en allegorieën op het actieve en contemplatieve leven. De voorstellingen
eronder moesten verwijzen naar rechtvaardig bestuur, staatsvorming (door
uitbeeldingen van onderworpen gebieden) en beschaving (in de vorm van vrije
kunsten, wetenschappen en deugden). Het monument zou bekroond worden met een
vrijstaand beeld van de pontifex zelf. Hij wenste een echt heersersportret, niet liggend
of knielend zoals gebruikelijk was bij grafmonumenten, maar tronend en zegenend,
met een tiara op het hoofd als symbool van zijn macht, en gezeten op een door
engelen gedragen sedia gestatoria - de pauselijke draagstoel die als vervoermiddel
en heerserssymbool het paard verving.
De staatsvorming onder Julius II kwam tot uitdrukking in gebouwen en decoraties
waartoe de Franse koning en de keizer niet in staat waren.71 Het ontbrak hen aan geld,
deskundigheid van kunstenaars en een organisatorisch kader. De paus overtrof de
vorsten als mecenas en maakte daarbij gebruik van hun tradities. De nieuwe Sint
Pieter was met het grafmonument een
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grootschalige toepassing van vorstelijke triomfvoorstellingen.72 De paus stelde zich
op als Romeins heerser: tegelijk kerkelijk leider en territoriaal vorst. Hij verhief zich
zichtbaar boven de verering van de belangrijkste christelijke heilige. Het veertien
eeuwen lang vereerde Petrusgraf, de voornaamste christelijke pelgrimsplaats, werd
in het nieuwe ontwerp gebruikt als fundament voor de glorierijke presentatie van de
paus als staatshoofd.
De plannen kwamen echter niet volledig tot uitvoer. Na het overlijden van Julius
II taande de macht van de familie Della Rovere in Rome. De Medici's vestigden een
nieuw familieregime en stelden de nazaten van Julius II niet in de gelegenheid het
voorgenomen project te voltooien. Onder de neven van Julius namen de financiële
middelen en de politieke animo om dit plan tot een groots einde te brengen duidelijk
af. De reeds uitgevoerde delen werden na moeizame onderhandelingen gebruikt als
basis voor een bescheidener sculptuur in de San Pietro in Vincoli.73 Daar bekroont
de Mozes van Michelangelo tot op de dag van vandaag het monument van Julius,
die niet in staat was het door hem beoogde uiterlijk vertoon geheel naar eigen inzicht
over zijn graf heen af te dwingen.
Michelangelo's protesten tegen de gang van zaken zijn tekenend voor de
toegenomen beroepstrots van geslaagde kunstenaars.74 Hij wilde het werk voltooien
en verwachtte tot deze opgave in staat te worden gesteld door de opdrachtgevers die
inmiddels van hun kant weinig belang meer bij het project hadden; het ontbrak de
Della Rovere-nazaten aan middelen om de opdracht te volbrengen. Van miskenning
van Michelangelo was geen sprake; de conflicten tussen opdrachtgevers en kunstenaar
kwamen voort uit de trots van een kunstenaar die geen afstand wilde doen van een
eervolle opdracht. Hij had zich meer voorgesteld van de uitdaging: het grootste
vrijstaande beeld in een nieuwe kerk, vlak bij de meest omvangrijke en ingewikkelde
frescocyclus, de Sixtijnse kapel, die hij ook al op zijn naam had staan. Uit beroepstrots
ging Michelangelo conflicten met zijn machtige mecenas niet uit de weg. Julius II,
bepaald geen flegmatiek mens, reageerde met opmerkelijke ambivalentie: enerzijds
kwaad, anderzijds ook tolerant, omdat hij zijn afhankelijkheid van Michelangelo
terdege besefte. Zijn hoge afkomst kwam Michelangelo bij dit conflict van pas. Mede
door zijn opvoeding en aangeleerd standsgevoel liet hij zich minder zeggen door zijn
opdrachtgevers dan de meeste vakgenoten gewend waren te doen. Conflicten over
de uitwerking van opdrachten, waarbij kunstenaars hun mecenas bruskeerden, waren
alleen weggelegd voor de meest deskundige schilders en beeldhouwers die bovendien
van hoge afkomst waren. De beroepspraktijk van de meerderheid van de kunstenaars
gaf niet eens aanleiding tot spraakmakende conflicten met heersers.75 De
beroepsverhoudingen van de kunstenaarselite voorzagen daarin slechts incidenteel;
de aard van de strijd is achteraf vertekend door de mythe dat er sprake was van
miskende genieën.
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Rafaël was een betere organisator en hoveling dan Michelangelo of Leonardo da
Vinci. Evenals Titiaan had hij meer inzicht in de haalbaarheid van ontwerpen.76 Hij
was in staat een werkplaats te leiden, onderhandelingen over opdrachten met
voorkomendheid en zakelijk inzicht te voeren, en de uitvoering in de hand te houden.77
Als kunstenaar was Rafaël mogelijk minder vindingrijk en ambitieus dan
Michelangelo en Leonardo da Vinci, maar hij wist net als Titiaan nieuwe
verworvenheden met ongekende doelmatigheid te gebruiken bij allerlei soorten
opdrachten. Door deze professionele en sociale kwaliteiten bereikte Rafaël een nog
hogere status dan zijn vader Giovanni Santi, een gevierd schilder in Urbino.78 Deze
sociale stijging was te danken aan de opdrachten die Rafaël na 1507 in Rome kreeg.
Met uitzondering van de aan Michelangelo toegewezen gewelven van de Sixtijnse
kapel waren alle decoratiewerkzaamheden in het pauselijk paleis aan hem opgedragen.
Hij begon als jonge schilder temidden van gevestigde vakgenoten die ieder een
beperkte opdracht kregen. In 1509, na de voltooiing van de School van Athene, kreeg
Rafaël als hoveling, organisator en schilder de zorg voor alle werkzaamheden.79

Beschavingssymboliek in de Stanza della Segnatura
Vasari gaf een uitgebreide beschrijving van de opdrachtsituatie in het pauselijk
paleis.80 Deze is naar mijn mening met onvoldoende overtuigende argumenten en
mede door de macht der gewoonte in de kunsthistorische literatuur als onbetrouwbaar
terzijde geschoven.81 Vasari introduceerde de namen van de verschillende
paleisvertrekken uitgaande van de daar aangebrachte fresco's. Hij prees Rafaëls
maatgevoel, beheersing van het perspectief, dolce maniera en vermogen voorstellingen
te ontwerpen met zo veel figuren. Vasari kende verschillende raadsheren van Julius
II en zijn opvolgers Leo X en Clemens VII; ook kende hij diverse leerlingen van
Rafaël. In 1532 kreeg hij toestemming om stiekem, terwijl Clemens VII in zijn
buitenverblijf vertoefde, de Stanze van Rafaël te bezoeken en er tekeningen te maken.
Volgens Vasari was Julius II zo lovend over het eerste fresco van Rafaël, thans
bekend als de School van Athene, dat hij besloot aan Rafaël de supervisie en
uitvoering van alle decoratiewerkzaamheden te verlenen. Uit betalingen blijkt dat
de andere vaklieden inderdaad na 1508 het veld ruimden voor Rafaël, die op 4 oktober
1509 werd benoemd tot scriptor brevium, een functie die hem naast een jaargeld ook
de status van pauselijk hoveling en curiebeambte gaf.82
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Vervolgens schilderde Rafaël de Parnassus en bewerkte hij delen van de door Sodoma
uitgevoerde gewelven. Tijdens de veldtocht van Julius II naar Bologna trad er enige
vertraging op.83 Na zijn terugkeer in juni 1511 werden, zo veronderstel ik, de
werkzaamheden met groot elan voortgezet. In de zomer en herfst van 1511 volgden
in korte tijd ontwerp en uitvoering van de Disputa en Justitiawand en van de
aangrenzende Stanza d' Eliodoro.84
Wellicht is niet alleen Vasari's datering van de eerste fresco's juist, maar ook zijn
iconografische interpretatie ervan. Er is feitelijk weinig grond voor de idée reçue dat
hij in zijn beschrijving de Disputa en School van Athene met elkaar verward zou
hebben, zeker gezien de ten dele bewaard gebleven tekeningen die Vasari zelf gemaakt
heeft tijdens zijn bezoek aan de Stanze waarover hij zo dierbaar schrijft. Evenmin
zijn er krachtige argumenten tegen Vasari's uitspraken, dat de School van Athene een misleidende apocriefe naam die door de aanzienlijk later in zwang gekomen
louter seculiere interpretatie is geïnspireerd - een christelijke voorstelling is. Volgens
Vasari is uitgebeeld hoe de verschillende wetenschappen met elkaar in harmonie
gebracht worden door de theologie. Deze integratie van kennis en wijsheid was de
hoofddoelstelling van de Romeinse humanisten aan het hof van Julius II en werd
door onder anderen Vigerio en Cortesi in overzichtswerken uiteen gezet. Vasari's
duiding van de School van Athene sluit direct aan op het denken van de raadsheren
van Julius II en verdient ook daarom een serieuze overweging. Het fresco toont links
op de voorgrond de evangelisten van wie Vasari Mattheus met name noemt. Latere
uitbeeldingen van deze evangelist, de steen waarop zijn voet rust - een bijbels motief-,
de lei met de muzikale harmonie die de geleerden van Julius II als metafoor voor de
intellectuele harmonie gebruikten, en de engel maken Vasari's identificatie alleszins
aannemelijk.85
De toonaangevende geleerden uit de antieke, christelijke en eigentijdse tradities
plaatste Rafaël tegen de achtergrond van een indrukwekkende kerk in aanbouw: een
verwijzing naar de nieuwe Sint Pieter en meer in het algemeen naar de Gouden Eeuw
die Julius II als mecenas tot stand bracht volgens zijn lofdichters. De kunstenaars,
geleerden en theologen gaven met de kerkarchitectuur cachet aan de cultuur van het
zestiende-eeuwse pausschap. Deze voorstellingen waren verhelderend in de
werkkamer van de paus waar hij zijn handbibliotheek gevestigd had. De theologisering
van de artes liberales was als thema evenwel ontoereikend om het pausschap in volle
politieke en economische grandeur tot uitdrukking te brengen, zeker in de periode
rond 1512 toen het er voor Julius II erg op aan kwam om zijn positie als soeverein
staatshoofd te bekrachtigen.
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Rafaël, Evangelisten die het gedachtengoed verhelderen van filosofen, dichters en wiskundigen,
‘School van Athene’, 1509.
Stanza della Segnatura, Vaticaans paleis, foto Anderson
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Staatssymboliek in de Stanza della Segnatura
De mislukte veldtocht naar Bologna in de winter van 1511, de dreiging die besloten
lag in de concilies (hoogste kerkvergaderingen) in Milaan en Pisa en het
oorlogsgevaar, uitgaande van de Franse koning en zijn bondgenoten, dwongen Julius
II tot een verduidelijking van zijn positie ten overstaan van gezanten, raadsheren en
andere staatshoofden. De strijdende partijen ontketenden beide
propaganda-offensieven rond de twee rivaliserende concilies. Het concilie van Pisa
werd gesteund door de Franse koning, het vijfde Lateraans concilie, gehouden tussen
2 mei 1512 en 16 maart 1517, door de paus.86 De diplomatieke onderhandelingen
over deelname en steun aan een van beide concilies beheersten de Westeuropese
politiek. Het verloop van deze strijd was bepalend voor de uitwerking van de nog te
voltooien fresco's in de werkvertrekken van de paus, die in samenhang met de
culturele aspecten van zijn gezag ook de economische en politieke facetten ervan
liet uitbeelden.
De aanleiding voor het concilie van Pisa was tweeledig. Lodewijk XII (1498-1514),
voormalig bondgenoot van Julius II werd na 1509 een militaire bedreiging voor de
soevereiniteit van de Kerkelijke Staat. Bovendien organiseerde de Franse koning de
oppositie binnen en buiten de kerk. Hij verenigde tegenstanders van Julius II in een
algemeen concilie dat door vorsten beschouwd werd als de hoogste macht binnen
de christelijke kerk en dus verheven boven de paus. Julius II verbood het beroep op
een algemeen concilie en probeerde zijn gezag veilig te stellen door
kardinaalsbenoemingen. Lodewijk XII propageerde het concilie en verbood Franse
geestelijken het pauselijk hof te bezoeken.87
De dramatische sfeer werd duidelijk verwoord in een kroniekfragment: ‘Hij droeg
een baard om zich te wreken en hij zei dat hij deze niet wilde laten afknippen en
scheren, totdat hij ook Lodewijk de koning van de Fransen uit Italië verdreven had.’
In de zomer van 1511 opende Julius II, op het dieptepunt van zijn militaire macht en
religieus gezag, zijn tegenaanval in de vorm van een eigen concilie. Vooraanstaande
pauselijke hovelingen kregen opdracht de pauselijke aanspraken in pamfletten,
redevoeringen, brieven en traktaten te verdedigen.88 De curiegeleerden gebruikten
allerlei teksten om aan te tonen dat het concilie van Pisa onwettig was, dat de paus
dus niet aan anderen ondergeschikt was, en dat hij aan niemand op aarde
verantwoording behoefde af te leggen. Julius probeerde zoveel mogelijk partijen op
zijn hand te krijgen. Hij verwierf de steun van alle ordegeneraals, van vele
bisschoppen en van enkele republieken en vorstendommen in Italië, gevolgd door
de koning van Spanje, de Zwitserse eedgenoten, de koningen van Schotland en
Denemarken en ten slotte de keizer die aanvankelijk het concilie van Pisa steunde.89

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

288
De omslag in de machtsbalans bleef niet onopgemerkt. In zijn dagboek schreef
Sanudo op 10 april 1512: ‘De paus heeft de baard die hij droeg laten afknippen en
afscheren omdat hij ziet dat de dingen de goede kant opgaan.’90
De diplomatieke ommekeer werd bekrachtigd door een militaire wending in april
1512, korte tijd na de voor beide partijen bloedig verlopen slag bij Ravenna. Op 27
juni werd de overwinning gevierd met een triomftocht in Rome, Propter Gallos ab
Italia expulsos, zoals De Grassi het instemmend omschreef.91 Zo leek het tussen juni
1511 en mei 1512 ontworpen politieke programma van Julius II werkelijkheid te
worden: Julius II als bevrijder van Italië, hoeder van vrijheid, recht, vrede en
veiligheid, als bestrijder van tirannen, barbaren, schismatici, ketters, duivelse krachten
en oorlogszuchtigen. Hij werd uitvoerig beschreven als soeverein staatshoofd met
het hoogste religieuze gezag - de vicarius Christi, de verpersoonlijking van het Corpus
Christi mysticum en representant van de Triniteit, de legitieme beheerder van de twee
sleutels van Petrus en daarmee de hoogste wetgever binnen het bestel van christelijke
staten.
Het pauselijk ideaalbeeld van Julius II was ontwikkeld door hovelingen en
beambten, aan wie als redenaar, schrijver, diplomaat, secretaris, celebrant of
ceremoniemeester taken in het concilie werden toebedeeld. Slechts weinigen wisten
echter van te voren hoe het precies toe moest gaan. De Grassi en een architect werden
belast met het ontwerpen van een conciliezaal waar de ambassadeurs, andere
hoogwaardigheidsbekleders en het conciliepersoneel op verantwoorde wijze plaats
konden nemen.92 De ceremoniemeester oriënteerde zich, net als de andere
curiebeambten, grondig inzake de enscenering van de plechtigheden. In zijn dagboek
schreef hij vele bronnen te raadplegen, ‘hetzij geschreven, hetzij in de vorm van
gebouwen, of ook in afbeeldingen.’93
Niet alleen de ceremoniemeester en de architect, maar ook de hofschilder van de
paus werd bij de propaganda betrokken. Zij maakten daarbij gebruik van
veertiende-eeuwse verluchtingen in pauselijke wetboeken - op dat ogenblik de meest
bruikbare bronnen bij het ontwikkelen van een eigentijds beeld van de paus als vorst,
staatshoofd, wetgever en kerkelijk leider.
De inventaris van de privé-bibliotheek van Julius II, ondergebracht in de Stanza
della Segnatura, vermeldt naast theologische overzichtswerken, bijbels, humanistische
traktaten en eigentijdse lofdichten, een uitgebreide verzameling pauselijke wetboeken,
commentaren en glossaria.94 Daarin komt de concilieproblematiek aan de orde in
samenhang met uitbeeldingen van juridische, religieuze en politieke opvattingen van
rechtsgeleerden over het gezag van de pontifex maximus. De tussen 1310 en 1370
verluchte wetboeken bevatten een afgeronde constitutionele iconografie.95 Het is
opmerkelijk dat deze Bolognese miniaturen niet alleen van grote betekenis zijn
geweest voor veertiende-eeuwse kunstwerken - genoemd zijn het
Stefaneschi-altaarstuk,
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de fresco's van Lorenzetti, het Strozzi-altaarstuk en de fresco's in de Spaanse kapel
- maar ook voor de kunst van Rafaël.
Een handschrift met de decretalen van Gregorius IX en voorzien van Bolognese
miniaturen bevat het Della Rovere-wapen, omgeven door gouden eikels en de tiara
van Julius II. Aan het handschrift uit omstreeks 1330 is de tekst toegevoegd:
‘Decretalen van paus Julius II, van de geheime bibliotheek.’96 Andere wetboeken in
de Vaticaanse bibliotheek bevatten globaal dezelfde voorstellingen. Twee typen
waren voor de Disputa en de Justitiawand direct van betekenis: conciliescènes en
plechtigheden met het signeren en uitvaardigen van wetten als resultaat van
conciliebijeenkomsten. De concilie-afbeeldingen kenmerken zich door groepen
debatterende geestelijken die druk bezig zijn met het lezen van boeken en het schrijven
van teksten.97 Vaak wordt de kern van de wet op een apart miniatuur uitgebeeld met
een Drieëenheid, een vrijstaand altaar en zwevende of knielende figuren. De
promulgatio-plechtigheden worden gekenmerkt door een tronende paus met tiara,
die het wetboek zegent dat een knielende rechtsgeleerde hem voorhoudt. Ook hiervan
zijn variaties, zoals een signerende paus onder een concilieminiatuur. Tot deze
juridische iconografie behoren ook reeksen deugden of artes liberales die vaak aan
het begin van de commentaren op de pauselijke wetboeken zijn afgebeeld en
uitbeeldingen van paleis en kerk als symbolen voor keizerlijk en pauselijk recht. De
juridische miniaturen bevatten precies die elementen welke Rafaël in de loop van
het ontwerpproces toevoegde: altaar met hostie, disputerende figuren met boeken,
de Drieëenheid, paleis en kerk, en de paus als wetgever met de deugden die hem
daarbij voor ogen stonden.
Deze aanpassingen waren nodig in een vertrek dat niet een geïsoleerde
privé-bibliotheek was, maar een werkkamer in een reeks vertrekken voor de ontvangst
van hovelingen, beambten en ambassadeurs.98 In 1511 was de culturele symboliek,
die aansloot bij de ideeën van de Romeinse humanisten, onvoldoende uitgesproken
in het licht van de concilieproblematiek. De conflicten noodzaakten de opdrachtgever
in 1511 tot accentverschuivingen binnen de oorspronkelijke opzet, waardoor zijn
politieke aanspraken duidelijker tot uitdrukking konden komen. Julius II was immers
verwikkeld geraakt in een uitzichtloos lijkende oorlog met de Fransen, werd overvallen
door de concilieplannen en vreesde een schisma. Enkele kardinalen waren al
overgelopen, terwijl zijn positie tegenover de bisschoppen en de Romeinse edelen
verre van onomstreden was. In die benarde situatie ondernam de paus pogingen om
zijn geschonden gezag te herstellen. Zijn adviseurs, onder wie enkele kardinalen en
ordegeneraals, brachten de soevereiniteit van de paus naar voren en bekrachtigden
zijn aanspraken op onafhankelijkheid tegenover andere vorsten en hoge geestelijken
verenigd in een algemeen concilie. Julius II werd verdedigd als een paus, die zich
niet schuldig had gemaakt aan
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Rafaël, Rechtsgeleerden, theologen, kerkvaders en heiligen rond een conciliealtaar, ‘Disputa’, zomer
1511.
Stanza della Segnatura, Vaticaans paleis, foto Anderson
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simonie en schisma's, en dus niet door een concilie ter verantwoording geroepen kon
worden. Deze thema's werden uitgebeeld in de laatste twee fresco's.
De aanpassingen vonden plaats in de zomer van 1511; onmiddellijk daarna werd
het beeldprogramma van de audiëntiekamer vastgesteld. Het ontwerpproces,
voortkomend uit veranderde iconografische eisen, laat zich volgen aan de hand van
de vele bewaard gebleven tekeningen. De voor de Disputa en Justitiawand meest
kenmerkende elementen zijn in het laatste ontwerpstadium en in de fresco's zelf
toegevoegd.99 De voorstellingen ontwikkelden zich van algemeen cultureel-theologisch
naar specifiek politiek-juridisch. De oudste studies lijken nog sterk op de School van
Athene en bevatten tal van elementen, zoals de stenen op de voorgrond, die in de
loop van het ontwerpproces geëlimineerd zijn. Daarvoor in de plaats kwam een altaar
met daarop een monstrans. Op de achtergrond werden paleis en kerk toegevoegd als
gebouwen in aanbouw, met daarvoor niet eerder getekende disputerende geleerden.
Drie van hen dragen witte mijters. In combinatie met een vrijstaand altaar en hostie
waren de witte mijters kenmerkend voor concilieplechtigheden, zo leren in dezelfde
tijd geschreven teksten.100 De drie prelaten met de witte mijters zijn naar alle
waarschijnlijkheid de tot bisschop gewijde ordegeneraals van de belangrijkste
bedelorden, aan wie een taak was toebedeeld in de pauselijke propaganda.101 Links
van deze theologen staan de rechtsgeleerden die in 1511 en 1512 pamfletten, traktaten
en redevoeringen schreven over het concilie, de politiek en de theologie.
De juristen vormen een geheel met de plechtigheid waarin paus Julius II de nieuwe
wetten zegent in aanwezigheid van enkele kardinalen en curiebeambten, onder wie
de ceremoniemeester, Paris de Grassi, rechts op de achtergrond.102 Als groep vertalen
zij de abstracte ideeën in wetten.103 De samenhang is aangegeven door de gelijksoortige
dracht van Julius als wetgever en de pausen op de Disputa. De geleerde paus rechts
voor de monumentale pijler - een verwijzing naar de nieuwe Sint Pieter - is een
portret van Sixtus IV, een geschilderd pendant van de lofdichten op de oom van Julius
II. In de Stanza waren deze aanwezig, evenals het door hem geschreven standaardwerk
De Sanguine Christi. De disputio-voorstelling is sterk verwant aan de betoogtrant
van dit traktaat.104 De geschilderde figuren zijn verwikkeld in een disputatio: een
retorisch procédé om via declaratio, obiectio, negatio, confirmatio en responsio te
komen tot één bindende conclusio en solutio.
De voorstelling is ingewikkelder en meer samenhangend dan de oudere
studiolo-decoraties. De kwestie van aardse zaken en hemelse problemen wordt in
een kamer uitgebeeld in vier verhalende voorstellingen die in compositie, variatie
en gratie alle voorafgaande uitbeeldingen overtreffen. De beschavingssymboliek
wordt bovendien duidelijker in verband gebracht met de staatssymboliek dan in
Urbino, Mantua, Ferrara, Milaan, Napels of
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Rafaël, Julius II als wetgever met Giulio de Medici, Antonio del Monte, Giovanni de Medici,
Alessandro Farnese, Paris de Grassi en kamerheren, detail Justitiawand, zomer 1511.
Stanza della Segnatura, Vaticaans paleis, foto Alinari
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Florence. De opdrachtgever is in Rome niet lezend of luisterend geportretteerd, maar
als middelpunt van een wetgevingsplechtigheid. Daarbij keren vertrouwde elementen
terug, zoals de kardinale deugden die al eerder dienst deden als heerserssymbolen.
Kracht, Voorzichtigheid en Matigheid verhieven zich boven Julius II, aan wie
Inghirami deze deugden toeschreef. Fortitudo met een zware eiketak en gekleed als
Pallas Athene krijgt op het fresco bijzondere nadruk. De uitvoerige eikesymboliek
bracht tevens de dynastieke pretenties van de paus die de eik als familiewapen voerde
tot uitdrukking.105
De vierde van de kardinale deugden, Justitia, ontbreekt op de wand. Ze is op het
gewelf afgebeeld. De paus, gezeten voor het raam met daarboven de drie deugden,
werd persoonlijk als vertegenwoordiger van Justitia gezien. Julius II is net als Sixtus
IV afgebeeld met een tiara en wel het bollere model, voorzien van een eikel, dat hij
in 1511 introduceerde. De pontifex zit op een houten troon die voor een absis is
geplaatst. Hij is afgebeeld als heerser met pluviale en tiara. De paus draagt geen
mijter, zoals voorgeschreven bij de liturgie, maar het ceremoniële triregnum of
signum imperii. Ritueel gezien gaat het om een niet-liturgische plechtigheid rond de
paus.106 Volgens de ceremoniële voorschriften staan achter de paus twee
kardinaal-diakenen met ontbloot hoofd. Vasari stelt terecht dat dit Giovanni de Medici
en Alessandro Farnese zijn, later Leo X en Paulus III.107 Deze kardinalen waren de
gezanten voor Bologna en Ferrara en speelden na mei 1512 een grote rol in het
Lateraans concilie.108
De kardinaal achter Giovanni de Medici is volgens Vasari Antonio del Monte, de
inspirator van het concilie en later redacteur van de Acta Concilii Lateranense (1521).
Deze handelingen werden voorzien van een houtsnede als frontispice met het concilie
als onderwerp. De houtsnede van 1521 was afgeleid van een gelijksoortige
concilie-afbeelding uit 1514, die gebruikt was voor verschillende pamfletten waarin
het vijfde Lateraans concilie verdedigd werd. Beide houtsneden vertonen opvallende
overeenkomsten met de ceremoniële voorschriften van De Grassi, de Bolognese
miniaturen en Rafaëls fresco's.109 In het midden van de houtsneden troont de paus.
Boven zijn tiara is een duif, temidden van een stralenkrans, afgebeeld die boven het
concilie-altaar zweeft. Ook hier staan achter de paus twee kardinaal-diakenen. Rechts
van hem staat de troon van de keizer. Voor het podium staan twee celebrerende
geestelijken, die evenals de clerici in de conciliezaal getooid zijn met witte,
ongedecoreerde mijters. Op de achtergrond verschijnen de in een besloten conciliezaal
vereiste toiletten, waarover De Grassi ons ook informeert. Op de voorgrond staan
kamerheren, rechtsgeleerden en ambassadeurs. De conciliezaal wordt afgeschermd
door pauselijke gardisten.110
De verhouding tussen keizer en paus is op de Justitiawand op gelijksoortige wijze
uitgebeeld: weliswaar twee gescheiden rechtssystemen, dat van keizer Justinianus
en dat van de paus, maar met een onmiskenbare superiori-
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teit voor de paus. Justinianus is op een kleiner vlak en profil afgebeeld. Zijn
rechtsgeleerden steken schamel af bij de pauselijke hoogwaardigheidsbekleders. De
plechtigheid met de paus krijgt extra cachet door de aansluitende Disputa, waarmee
de voorstelling een geheel vormt. Het pauselijk primaat wordt voorts benadrukt door
de grisaille in de raamlijst met Christus die de beide zwaarden - waarvan er één
krachtens de juridische en iconografische traditie voor de keizer was - aan Petrus
verleent.
Het portret van Julius II, met een verwijzing naar Gregorius IX, de eerste officiële
pauselijke wetgever, verduidelijkt de politieke betekenis van de fresco's in de Stanza
della Segnatura.111 Tevens werd deze staatssymboliek uitgangspunt van de fresco's
in de aangrenzende vertrekken, de Stanza d' Eliodoro en de Stanza dell' Incendio.
Disputa en Justitiawand verduidelijken zowel de staatkundige implicaties van de
pauselijke cultuur onder Julius II, als de betekenis van het pauselijk mecenaat ten
gunste van kunsten en wetenschappen. De politieke thematiek, die in het teken stond
van de oorlog met de Fransen en het vijfde Lateraans concilie, werd na de herfst van
1511 uitgewerkt in de andere Stanze, in redes tijdens de conciliezittingen, in
pamfletten, bullen en traktaten, in de carnavalsprocessie van februari 1513, en in de
direct daarop volgende grafredes ter ere van de overleden Julius II.112

Geweld- en belastingbeheersing in het pauselijk territorium: de Stanza
d'Eliodoro
Waar in de pauselijke werkkamer met diens privé-bibliotheek de nadruk lag op zijn
culturele en politieke primaat, werden in de belendende audiëntiekamer de liturgische,
fiscale, militaire en diplomatieke aspecten van het pausschap in vier naar het verleden
verwijzende voorstellingen uitgebeeld. Tijdens de opdrachtverlening waren deze
aspecten in het geding door het verloop van de strijd in Midden-Italië. De conflicten
binnen de curie, en tussen de paus en andere staatshoofden noodzaakten Julius II tot
een verduidelijking van zijn politieke positie die, meer dan bij paleisfresco's
gebruikelijk was, verwees naar actuele ontwikkelingen, welke overigens ook al in
de oudere decoraties van de Stanza d'Eliodoro hun sporen hadden nagelaten.
De plannen voor de nieuwe schilderingen kregen vermoedelijk integraal hun beslag
in de zomer van 1511, te zamen met de wijzigingen in de Stanza della Segnatura.
De Mis van Bolsena is direct na het portret van Julius als wetgever geschilderd,
gevolgd door de Verdrijving van Heliodorus en de Bevrijding van Petrus. De
Verdrijving van Attila is het laatst geschilderd,
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volgens een plan uit 1511. Tot de wijzigingen is waarschijnlijk eind 1511 of begin
1512 besloten. Tijdens het bewind van Leo X zijn vermoedelijk verschillende
retouches aangebracht. Zijn portret als paus, de Mediciwapens, en de naar Leo X
verwijzende opschriften werden, zo veronderstel ik, tussen 1514 en 1517 toegevoegd
samen met de centrale figuur op de School van Athene en de portretten van Giulio
de Medici, Antonio del Monte en Paris de Grassi op de Justitiawand.113
Bij de fresco's spelen telkens drie elementen een rol: politiek programma, actuele
problemen en legitimerend geschiedbeeld. De reeks wordt ingeleid door Julius II die
bidt voor een altaar. De Mis van Bolsena toont hem knielend op een bidbank met
voor hem faldistorium en altaar. Daarop staan kelk, kandelaars, ampullen en een
klein icoon. Achter de regerende paus staan twee kardinalen en twee kanunniken.
Vijf leden van de pauselijke garde - palfreniers en geen Zwitsers - wachten met de
draagstoel aan de voet van de trappen. De voorstelling roept de plechtigheid in
herinnering die aan het begin van de succesvolle eerste veldtocht naar Bologna in
1506 te Orvieto plaats vond. Daar bad de paus voor het hostiereliek. Op het fresco
is de paus aanwezig tijdens het historische moment van de bloeding, toegeschreven
aan het ongeloof van een Duitse priester. Tegelijk verwijst het gebed naar de
verschillende votiefgebeden van Julius voorafgaand aan zijn Heilige Liga, zijn derde
veldtocht en de zittingen van het vijfde Lateraans concilie. De enscenering volgt de
voorschriften van de ceremoniemeester. De afbeelding is niet alleen een terugblik
en verwijzing naar de actualiteit maar ook uitdrukking van een wensbeeld: de
bevrijding van Italië. Het toekomstperspectief wordt uitgebeeld door het onvoltooide
kerkgebouw: de nieuwe Sint Pieter als machtssymbool waaraan toen tal van religieuze
en politieke betekenissen werden toegekend. De voorstelling is als geheel niet de
uitdrukking van of geschiedbeeld, of actuele politiek of toekomstideaal, maar een
de eenheid van tijd overschrijdende synthese daarvan.
Bij de uitbeelding van het ideaal is gebruik gemaakt van het verhaal over de
bloedende hostie in Bolsena. In 1263 werd, zo luidt de legende, een priester van gene
zijde van de Alpen, die geen geloof hechtte aan de transsubstantiatie, geconfronteerd
met een bloedende hostie. Deze ervaring was voor hem aanleiding de aanwezigheid
van Christus in de vorm van de gewijde hostie op het altaar en daarmee het pauselijk
gezag in Rome te aanvaarden. Sixtus IV en Julius II hielden de herinnering aan dit
incident in ere met maatregelen ten gunste van de verering van de hostie en van het
betreffende reliek dat in Orvieto werd bewaard en daar door Julius was aanbeden.
De paus, die op zijn eerste veldtocht de hostie als politiek symbool tijdens intochten
en processies gebruikte, hechtte veel waarde aan dit verhaal in verband met zijn strijd
voor de eenheid binnen de kerk, die door de grote Europese vorsten werd
ondermijnd.114 Het fresco met Julius in gebed gaf

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

296

Rafaël, Julius II verdrijft met Francesco Maria della Rovere de dieven van de kerkschatten uit de
tempel, detail Verdrijving van Heliodorus, zomer 1511.

Rafaël, Leo X (oorspronkelijk Julius II) met zijn gezanten Giovanni de Medici en Mattheus Schinner
en de veldheren van de Heilige Liga manen de barbaren tot de aftocht, detail Verdrijving van Attila,
1511-1512.
Stanza d'Eliodoro, Vaticaans paleis
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uitdrukking aan zijn streven naar één geloof en één kerk met daarbinnen een
soevereine positie voor de paus zelf.
Ook op de Verdrijving van Heliodorus komen geschiedenis, actualiteit en
toekomstperspectief te zamen in één uitbeelding. Opnieuw verschijnen de smekende
vrouwen en nooddruftige kinderen die afhankelijk zijn van de aalmoezen, geestelijke
bijstand en bescherming van de kerk in de persoon van Julius II. Rechts is naar het
tweede boek van de Maccabeeërs uitgebeeld hoe Heliodorus, die op verzoek van zijn
koning de kerkschatten uit de tempel van Jeruzalem roofde, verdreven werd, terwijl
de priester Onias in gebed voor het altaar knielt. De vrouwen, de kinderen, de paus
links en de ridder rechts komen niet in de bijbeltekst voor. De aanwezigheid van
Julius II, door palfreniers op zijn sedia gestatoria gedragen, en de ruiter in harnas
actualiseren het bijbelse thema. Waarschijnlijk is de ruiter, gezien zijn helm met
gevleugelde draak en de kleuren goud en blauw van het Della Rovere-wapen in
harnas en kleed, zijn neef, Francesco Maria della Rovere. Door deze toevoegingen
kon de roof van Heliodorus in verband gebracht worden met de weigering van Ferrara,
Bologna, Florence en Frankrijk om kerkelijke belastingen geheel aan de paus af te
dragen. Gezanten, soldaten en hun vorsten werden afgeschilderd als dieven in de
nacht, terwijl de paus zich het lot aantrok van de naast hem afgebeelde behoeftige
moeders met hun kwetsbare kinderen. Deze afbeelding stond niet los van eigentijdse
beschuldigingen dat Julius aflaten misbruikte voor oorlogvoering en megalomane
kerkbouw.115 Aldus bracht de Verdrijving van Heliodorus de wettige aanspraken van
paus Julius II op een belastingmonopolie tot uitdrukking.
De afgewende dreiging uitgaande van vorsten die de paus ter veroordeling opriepen
werd uitgebeeld in de Bevrijding van Petrus. Deze scène was al eerder in een politiek
kader gebruikt, namelijk in het missaal van de in Avignon verblijvende
kardinaal-legaat Bertrand de Deux, die rond 1330 met vergelijkbare kwesties te
maken kreeg als Julius II in 1511 en 1512.116 Deze voorstelling was voor Julius te
meer van betekenis, omdat de San Pietro in Vincoli, waar de relieken van de
Petrusboeien bewaard werden, zijn titelkerk was. Daar verbleef hij regelmatig na de
concilieplechtigheden in 1512, ook om er voor de bevrijding van Italië te bidden.117
Het laatste fresco, de Verdrijving van Attila, is een uitwerking van het voorgaande.
De voorstelling is bepaald door het diplomatieke en militaire offensief, dat Julius
eind 1511 en begin 1512 ontketende.118 Aan de vooravond van Lateranen V nam hij
ingrijpende maatregelen. De pro-Franse kardinalen werden afgezet en Julius verwierf
de steun van de Zwitserse eedgenoten. Op 9 januari 1512 benoemde hij twee
diplomaten die belast werden met de bevrijding van Noord-Italië: de Zwitser Schinner
voor Lombardije en Giovanni de Medici voor de Romagna. Deze besluiten vloeiden
voort uit de vorming van een nieuw verbond, de Heilige Liga, op 5 oktober
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1511 plechtig afgekondigd in de Santa Maria del Popolo.119 De doelstelling van deze
maatregelen was, zo blijkt uit brieven en het dagboek van De Grassi: de herovering
van Bologna, beëindiging van het schisma en verdrijving uit Italië van de Fransen,
telkens door de ceremoniemeester als barbaren en tirannen gekarakteriseerd.120
De verdrijving van Attila is geschilderd volgens een opdracht van Julius II, die op
enkele tekeningen nog met baard op een draagstoel is afgebeeld. Volgens de
overlevering waren de Hunnen, die onder leiding van Attila bij Mantua hun legerkamp
hadden opgeslagen, verdreven door het optreden van Leo I (440-461). Deze
ontmoeting is op het fresco ten zuiden van Rome gesitueerd, terwijl Paulus en Petrus
in de hemel verschijnen, beiden zwaaiend met een zwaard. Julius stond bekend om
zijn uitspraak dat de sleutels van Petrus tot niets dienden en dat hij Italië alleen met
het zwaard van Paulus kon verdedigen. Het verhaal deed de ronde dat hij dit uitriep
toen hij in 1510 te velde trok. Vanaf een brug over de Tiber wierp hij de sleutels
metterdaad in het water.121 Het ongebruikelijke attribuut van Petrus benadrukt de
aanpassing van de bisschop van Rome aan de militaire eisen die zijn rol als staatshoofd
stelde. Het zwaard van Petrus, de Romeinse achtergrond en de ruitergroep links
kwamen niet voor in de geschreven bronnen. Juist deze, in het laatste ontwerpstadium
toegevoegde elementen brachten de pauselijke aanspraken op geweldbeheersing
binnen de Kerkelijke Staat tot uitdrukking.
De Verdrijving van Attila is vermoedelijk begin 1512 geschilderd. Het portret van
Leo X te paard en gehuld in een planeta en bekleed met pallium is vermoedelijk na
diens possessio (ceremoniële ambtsaanvaarding waar hij deze kleding met de tiara
droeg) over dat van Julius heen geschilderd. Voor de gangbare these dat het fresco
een allegorie van na 1514 is op de slag bij Ravenna is geen enkele grond. Deze slag
op 9 april 1512 was voor de pausen niet iets om mee te pronken. Voor Julius was er
begin 1512 bovendien een dringend motief de schilderingen te laten voltooien om
alle raadsheren en diplomaten duidelijk te maken hoe de paus de zaken zag op dit
politiek beslissende moment.122 Technische gegevens bieden geen uitsluitsel, mede
vanwege de latere overschilderingen en restauraties, maar wijzen wel in de richting
van deze hypothese. De intonaco-laag van de rijdende paus is opmerkelijk dik;
bovendien volgen de giornate - in één keer, niet per se gedurende de gehele dag,
geschilderde gedeelten - precies de contour van paus en paard, terwijl dit bij andere
figuren niet het geval is. Leo X was bovendien al afgebeeld als kardinaal achter de
paus. Deze waarnemingen rechtvaardigen het vermoeden dat Rafaël in januari 1512,
voor de beslissende veldslagen, alle fresco's in de audiëntiekamer schilderde.
Achter de paus rijden twee kardinaal-legaten. De een is Giovanni de Medici, gezant
voor Romagna en legerleider aan wie de generaals te velde
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verantwoording verschuldigd waren.123 De ander is waarschijnlijk Schinner, de
Zwitserse kardinaal die gezant was voor Lombardije en een beslissende rol speelde
in de strijd van Julius II.124 Wellicht is er een direct verband tussen de veranderingen
in de voorstelling ten opzichte van de tekeningen en de plannen voor de Heilige Liga
als schakel in een derde offensief in Noord-Italië. De drie heren te paard, rechts van
de paus, passen in dit beeld. Het zijn geen geestelijken. In processies kreeg de prefect
van Rome een hoofdrol. De in het zwart geklede ruiter is vermoedelijk de pauselijke
legerleider, tevens prefect van Rome en hertog van Urbino. Het gaat om de neef van
de paus, Francesco Maria della Rovere. Raymond de Cardona, generaal van de
Spaans-Napolitaanse troepen, was belast met de leiding van het gezamenlijke leger.
Leeftijd, kleding, plaats en pauselijke veldheersstaf wijzen er op dat de ruiter rechts
inderdaad Cardona is.125 De figuur achter beide generaals is mogelijk de kasteelheer
van Sant' Angelo, de burcht aan de horizon, Giovanni Francescó della Rovere, ook
een neef van Julius II.126
De strijd verliep gewelddadiger dan was voorzien. De slag bij Ravenna op 9 april
werd een van de meest wrede veldslagen uit de Italiaanse krijgsgeschiedenis. Het
pauselijke leger werd verslagen. Giovanni de Medici werd gevangen genomen en
Francesco Maria della Rovere pleegde verraad.127 Het bericht bereikte Rome op 14
april en bracht Julius ertoe schepen in gereedheid te laten brengen om Rome te kunnen
ontvluchten. Enkele goed geïnformeerde kardinalen, met name Giulio de Medici,
benadrukten kort daarop echter dat ook de Fransen zwaar geleden hadden en dat de
Zwitsers op het punt stonden Milaan in te nemen. Julius wist door het
bondgenootschap met de Zwitsers de Franse koning tot onderhandelingen te dwingen.
In juni 1512 werden de Fransen verdreven en konden de leden van de Heilige Liga
gaan onderhandelen over de verdeling van steden en vorstendommen in Noord-Italië.128
Op 17 juni 1512 werd een grote processie georganiseerd vanuit de San Pietro in
Vincoli, de titelkerk van Julius, die in dit verband een duidelijk politieke betekenis
kreeg: de bevrijding uit de kerker van Petrus werd op één lijn gesteld met de bevrijding
van Italië van het juk der Fransen.129 De Grassi beschrijft de aanleiding van deze
processie zonder dubbelzinnigheden: de bevrijding van Italië en van Spanje, Engeland,
Duitsland en Vlaanderen.
De carnavalsprocessie van februari 1513 kwam nog duidelijker in het teken van
de staatsvormingsstrijd te staan. De versierde zegekarren kenmerkten zich door
politieke voorstellingen die meer propagandistisch waren dan bij paleisdecoraties
gangbaar was omdat die voor een langere periode en een algemener doel werden
ontworpen. De territoriale iconografie werd op geheel Italië toegepast, zo schreef de
gezant uit Ferrara die op 20 februari aan zijn thuisfront rapporteerde.130 De optocht
begon met de door kleding en
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Rafaël, Julius II, 1512.
National Gallery London
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insignia duidelijk herkenbare geledingen van het Romeinse volk. Na de krijgslieden
volgden de praalwagens. De voorstellingen pasten in de traditie van het stadhuis in
Siena waar eerder uitbeeldingen waren gemaakt van de onderwerping van kleinere
steden aan één bestuurscentrum en van oorlog en vrede. Op de eerste kar was het
pauselijk gebied uitgebeeld als een geketende koningin met de handen op de rug, op
de tweede kar stond het opschrift ITALIA LIBERATA. Daarboven was een bundel
palmen aangebracht - een fascio, een symbool dat later in een ander verband
veelvuldig met vrucht is gebruikt.131 Daarna volgden wagens met de namen van de
herwonnen gebiedsdelen en steden, zoals Bologna, Parma, Piacenza, Reggio en
Genua. De betekenis van deze territoria werd verduidelijkt door teksten en
zinnebeelden. Mozes, Aäron en Ambrosius maakten de doelstellingen van Julius II
als leider, wetgever, priester en verdrijver van ketters aanschouwelijk. De propaganda
via Apollo was geen lang leven beschoren; zijn kar viel bij het nemen van de bocht
na de brug bij Castel Sant' Angelo om en was daarna ongeschikt voor verder gebruik.
Voor de staatkundige thematiek waren de karren voor en na Apollo de belangrijkste.
De eerste bevatte een obelisk met teksten in het Grieks, Hebreeuws, Egyptisch en
Latijn: Jul. II Pont. Max. Italiae Liberatori et Scismatis Extinctori. Daarboven hakte
een engel met een zwaard de kop van een monster af. De samenhang tussen de
bevrijding van Italië, de beëindiging van het schisma en het vijfde Lateraans concilie
werd uitgebeeld door de kar met het opschrift Concilium Lateranense Triumphans.
Teksten verwezen naar de paus, de keizer, de Spaanse koning, de koning van
Engeland, de kardinalen, Venetië en Milaan. Het beeld van de pauselijke strijd voor
eenheid in de kerk en soevereiniteit binnen de eigen staat verwees naar Julius II door
de obligate eikesymboliek en het voor deze paus zo belangrijke zwaard.
Processies, intochten, theologische teksten, pamfletten, lofdichten, redevoeringen,
handelingen, brieven, dagboeknotities, satiren, bullen, miniaturen, grafmonumenten
en paleisfresco's vormden een thematisch geheel, maar in verschillende
uitdrukkingsvormen, elk met eigen tradities en conventies, bedoeld voor verschillende
publieksgroepen en uiteenlopende gelegenheden. Met paleisfresco's werd een effect
op langere termijn beoogd en daarom was daarin het propagandistisch en polemisch
gehalte geringer dan bij schotschriften, zegekarren of voor intochten gebruikte
erebogen. Wisselende coalities maakten het voor opdrachtgevers onaantrekkelijk
hun opponenten van het moment direct herkenbaar te maken. Daarom is nergens in
de Stanze een expliciete verwijzing opgenomen naar de heersers van Bologna of
Ferrara, de Franse koning of Turkse vorsten. Evenmin zijn concrete veldslagen of
maatregelen tegen schismatieke kardinalen uitgebeeld. De historieschilderkunst was
een doelmatig medium om politieke motieven tot
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uitdrukking te brengen, omdat actuele thema's verwerkt konden worden in
voorstellingen met een algemene strekking.
Julius II heeft zijn idealen na 1512 niet meer in blijvende monumenten kunnen
laten uitbeelden. De triomferende paus stierf moe en der dagen zat in de nacht van
20 op 21 februari 1513. Paris de Grassi beschreef in voor zijn doen gloedvolle
woorden hoe een grote menigte onder tranen uitriep dat Julius de ware Romeinse
pontifix was en de waarachtige plaatsbekleder van Christus, die de tirannen en
magnaten had achtervolgd en verslagen, de rechtvaardigheid in stand hield en de
Kerkelijke Staat vergroot had. Het retorische slot van de ceremoniemeester luidde
dat ‘deze paus ons allen, geheel Italië, de gehele Christenheid van het juk van de
barbaren en de Galliërs heeft bevrijd.’132

Europese staatssymboliek in het voetspoor van Julius II
De opdrachten van Julius II werden een exempel voor vorsten, staatshoofden en de
bestuurders van republieken. Tijdens zijn bewind begonnen de geletterden met het
vastleggen van normen voor hovelingen en diplomaten.133 Julius II bracht als mecenas
een synthese tot stand tussen verschillende soorten opdrachten zoals die eerder waren
verleend en hij overtrof de grootste opdrachtgevers uit de veertiende en vijftiende
eeuw. De door hem ondernomen stedebouwkundige projecten maakten het voorgaande
tot kleinsteedse renovaties. De verhalende voorstellingen die hij bestelde waren van
een nog niet eerder vertoonde monumentaliteit, systematiek en professionele perfectie.
Zijn invloed op latere opdrachtgevers overtrof die van Robert van Anjou, kardinaal
Stefaneschi, Cosimo de Medici en Federico da Montefeltro.
Leo X (1513-1521) zette de meeste projecten van Julius II voort: de nieuwbouw
van de Sint Pieter, de renovatie van de piano nobile van het Vaticaans paleis en de
stedebouw in Rome. Leo X kon het voorbeeld van zijn voorganger combineren met
de rijke familietraditie die in Florence was gestagneerd. Als jongetje was Giovanni
de Medici al geportretteerd in de Sassettikapel; als volwassene kon hij na 1513 zelf
grootse opdrachten voor het pauselijk paleis verlenen.134 De specifiek voor Julius II
geldende elementen nam Leo X niet over. De veranderingen betroffen de teksten,
wapens, emblemen en de portretten van Leo X met om hem heen hoge functionarissen
uit zijn eigen familie en clan; de opzet van de hof- en staatssymboliek bleef dezelfde.
De teneur van de fresco's veranderde met de politieke verhoudingen. Onder Leo
X kwam de nadruk te liggen op de eenheid van alle christelijke
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staten, het hernieuwde verbond met de Franse koning, de strijd tegen de Turken en
de compromissen die tijdens Lateranen V werden beoogd. Beëindiging van het
schisma, reorganisatie van de kerk en eensgezinde verdediging van de christelijke
staten, verenigd onder leiding van de paus, waren de hoofdthema's in de
conciliebesluiten, de literatuur en de fresco's in de Stanza dell' Incendio.135
De Brand in de Borgo verwijst naar een episode uit het pausschap van Leo IV
(847-855). Met opmerkelijke archeologische nauwgezetheid heeft Rafaël de façade,
het poortgebouw en gebouwen op het Sint Pietersplein in zijn fresco gereconstrueerd.
Op de voorgrond schilderde hij, net als op de eerste twee fresco's in de audiëntiezaal,
de hulpbehoevende vrouwen en kinderen die de pausen presenteerden als
rechtvaardiging van hun staatsgezag; met de allegorieën van overdaad en liefdadigheid
vormen ze het nooit ontkiemde zaad voor een moderne iconografie van de
verzorgingsstaat. De zorg voor hulpbehoevenden speelde een grote rol in eigentijdse
teksten waarin de belastingheffing en de bestedingen daarvan werden gelegimiteerd.
Het blussen van de brand symboliseerde het beëindigen van schisma en oorlog.
Extinctio was in dit verband een gangbare metafoor. De vlammen in de stad zijn een
uitwerking van het vuur op het land, zoals dat op de Verdrijving van Attila was
geschilderd. Deze pauselijke staatssymboliek brengt motieven in herinnering die
eerder in het stadhuis van Siena waren uitgebeeld: de stad in verval, het land in vuur
en vlam en de verzaakte zorg voor hulpbehoevenden door gezagsverlies van het
centrale bestuur. De verwijzingen naar de actuele politiek en de pauselijke
doelstellingen op korte termijn werden op dit fresco slechts in geringe mate door
portretten benadrukt. Eigentijdse personen bleven beperkt tot het gezelschap in de
loggia met links van de paus opnieuw de generaal van de Heilige Liga.136
De strekking van de brand in het pauselijke Rome wordt verduidelijkt door het
aangrenzende fresco, de Slag bij Ostia. Voor de zestiende-eeuwse burcht aan de
monding van de Tiber, met daarop de pauselijke banier voorzien van de Mediciwapens
en ervoor zestiende-eeuwse zeilschepen, is links Leo X geportretteerd. De paus heft
zijn handen ten hemel, op het moment dat verslagen barbaren aan hem worden
voorgeleid. Achter de pontifex staan twee van de nieuw benoemde kardinalen uit
eigen kring: Giulio de Medici en Bibbiena. Op de voorgrond poseert de pauselijke
veldheer Giuliano de Medici in antiek harnas. Ook hij was een telg uit het geslacht
dat mede door toedoen van Leo X na diverse vergeefse pogingen in Florence als
heerser terugkeerde en tegelijk in Rome meer macht verwierf. De historische
legitimatie voor deze eigentijdse choreografie werd gevonden in de succesvolle strijd
die Leo IV tegen de Saracenen had gevoerd. Leo X ging met deze opzet voort op de
door Julius II ingeslagen weg: het verbinden van actuele voorstellingen met een
geschiebbeeld en een politiek programma.
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Titiaan, Frans I, naar medaille van B. Cellini, geschilderd voor Francesco Maria della Rovere, hertog
van Urbino, 1538.
Louvre Parijs
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Bij de omstreeks 1515 geschilderde fresco's was nog een militair element aanwezig,
waarbij de paus zelf overigens nadrukkelijk als vredesstichter en verzoener figureert.
Bij de in 1516 en begin 1517 voltooide fresco's op de andere wanden werd de
oorlogsthematiek vervangen door een verzoeningsceremonieel. Zowel de kroning
als de eed zijn geplaatst in een rechthoekig afgesloten ruimte binnen een monumentaal
kerkinterieur; zo'n afgescheiden ruimte met verplaatsbare altaren, tafels met liturgische
benodigdheden en troon is verwant aan een conciliezaal. Het gaat om het ceremoniële
hoogtepunt in aanwezigheid van de hoogste gezagsdragers uit het westen.
De verzoening van Leo X met de Franse koning Frans I vond plaats tijdens een
van de eerste aldus geënsceneerde topontmoetingen uit de wereldgeschiedenis. Deze
werd in december 1515 in het stadhuis van Bologna belegd. De diplomatieke
bijeenkomst en de consequenties daarvan, waaronder de herziening van de
Pragmatieke Sanctie golden als de grootste verdiensten van Leo X.137 Op 15 december
1516 werd tijdens een bijeenkomst in de Sixtijnse kapel een samenvatting voorgelezen
van de vier bullen, over ‘het concordaat tussen de paus en de koning van Frankrijk’,
‘de afschaffing van de Pragmatieke Sanctie in Frankrijk’, en de hervorming van de
kerkelijke organisatie.138 Het voorlezen van de bullen ging vooraf aan de
conciliebijeenkomst op 19 december, waar ook vertegenwoordigers waren van de
keizer en de koningen van Spanje en Portugal. Ook de nieuwe hertog van Urbino en in die hoedanigheid omstreden - was aanwezig. Sinds 7 augustus 1516 had de
neef van de paus, Lorenzo de Medici, Francesco Maria della Rovere verdreven en
was hij met steun van Leo X prefect van Rome en hertog van Urbino geworden.
Vasari vermeldt dat op de kroningsscène vele hovelingen en functionarissen van
Leo X zijn afgebeeld. Hoofdfiguur op het fresco dat zich het best als de keizerskroning
van Frans I door Leo X laat omschrijven is uiteraard Leo X zelf. De aard van de
plechtigheid is te verduidelijken aan de hand van een verslag in het dagboek van een
Nederlandse waarnemer. Hij tekende drie geruchten op over de geheime bespreking
tussen Leo X en Frans I waarbij geen secretarissen aanwezig waren. Volgens de
dagboekschrijver had de paus aan de Franse koning de keizerskroon van Byzantium
toegezegd, mits Frans I zich als leider in de strijd tegen de Turken zou opwerpen.
Tevens zou de paus zich bereid verklaard hebben zich in te zetten voor de verheffing
van Frans I tot Duits keizer. Dit viel overigens staatsrechtelijk buiten zijn competentie
en was tijdens het leven van de keizer-elect Maximiliaan (†1519) formeel nog niet
aan de orde. Ten slotte werd vermeld dat Franse inwoners van Rome hun huizen
versierden met de wapens van de Franse vorst, voorzien van de keizerskroon met
diadeem. Voor hen was het een vervulling van een traditie in profetieën over een
tweede Karel de Grote en wel van onversneden Franse herkomst.139 Aldus is het
fresco een uitbeelding van het in
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Bologna gesloten verbond tussen de paus en de Franse koning en van de daarmee
beoogde politieke integratie in West-Europa. De aard van de keizerskroon kon door
de Fransen opgevat worden als het keizerschap, terwijl anderen, voor wie dat
aanstootgevend was, de kroon konden verbinden met het politiek niet meer gewichtige
Byzantijnse keizerschap.
De kroningsplechtigheid wordt bijgewoond door een grote schare
kardinaal-diakenen, -priesters en -bisschoppen. Naast de paus staan de Franse
gezanten; op de achtergrond maken acht Romeinse edelen hun opwachting. Op de
voorgrond worden de geschenken van de Franse koning aangevoerd, met direct
daarachter credens-tafel en altaar. Deze zijn evenals de troon, het baldakijn en alle
kleding met grote ceremoniële nauwgezetheid uitgebeeld. De zangerstribunes, de
banieren en de meer dan manshoge met gekleurde kleden bedekte muur omlijsten
de diplomatieke plechtigheid. De afscheiding en inrichting van de ruimte doen,
evenals bij de zuiveringseed, denken aan een afgesloten conciliezaal in een kerk. In
beide gevallen gaat het echter niet om één specifieke, eenduidig te lokaliseren
plechtigheid, maar om een summa van het pauselijk ceremonieel als symbool van
zijn soevereiniteit. Het verbond van de westerse heersers is uitgebeeld door een
combinatie van verhalende fresco's en de heersers die in grisaille daaronder zijn
afgebeeld. Te zamen vormen zij een Europa omspannende Heilige Liga.
De soevereine positie van de paus in dit verbond wordt tot slot verduidelijkt in de
Zuiveringseed van Leo X. Het opschrift onder dit fresco geeft de strekking aan: ‘De
paus kan alleen door God en niet door mensen veroordeeld worden.’ Een episode
uit de tijd van Leo III (795-816) bood een aanknopingspunt. Deze paus had zich
tegenover Karel de Grote, voorafgaand aan diens kroning tot keizer, onschuldig
verklaard aan tegen hem ingebrachte beschuldigingen van verraad. Op de kansel in
de Sint Pieter zwoer hij op de evangeliën zijn onschuld en sprak hij uit niet aan
mensen en zeker niet aan leken verantwoording schuldig te zijn. De eed wordt op
het fresco voor een vrijstaand altaar afgelegd. De hofhouding van Leo X is op het
podium getuige van de beschuldiging die door de wijzende persoon links van Leo X
wordt geuit. De ridders van Rhodos en mazzieri - de militairen die elkaars rechten
tijdens het concilie voortdurend betwistten - bewaken de plechtigheid.140 Boven de
drie mazzieri staat op nadrukkelijke wijze Lorenzo de Medici. Zijn zo juist verworven
positie als pauselijk legerleider, prefect van Rome en hertog van Urbino was
omstreden omdat deze verworven was door geweld en verraad. Deze door Leo X
gesteunde daad ondermijnde de belofte van Europese eenwording. Deze zuiveringseed
legitimeerde dus het gezag van Leo X in de kerkelijke organisatie, in het gebied van
Rome tot Urbino en Florence, en in Europees verband.
De mise-en-s´cene volgde opnieuw tot in de kleinste bijzonderheden de
voorschriften van de pauselijke ceremoniemeester, Paris de Grassi. Opzet,
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kleding en portretten maakten het fresco herkenbaar als een zestiendeeeuwse
plechtigheid. Vanuit de actuele opstelling verwezen opschriften, historische figuren
op de benedenzone en de gebeurtenissen uit de pauselijke geschiedenis naar het
verleden. Aldus kwam een ideaal tot uitdrukking: integratie van kerk en staat in
West-Europa onder leiding van de bisschop van Rome. De fresco's in de Stanza
dell'Incendio bekroonden in onderlinge samenhang het beeldprogramma van de
eerder beschilderde Stanze. Ten overstaan van diplomaten, hovelingen, raadsheren
en staatshoofden lieten de regerende pausen hun aanspraken op religieus gezag en
territoriale macht op monumentale wijze uitbeelden door een in hoofdlijnen
eenvoudige synthese van geschiedbeeld, actuele politiek en algemeen toekomstideaal;
het bindend thema was de soevereine paus als hoofd van de meest geciviliseerde
hofhouding, als leider van een eigen staat en als primus inter pares tegenover andere
staatshoofden.
Het vijfde Lateraans concilie maakte tegelijk de kracht en de zwakte van de paus als
hoofd van de Kerkelijke Staat zichtbaar. Zijn gezag als kerkelijk leider bleek alleen
in aangepaste, beperkte vorm te handhaven. Binnen de verschillende staten maakten
de kerkelijke organisaties zich los van Rome; fiscaal en bestuurlijk raakten ze meer
verweven met de staat waarin ze functioneerden. Binnen Midden-Italië wist het
pauselijk hof zich financieel en militair goed te handhaven. De kwetsbaarheid
manifesteerde zich verschillende keren op pijnlijke wijze, maar de Kerkelijke Staat
was sterk genoeg om zich als bestuurscentrum met een middelgroot grondgebied te
handhaven, en wel tot ver in de negentiende eeuw.141
Bij het uitbeelden van macht nam na de periode van politieke polarisatie in de
jaren rond 1512 de actuele thematiek sinds 1514 in betekenis af. De voorstellingen
op de tapijten die Rafaël voor de Sixtijnse kapel ontwierp waren historisch van aard,
hetgeen ook meer gepast was gezien de functie van de ruimte waar verwijzingen
naar eigentijdse politieke problemen als strijdig met het decorum golden. De selectie
en uitwerking van de bijbelse voorstellingen werden wel in hoge mate bepaald door
de teksten die in verband met het vijfde Lateraans concilie geschreven waren.142 De
polemische pamfletten hadden plaats gemaakt voor bezadigder traktaten, zoals de
De Concilio van Jacobazzi. Dit omvangrijke handboek werd ook het uitgangspunt
voor de schilderingen in de Sala di Costantino, de grote ontvangstzaal die functioneel
een eenheid vormde met de drie Stanze. De fresco's werden gemaakt in opdracht van
Leo X en Clemens VII (1523-1534) die de door Julius II geïnspireerde traditie in
politieke historieschilderkunst volgden. De leerlingen en jongere medewerkers van
Rafaël zetten na zijn dood in 1520 dit genre voort, dat in 1550 en 1568 door Vasari
werd gepresenteerd als het pièce de résistance in de professionalisering van schilders.
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Paulus III (1534-1549), evenals Leo X als kardinaal geportretteerd achter Julius II in
de Stanza della Segnatura, zette de pauselijke mecenaatstraditie voort met in zijn
kielzog machtig geworden familieleden die het tot hertog en kardinaal brachten, net
als eerder bij de families Della Rovere en Medici. In het Vaticaans paleis, in Castel
Sant' Angelo, in het Farnesepaleis te Rome en in de Farnesevilla te Caprarola
verschenen monumentale verhalende voorstellingen van hof en staat met portretten
van Paulus III, zijn hovelingen en familieleden, zijn wapens en emblemen en met
enkele politieke gebeurtenissen uit zijn pontificaat. De familieleden van Julius II, die
na zijn dood Rome moesten verlaten, lieten vergelijkbare voorstellingen schilderen
in de door hen als hertogen van Urbino bewoonde Villa Imperiale nabij Pesaro.143
Ook Sixtus V (1585-1590) richtte zich naar het voorbeeld van Julius II bij de decoraties
voor de nieuwe bibliotheek in het Vaticaans paleis: een historisch overzicht van de
belangrijkste concilies waarin elementen uit de Stanza della Segnatura waren verwerkt.
De beschavings- en staatsiconografie zoals Julius II die op basis van verschillende
tradities tot een synthese had samengesmeed, werd maatgevend voor andere heersers.
Voor de meeste staatshoofden was de grandeur die Julius zich kon veroorloven echter
niet weggelegd. In de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw ontstond een
Europees netwerk van paleizen met heersersportretten, dynastieke reeksen,
verwijzingen naar hoofse civilisatie en territoriaal gezag. De Franse koningen konden
zich het meest veroorloven. Frans I, Maria de Medici en Lodewijk XIV legden in
Fontainebleau, Parijs en Versailles getuigenis af van hun smaak en macht. In Londen,
Madrid en de residenties van de Duitse heersers kwamen soortgelijke paleizen tot
stand.
In de Nederlanden waren de verhoudingen minder gunstig voor magnifiek
mecenaat. De vestiging van een centraal gezag verliep minder langs hoofse lijnen.
De Oranjevorsten konden zich niet ontplooien als erfelijke heersers. Alleen Frederik
Hendrik kreeg de kansen zich als groots mecenas te presenteren. De ten dele postuum
voltooide projecten vormden een monumentale uitzondering in een natie waar de
steden hun macht niet aan een centraal hof prijs gaven. De belangrijkste stad,
Amsterdam, koesterde zelf de ambitie om het gezag in de Nederlanden te
vertegenwoordigen. In het stadhuis werden voorstellingen ontworpen die naar vorm
verwant waren aan de Italiaanse heerserstraditie en naar inhoud veel gemeen hadden
met de republikeinse thema's zoals die in Siena waren ontwikkeld.
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Uitstraling van de Italiaanse beroepstraditie in Europa
Niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor schilders was de Italiaanse traditie
normgevend. De professionalisering van schilders in Utrecht, Haarlem, Leiden, Delft,
Amsterdam, Antwerpen, Parijs en andere Europese steden was verweven met de in
Italië ontwikkelde beroepsidealen. Michelangelo, Rafaël en hun zestiende-eeuwse
beroepsgenoten golden als exemplarisch. Literaire overleveringen zoals de Vite van
Vasari maakten deze voorbeelden bekend onder beroepsgroepen buiten Florence en
Rome. Elders kwamen soortgelijke pogingen tot bloei om geschiedenis en theorie
van het schildersberoep in traktaten vast te leggen. Van Mander, Van Hoogstraeten,
De Lairesse en anderen stelden regels op voor hun Nederlandse beroepsgenoten die
in vergelijking met Italiaanse schilders minder mogelijkheden hadden om grote
opdrachten te verwerven en meer aangewezen waren op verkoop via de markt. Ook
in Nederland bleef het beroepsideaal echter gebonden aan de Italiaanse voorbeelden.
Rafaël had een beeldvorm in praktijk gebracht die eeuwenlang maatgevend bleef
voor altaarstukken, godsdienstige taferelen en portretten.144 Het ging om een beeldvorm
die te karakteriseren is als het ezelschilderij. Ook altaarstukken werden schilderijen.
Binnen de lijst knielen enkele figuren voor een groepje heiligen. Boven hen zweven
doorgaans Maria met Kind, andere heiligen en engeltjes. De achtergrond toont een
landschap, afgewisseld met geschilderde architectuur. Deze is geheel volgens de
regels van het perspectief geconstrueerd en volgt de laatste mode in vormgeving. De
in verschillende houdingen en met uiteenlopende gebaren en uitdrukkingen afgebeelde
figuren vormen ondanks deze verscheidenheid aan motieven een eenheid, zowel
dramatisch als compositorisch. Daarbij wordt een strenge geometrische opzet
afgewisseld met een bewust asymmetrische ordening. Een voorbeeld is de Sixtijnse
Madonna, door Julius II aan de San Sisto te Piacenza geschonken als dank voor de
loyaliteit van de stad aan de paus.145
Rafaël leverde ook het professionele model voor het portret van de beschaafde
hoveling en bereisde diplomaat, zoals Castiglione, en het wijze staatshoofd, zoals
Julius II.146 De zittende, bijna levensgroot afgebeelde personen werden op een
rechthoekig beeldvlak geplaatst. De geportretteerde is meestal van hoofd tot handen
te zien, soms met op de voorgrond een tafel, boeken en schrijfgerei. Op de achtergrond
is doorgaans een stoelleuning en een draperie afgebeeld, soms een landschap. Het
portret is duidelijk geïndividualiseerd door een nauwkeurige weergave van de vorm
van neus, ogen, mond, kaken, jukbeenderen, baardgroei en haardracht. Vergeleken
met de meeste vijftiende-eeuwse portretten worden details die het geheel verstoren
weggelaten. De economie in schilderkunstige middelen is duidelijk toegeno-
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Rafaël, Portret van Baldassare Castiglione, 1514-1515.
Louvre Parijs
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men. Schilders leerden sneller schilderen en ze leerden effectiever componeren.
Uitgaande van enkele modellen werden portretten geschilderd van twee of drie
figuren. De belichting is helder, maar niet scherp, de contouren van de figuren zijn
vloeiend. Het gangbare gezichtspunt is vaak halverwege en profil en en face waardoor
de karakteristieke trekken zichtbaar worden binnen een standaardtype in houding,
gezichtspunt en belichting.
Het uitvoeren van portretopdrachten werd voor schilders als Titiaan hoofdzaak in
hun carrière. Daarnaast schilderde hij altaarstukken en decoraties voor pronkkamers,
veelal met aan de mythologie ontleende voorstellingen. Voor deze poesie kwam ook
een standaardtype in omloop. Bij deze privéopdrachten speelde de voorstelling een
minder nadrukkelijke rol dan bij de openbare staatsopdrachten. De speelruimte voor
de schilders was groter omdat de inhoud er minder op aankwam, mits er een algemeen
moraliserende strekking te verbinden was aan de verder voor visueel welbehagen
geschilderde voorstellingen.
Het meest prestigieuze genre was en bleef de monumentale verhalende en
moraliserende paleisdecoratie, zoals deze sinds Mantegna en Rafaël werd beoefend.
Vanuit één gezichtspunt werden ingewikkelde voorstellingen op suggestieve wijze
in beeld gebracht. De schilderingen waren opgebouwd uit grote aantallen doorgaans
levensgrote figuren, variërend van tien à twintig tot over de honderd, vliegende
engelen en steigerende paarden, alles tegen de achtergrond van grote bouwwerken
en brede vergezichten. Veel van de afgebeelde personen werden in hoge mate
geïndividualiseerd en sociaal gekarakteriseerd door een combinatie van fysionomie
en insignia, emblemen en deviezen. Kleding, houdingen en gelaatsuitdrukkingen
zijn gevarieerd, terwijl een beredeneerd gebruik werd gemaakt van de omgeving
waarin de figuren verkeren. De verscheidenheid in de delen werd in evenwicht
gehouden door de compositie, opgebouwd met geometrische hulpmiddelen en
versterkt door belichting en arrangement.
De paleisdecoraties van Mantegna, Rafaël en Michelangelo vormden de grondslag
voor wat later bekend werd als de historieschilderkunst: monumentale verhalende
voorstellingen als synthese van historische scènes, actuele politiek en staatkundig
programma. Dit type kunst bleef tot ver in de negentiende eeuw het hoogst
gewaardeerde genre. Pas na het doorzetten van de industriële revolutie en de daaruit
voortvloeiende veranderingen in de techniek van het afbeelden, raakte deze waardering
op drift en verloren de normen ontleend aan Rafaël en zijn tijdgenoten hun algemene
geldigheid. De beroepsgeschiedenis nam een andere wending. De waardering voor
Rafaël raakte omstreden, getuige schilders die zich verenigden onder de naam
prerafaëlieten. Er ontstond een kritiek op de literaire traditie waarin Rafaël als
voorbeeld werd geprezen. Sociale stijging en erkenning door de elite raakten in
diskrediet. Het beroepsideaal, gekenmerkt door rijkdom, hoge
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prijzen, jaargelden, grote huizen, grafmonumenten en aristocratische eerbewijzen,
ontleend aan de erkenning van professioneel vakmanschap, verloor zijn
vanzelfsprekendheid pas sinds de negentiende eeuw.147
De herwaardering viel uit ten gunste van Michelangelo en Leonardo da Vinci die
meer moeite ondervonden hadden in hun betrekkingen met opdrachtgevers dan Rafaël
of Titiaan. De gerichtheid van kansrijke kunstenaars op de wensen van hun
opdrachtgevers wordt overigens versluierd door legenden over slechte betalingen en
miskenning. Rafaël appelleerde minder aan een romantisch kunstenaarsideaal omdat
hij in zijn eigen tijd onmiskenbaar rijk en beroemd was. Michelangelo voldeed beter
aan de cultus van het genie vanwege zijn conflicten met Julius II. Zonder zijn
magnifieke mecenaat echter, zou het beroepsideaal van het aanvankelijk onbegrepen
genie, te bijzonder voor de samenleving waarin hij te leven had, een legende armer
geweest zijn.
Schilders van buiten Italië trokken in groten getale naar Rome, Florence en Venetië
waar zij kennis konden nemen van de meest hoogstaande professionele
verworvenheden. Jan Gossaert, Jan van Scorel en Maarten van Heemskerck-de meest
geslaagde schilders uit de Nederlanden - werden in hoge mate gevormd door wat ze
respectievelijk in 1508-1509, 1522-1524 en 1532-1536 in Rome zagen. Zowel hun
werk als hun maatschappelijke opstelling werden sterk beïnvloed door ervaringen
in Rome. Antieke vormgeving, de fresco's van Rafaël, diens altaarstukken en
paneelportretten, en de sculptuur en fresco's van Michelangelo werden van beslissende
betekenis voor schilders uit de Nederlanden van wie velen aangewezen waren op de
kennis en ervaringen van de naar Rome reizende kunstenaarselite. In Italië bleven
mensen Nederlandse paneelschilderingen verzamelen; incidenteel reisden Italiaanse
schilders naar de Nederlanden, vaker evenwel naar de grote hoven elders in Europa;
Italiaanse schrijvers maakten melding van de verworvenheden van kunstenaars uit
de Nederlandse steden en hun betekenis voor de economie, getuige de opmerkingen
van de Florentijn Guiccardini in zijn historisch relaas uit 1566 over de Nederlanden.
De hechte verwevenheid van de Italiaanse en Nederlandse beroepstradities bleef
tot ver in de zeventiende eeuw van kracht. Rubens, Van Dyck, de Utrechtse navolgers
van Caravaggio en Rembrandt oriënteerden zich op de beroemde Italiaanse
vakgenoten. Voor kunstenaars uit de Nederlanden die over hun vak gingen schrijven
stonden de Italiaanse traktaten model. De uitstraling van Italië is in de nationalistische
Nederlandse geschiedschrijving over het typisch Nederlandse burgerlijke realisme
pas sinds de negentiende eeuw miskend. Voordien ging het om een algemeen erkende
beroepstraditie die vanuit Italië, waar de Nederlandse verworvenheden hun sporen
nagelaten hadden, over heel Europa uitwaaierde.

Eindnoten:
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67 Verhelderend zijn de door Grassi beschreven conflicten over voorrang bij het ceremonieel, zie
Grassi-Dykmans, 288-292, 303-307, 321-323, 357: 11, 358. De weerslag hiervan op de
iconografie komt uitgebreid aan de orde. De problemen van rangorde vloeiden voor uit de
plaatsing in de Sixtijnse kapel waar standaardoplossingen beproefd werden voor de sociale
rangorde van de leden van het pauselijk hof en de ambassadeurs. De clericalisering kwam ook
tot uitdrukking in de vaak overhaaste wijdingen in verband met bisschops- en
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kardinaalsbenoemingen van hovelingen zie Grassi BAV, Diarium, Vat. lat. 5636, fol. 715 met
de wijding van Lorenzo Pucci, en soortgelijke wijdingen in de Stanze, BAV, Diarium, Ottob.
lat. 2571 fol. 99r-v, 101r-102r, 312v-320r, 467r-468v.
Grassi beschrijft dit aldus. Zie voorts Von Pastor 1924, 915-933.
Frommel 1977 met enkele oudere voorbeelden van grafmonumenten in het koor van kerken.
Ook Von Pastor 1924, 980-986 met vanaf 986 een goed overzicht van het gehele mecenaat van
Julius II.
Frommel 1977.
Ik heb geen plannen voor mausolea van Lodewijk XII, Frans I en Maximiliaan I gevonden die
kunnen wedijveren met de projecten van Julius II. Zelfs de abdij van Saint Denis was bescheiden
bij de nieuwe Sint Pieter. Het mecenaat van Maximiliaan I is voor een groot deel in magnifieke
plannen blijven steken.
Men bedenke dat tot 1500 grafbeelden de overledene liggend of biddend voorstelden, een traditie
die in 1505 werd voortgezet bij de grote monumenten in de Santa Maria del Popolo van Asciano
Sforza en in 1507 van Girolamo Basso della Rovere. Het gaat om de wandgraven van Sansovino
in het door Julius vergrote koor. Ik vermoed dat de aan Julius bekende plannen voor het
mausoleum van de hertog van Montefeltro hier een rol gespeeld hebben, alsmede het grote
mausoleum van keizer Hendrik VII in het koor van de dom van Pisa en het mausoleum van de
Anjou-dynastie in de Santa Chiara te Napels. Binnen de pauselijke traditie was het
Julius-monument een novum.
Een interessante parallel is het graf van Paulus III, ook ontworpen door Michelangelo binnen
een eveneens door hem ontworpen variant van de nieuwe Sint Pieter. Ik denk overigens niet
dat Michelangelo dit grafmonument gesaboteerd heeft ten faveure van zijn kerk, maar dat de
nieuwe machthebbers na de dood van Paulus III zijn project getraineerd hebben.
Deze verhoudingen verdienen uitvoeriger explicatie en annotatie dan ik hier kan geven. Vergelijk
Wittkower 1963 en 1964.
Vasari, Van Mander en de andere geletterden behandelden de modale, van nering afhankelijke
schilders niet eens.
Zij behoren tot de eerste kunstenaars die opdrachten aannamen die ze niet tot een goed einde
brachten, waaronder de grote decoraties in de Salone of Sala dei Cinquecento te Florence, zie
Wilde 1944. Voor Da Vinci werd het bijna regel ambitieuze projecten halverwege achter te
laten om voor anderen te gaan werken.
De bronnen in Golzio 1936 na 1510 geven hiervan een goed beeld.
Golzio 1936, met betalingen, benoemingsdocumenten en brieven.
Shearman 1972 en Kempers, 1986, 7-10.
Zie Vasari-Milanesi, IV, 326-348, de fragmenten in Golzio 1936 en verwijzingen en
interpretatiemogelijkheden in Kempers 1986, 7-11.
Voor deze problematiek zie Kempers 1986, noten 8-10, 50-66.
Golzio 1936, 22.
Grassi-Frati, 189-291 met een gedetailleerde beschrijving van de veldtocht.
Argumenten voor Vasari's betrouwbaarheid inzake iconografie en chronologie in Kempers
1986, alsmede de informatie in de Ragionamenti over Leo X en Clemens VII. De gangbare
datering is dat de Disputa in 1509 is geschilderd en de School van Athene in 1511, terwijl de
voltooiing van de Stanza d' Eliodoro in 1514 wordt gedateerd.
Het Romeinse humanisme is een tot voor kort vergeten denkrichting die achteraf is overschaduwd
door het oudere, veel intensiever bestudeerde Florentijnse humanisme dat republikeins en minder
theologisch van aard is, zie Kempers 1986.
Grassi-Dykmans en Minnich 1982.
Voor een meer gedetailleerde en geannoteerde reconstructie van de gebeurtenissen zie Kempers
1986, 1, 19-20.
Klotzner 1948 en de bronnen in de noten van Kempers.
Grassi-Dykmans, 317-319.
Over de baard Starn 1980, 42-44.
Grassi-Dykmans, 315-317. De volgende karakteristieken zijn verspreid over het Diarium te
vinden, zie Vat. lat. 12268 vanaf fol. 263r, de transcripties van Dykmans en Kempers 1986.
Grassi-Dykmans, 275-292. Ik heb het onderzoek oorspronkelijk gedaan aan de hand van de
toen nog grotendeels onuitgegeven bronnen BAV, Vat. lat. 12268, 12269, 12272 en 5636, Ottob.
lat. 2571 en Chigi LI 19.
Grassi-Dykmans 276: 7.
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94 Opgenomen in BAV, Vat. lat. 3966. fol. 111r-115v. Deze bundel geeft op fol. 19v, 35v, 36r-v
interessante aantekeningen van de bibliothecaris die in de hoofdbibliotheek wetboeken ophaalt
en uitleent.
95 Vergelijk Cassee 1980 en Conti 1981.
96 BAV, Vat. lat. 1385 is bij mijn weten niet eerder in publikaties aan de orde geweest.
97 Zie voor een uitvoeriger behandeling Kempers 1986.
98 Een argumentatie in verband met de gangbare hypothesen over rechtszaal of bibliotheek in
Kempers 1986, 4-7.
99 Zie Pfeiffer 1975, 73-97.
100 Grassi-Dykmans, 342-344 en Klotzner 1948, 113.
101 Voor de identificaties zie Kempers 1986, 25-32.
102 Grassi BAV, Vat. lat. 5634/1 fol. 161r, 167r-168r.
103 Voor een overzicht van identificaties en literatuur zie Pfeiffer 1975, 46-72.
104 BAV, Urb. lat. 151.
105 De eikesymboliek en de ceremoniële voorschriften uitgebreider in Kempers 1986, 29.
106 Patrizi-Dykmans, 76, 82, 92, 183, 459, 464, 465, 478, 552.
107 Vasari-Milanesi, IV, 337.
108 Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12269, fol. 412r, 428v, 432v.
109 Uitvoeriger annotatie in Kempers 1986.
110 De aantekeningen van Grassi voor zijn niet voltooide ceremonieboek BAV, Vat. lat. 5634/1, fol.
113r-v, 159v, 160r-v, 166v-168r, 170-173v en Patrizi-Dykmans, II, 464-465, geven informatie
over insignia, kleding en posities van de verschillende functionarissen, die ook voor de andere
Stanze van Rafaël van belang is.
111 De gangbare opvatting luidt dat het een portret is van Gregorius IX met enkele kenmerken van
Julius II. De hier voorgestelde omkering zet ik voort in de iconografische analyse van de volgende
fresco's. In dit verband lijkt mij de gangbare aanduiding cryptoportret minder geschikt dan
historiserend portret: het gaat om een eigentijdse gezagsdrager wiens positie verduidelijkt wordt
door verwijzingen naar gezaghebbende voorgangers. Essentieel voor dit genre
historieschilderkunst is de eenheid van machtsaanspraken, waaraan de eenheid van tijd, en
veelal ook van plaats wordt opgeofferd.
112 Zie Kempers 1986.
113 De restauratierapporten bieden, mede door de latere overschilderingen en herstelwerkzaamheden
geen uitsluitsel. De kwestie van aanpassingen door Rafaël zelf, die in het geval van de School
van Athene zeker hebben plaatsgevonden, is belangrijk voor de interpretatie van de fresco's.
Dat Leo X over Julius II heen geschilderd is, is een werkhypothese. Dat de opzet van Julius II
was, is, gezien de voorstudies, zeker. De idee van Raphael's unexecuted projects is overigens
methodisch problematisch, omdat verschillende studies mogelijk niet van zijn hand zijn. Vergelijk
Knab 1983.
114 Het gebed in Orvieto, zie Grassi-Frati, 33-34; votiefgebeden in de Santa Maria del Popolo, de
Sixtijnse kapel en in de Sint Pieter in verband met de Heilige Liga, zie Grassi-Frati, 299-302,
307-311; votiefgebeden voorafgaand aan de conciliebijeenkomsten, zie Grassi-Dykmans, 285:27,
288:14, 290:24, 303:3-4. De kardinaal achter de paus is vermoedelijk de decaan van het college,
Riario. Links zingen acolieten in witte superpellicea. Over palfreniers en sedia gestatoria
Grassi-Frati passim en Grassi-Dykmans, 294:16, 303:3.
115 De kerkinterieurs verwijzen onder meer naar het concept van de nieuwe Sint Pieter, zoals dat
door Egidius van Viterbo is ontwikkeld en door de bouwheren werd vormgegeven. Het volgende
is slechts in beperkte mate van annotatie en argumentatie voorzien, omdat ik een artikel over
de Vaticaanse fresco's tussen 1511 en 1524 voorbereid. De hypothese over
belastingmonopolisering is mede gebaseerd op opmerkingen van Grassi en op diplomatieke
correspondentie, zie Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12268, fol. 368r-v; Vat. lat. 397r, 398r-v
en Renaudet 1922, 4, 6, 600-607, 610, 612-614, 625, 644.
116 Cassee 1980, 41-42 en afbeeldingen 30, 31.
117 Grassi-Dykmans, 315: 30 en 31, waarin Julius 's avonds de maaltijd gebruikt in het familiepaleis
bij de San Pietro in Vincoli; daar wordt hij op 27 juni 1512 door de gubernator van de stad en
door Grassi opgehaald om deel te nemen aan de triomfprocessie vanwege de verdrijving van
de Fransen. Op 13 februari wordt het statieritueel in deze kerk gevierd en wel op plechtige wijze
met veel conciliemedewerkers en -deelnemers, 327: 2-3.
118 Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12269, fol. 428v-432v, 435v, 439v. Von Pastor 1924, 827-839
vermeldt de belangrijkste diplomatieke en militaire manoeuvres. Zelfs informatie, BAV, Vat.
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lat 12268, fol. 328r-331v. Op het openbare consistorium van 9 janunari 1512 verleende Julius
II aan Schinner, de Zwitserse prelaat die tot kardinaal was gewijd, het legatenkruis met
uitzonderlijke volmachten, vooral inzake onderhandelingen met de keizer. Zie Grassi, Diarium,
BAV, Vat. lat. 12269, fol. 459r-464r. In essentie dezelfde gegevens in Grassi-Frati, 299-325 met
ook de behaalde overwinning.
Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12269, fol. 428v-431r.
Grassi-Dykmans, 315-317, 323: 26, 335, alsmede de ceremoniëlen rond de terugkeer van de
schismatische en ketterse kardinalen, 341-347.
Geciteerd in Roscoe 1805 11, 81 noot a.
De lofdichten op Leo X geven een vertekend beeld van Julius II, die door de lofredenaars van
Leo en door zijn opponenten als oorlogszuchtig militair werd gekenschetst, terwijl die rol in
zijn eigen presentatie alleen als een noodzakelijk kwaad in crisistijd werd gezien. Voor lofdichten
op Leo X zie Roscoe 1805 11.
Over deze portretten ook Shearman 1972, 18-22.
Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12269, fol. 463r, en Von Pastor 1924, 836-837.
Voor deze figuur, zie Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12269, fol. 459r-460v. Voor de historische
context heb ik ook gebruikt gemaakt van de dagboeken van Sanudo, de Venetiaanse gezant en
van Guiccardini's Storia d'Italia, gegevens die ik in een voorgenomen artikel nader hoop uit te
werken.
Grassi-Dykmans, 316 noot 194 met noot 230 een verwijzing naar Nicolaus della Rovere als
capitaneus generalis custodie sacri palatii, de neef van de paus die deelneemt aan de mis voor
de vijfde conciliezitting.
Grassi-Frati, 314, 319 en Von Pastor 1924, 840-845, 853. Francesco Maria della Rovere is in
wisselende mate loyaal aan het pauselijk gezag. Cardona is direct herkenbaar aan zijn
veldheersstaf. Andere militairen die een grote rol speelden in de Liga waren Francesco Gonzaga
en Fabrizio Colonna.
Von Pastor 1924, 852-869. De ceremoniële loyaliteitsbetuigingen van de ambassadeurs van
Parma, Reggio, Piacenza, Bologna en Zwitserland in Grassi, Diarium, BAV, Vat. lat. 12269,
fol. 544v, 553v-555r, 566v en 12268, fol. 391v-394r, 411r-432v. De meeste plechtigheden
vonden plaats in de Sala di Costantino.
Grassi-Dykmans, 315-317. ...ob exterminatos Gallos et profligatos ac expulsos ex Italia, de
qua re preter id quod statuit gratias Deo reddi in omnibus terris et locis, non solum Italie sed
et Hispanie ac Anglie Alemannieque, et aliorum confederatorum contra Gallos......propter
victoriam contra Gallos..., ...in victoriam et gloriam et triumphum, vitamque et iubilationem,
ob Italiam, ob Lombardiam, Flaminiam Liguriamque et urbemque denique recuperatam,
servatam, liberatam... en het mooiste van al in de ogen van Grassi ...etiam Galli ipsimet victi,
qui in urbe erant,-erant enim multi indigene,-de nostra gloria, victoria, laude, pace et quiete
contenti esse videbantur, omnes simul Deum benedicentes, qui est benedictus. Amen
Luzio 1887, 577-582 met de brief waarin de optocht wordt beschreven. Dergelijke, eerder in
verband met Siena en Urbino behandelde optochten, waren voor de politieke beeldvorming en
voor de werkgelegenheid van schilders bijzonder belangrijk. Een vroeger voorbeeld is het
Lateraanse fresco met de gekroonde Bonifatius VIII na diens possessio. De doorgaans veel
explicieter propagandistische iconografie van intochten en parades is verhelderend voor de
meer ingehouden beeldprogramma's in paleizen, zoals ook blijkt bij de nog te behandelen
Florentijnse feesten in 1565 en 1566. Vergelijk Vasari's beschrijving van het apparato van 1566
in Milanesi VIII, 521-622.
Er is overigens wel meer in de presentatie van Julius II, zowel in zijn ideologie als in de schaal
van de architectuur, dat doet denken aan de cultuur van het Derde Rijk.
Grassi-Dykmans, 335:4. En verder ...acclamentes inter lacrimas: ‘Salutem anime sue, qui vere
Romanus pontifex Christi vicarius fuerit, iustitiam tenendo, ecclesiam apostolicam ampliando,
tirannos et magnates inimicos persequendo et debellando.’
Voor een uitvoeriger overzicht en verdere verwijzingen inzake dergelijke traktaten zie Kempers
1986, noten 71-72, 106-109.
De lofdichten op Leo X in Roscoe 1805 en Shearman 1972 en 1972b.
Grassi-Dykmans, 339-369 en Diarium, BAV, Vat. lat. 5636, fol. 30r-164v.
Shearman 1972, 18-20, met de aantekening dat ik vermoed dat dit fresco nog ontworpen is
onder Julius II. Voor de stand van wetenschap inzake deze stanza zie Dussler 1971, 78-82.
Ook hier kunnen de details in aankleding van tronen, trappen en altaren, in de kleding en plaats
van de aanwezigen en in hun houdingen en insignia verklaard worden uit passages in de
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dagboeken van Grassi, het ceremoniaal van Patrizi waarnaar hij veel verwijst en naar zijn eigen
opzet voor een nieuw ceremoniaal, het Caeremoniarum opusculum Vat. lat. 5634/1, onder meer
fol. 50r, 54r, 107r, 113r-v, 130r, 161r, 167r-168r, 170v-175r, 237v-238r en 5634/2, fol.
102v-103r, 342r.
Grassi-Dykmans, 341-351 met het vredesritueel op de zittingen van 27 april en 19 december
1513 waarop het Pisaanse schisma werd beëindigd, de Fransen hun adhesie aan het vijfde
concilie van Lateranen betuigden en met de paus een bondgenootschap aangingen tegen de
Turken. Ook Minnich 1982, 379-381 met verdere verwijzingen. De sessies in 1514 en 1515
betroffen vooral interne kerkpolitieke kwesties, zoals de verhoudingen tussen bedelorden,
bisschoppen en kardinalen. In september 1515 vond de slag bij Marignano plaats, kort daarop
belegden Leo X en de nieuwe koning Frans 1 vredesonderhandelingen in Bologna waarvan
geen notulen zijn gemaakt. Grassi geeft van de bijeenkomsten rond de eigenlijke ontmoeting
wel een uitvoerig verslag, Diarium, BAV, Ottob. lat. 2571, fol. 167r (intocht in Florence, later
uitgebeeld door Vasari) tot 197r met het vertrek van de paus van Bologna naar Florence. Enkele
implicaties van de verzoeningsbijeenkomst in Minnich 1982, 383-387.
Een interpretatie van de kroning met de nadruk op het Latijnse keizerschap in Scheller 1978,
14-20. De gegevens van De Fine, BAV, Ottob. lat. 2137, 22-24 gaan niet verder dan een
intentieverklaring voor het Byzantijnse keizerschap, een vaag voornemen inzake de kandidatuur
als opvolger van Maximiliaan 1, en de observatie van de wapens in Rome corona et diademate
ornata (24). Het verzoeningsritueel te Rome in Grassi-Dykmans, 359-365, een verslag dat
eindigt met de huiselijke mededeling dat Leo X na de plechtigheid naar huis ging: per muilezel
door de motregen en vroeg naar bed uit eerbied voor de oudere kardinalen. Een interpretatie
van de Stanza dell'Incendio in Dussler 1971, 82-86 en Shearman 1972, 21-23.
Voor de plechtigheden aan het slot van het concilie Grassi-Dykmans, 362:5, 362-369. De
gegevens over Giuliano en Lorenzo de Medici en over de relaties tussen de verschillende
categorieën pauselijke militairen zal ik elders nader uitwerken, evenals de problemen inzake
de staatsrechtelijke verhoudingen die hierbij aan de orde zijn.
Een belangrijk element hierin is de verdere militarisering van het pausdom: de vorming van
een eigen leger en een eigen politiemacht van Zwitserse gardisten, macerii en Hierosolimitani,
zoals we dat op de fresco's van Rafaël hebben gezien.
Zie hiervoor Shearman 1972b.
De hof- en staatsiconografie in de Villa Imperiale verdient nader onderzoek, maar in dit verband
moet ik volstaan met een globale schets van de latere ontwikkelingen. Interessant is ook de
weerslag in Venetië, in het bijzonder in het Palazzo Ducale. De samenhang tussen staatsvorming
en iconografie is hier echter minder direct omdat Venetië zich na 1509 alleen als kleinere
soevereine staat kon handhaven. De staatssymboliek is daardoor algemener van aard en is
minder hecht verbonden met de politieke actualiteit.
Vergelijk de voorbeelden in Dussler 1971, 18-55.
Dussler 1971, 36-38. Waarschijnlijk gaat het om een in de tweede helft van 1512 gemaakt
altaarstuk, na de ontvangst van de gezanten van Piacenza in Rome. De precieze lokatie en
functie van altaarstukken van Rafaël is overigens nog een zaak voor verder onderzoek, met
name de kwestie of het decoraties zijn voor hoofdaltaren, zoals is verondersteld, mogelijk ten
onrechte.
Voor het Juliusportret Starn 1980. Het werd op het altaar van de Santa Maria del Popolo getoond
op feestdagen, samen met de Madonna met de sluier. Het gold als zeer natuurgetrouw en Vasari
schreef dat het was ‘zo wonderbaarlijk levensecht en werkelijkheidsgetrouw dat het vrees
inboezemde alsof het leefde’. Mogelijk is het portret in oktober 1511 gemaakt in verband met
de in de Santa Maria del Popolo openbaar gemaakte Heilige Liga. De lengte van de baard die
begin 1512 werd afgeschoren doet dit vermoeden. Zie Starn 1980, 18, 21-25.
Vergelijk hoofdstuk 5.
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3 Cosimo I en Vasari, idealen van staatkundige en professionele
perfectie
Inleiding en terugblik
Individuele verschillen tussen opdrachtgevers en tussen kunstenaars ontstonden
binnen algemene ontwikkelingen en samenhangen. Mensen kwamen meestal pas tot
mecenaat wanneer ze op latere leeftijd in een al langer bloeiend centrum politieke
macht verwierven. Het financiële fundament voor de opdrachtverlening was dan al
gelegd. De economische opleving van de elfde tot de dertiende eeuw maakte
opdrachtverlening in grote centra nadien financieel mogelijk, ook bij tijdelijke
recessies. De elite bleef vermogend en uitgaven op het gebied van kunst en cultuur
waren in verhouding tot militaire bestedingen niet hoog. Schilderwerk was zelfs
opmerkelijk goedkoop en daarom niet direct afhankelijk van conjunctuurbewegingen
op kortere termijn. De culturele bloei van de veertiende tot de zestiende eeuw was
gegrondvest op een solide economische onderbouw die tegen terugslag bestand bleek.
Van beslissende betekenis waren de politieke verhoudingen die de welvarende elite
aanzetten tot daadwerkelijke opdrachtverlening om in onderlinge wedijver hun
posities in kunstwerken te bepalen.
Julius II kon zich als opdrachtgever meer veroorloven dan kardinaal Stefaneschi;
de omstandigheden dwongen hem tot een andere stellingname en stelden hem in
staat nieuwe deskundigheden van kunstenaars te gebruiken. Cosimo de Medici die
het economisch succes van zijn vader benutte om politiek gezag te verwerven, kon
zich minder veroorloven dan Stefaneschi en Julius II. Hij hield het bij naamheiligen
en familiewapens, terwijl Federico da Montefeltro zich reeksen portretten in tal van
kerken en paleizen kon veroorloven. Individuele keuzen waren telkens een functie
van de verhoudingen waarin opdrachtgevers verkeerden. Zij streefden naar een
ideaalbeeld van de beschaving en macht die in hun omgeving bereikbaar was en
verwezen daarbij naar het verband van kerk, stad, familie, hof en staat waarin ze
leefden. De nadruk verschoof in de loop van de tijd in de richting van de staat en het
repertoire staatssymbolen breidde zich uit.
De verhoudingen waarin personen zich als mecenas gedroegen waren vaak dezelfde:
stabilisering van een elitepositie van oudere mannen in een ingewikkeld
maatschappelijk verband.148 Telkens konden opdrachtgevers van elkaar leren,
voorbeelden aan anderen ontlenen en zelf varianten ontwikkelen. Alle opdrachten
te zamen droegen bij tot een ontwikkeling die aan schilders de mogelijkheden bood
hun vaardigheden voortdurend aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Mecenaat
en kunst kregen vaste vormen waarbinnen tal van variaties mogelijk waren.
Kenmerkend voor de ontwik-
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Giorgio Vasari, Cosimo I beraamt de belegering van Siena, omgeven door deugden en engelen,
1564-1565, Sala dei Cinquecento.
Foto Gabinetto fotografico Firenze
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kelingen in het westen is juist deze combinatie van continuïteit en verandering, vaste
voorbeelden en de mogelijkheden tot vernieuwingen, gedurende een periode van
meer dan drie eeuwen.
Mensen ontleenden in Italië eeuwenlang mecenaatsmogelijkheden aan nieuw
verworven machtsposities en werden tot opdrachten aan schilders gedwongen door
de verhoudingen waarin ze verkeerden. Belangrijke opdrachten kwamen voort uit
een stabilisering van politieke verhoudingen rond machtige individuen. Mensen
zochten in schilderingen sociale oriëntaties en probeerden via ideaalbeelden hun
omgeving te vormen. De grote vorsten van de zestiende eeuw vonden bij hun streven
naar visualisering van gezag aanknopingspunten bij de eerder door bedelorden,
stadsbesturen, koopmansfamilies en kleinere vorsten verleende opdrachten. Zo
ontwikkelden opdrachtgevers en schilders tradities met een eigen dynamiek in
mecenaat en professionalisering.
Mecenaat bood zelfs de machtigste heerser een beperkte keuzevrijheid. Opdrachten
aan schilders volgden altijd op grote bouwopdrachten die het schilderwerk in grote
lijnen bepaalden. Gelijktijdig of tevoren door bondgenoten of tegenstanders verleende
opdrachten beïnvloedden onvermijdelijk de keuze van vorm en voorstelling. Geen
enkele opdracht was een incident of een louter individuele beslissing. Bovendien
waren opdrachtgevers afhankelijk van wat schilders geleerd hadden en van de
manieren waarop zij conventies, tradities en vernieuwingen verwerkten in hun eigen
deskundigheid.
De context van schilderingen bepaalt de interpretatiemogelijkheden voor de
samenlevingen waarin ze gemaakt, bekeken en beoordeeld werden. Opdrachtgevers
waren meestal oudere mannen die in gebouwen waar tal van rituele regels golden,
getuigenis van hun gezag wilden afleggen. Schilderingen geven daarom inzicht in
gedragsidealen en machtsaanspraken die verstaanbaar waren in de omgeving van de
opdrachtgever. Macht werd meer benadrukt dan afhankelijkheid, vrede meer dan
oorlog, rijkdom meer dan armoede en civilisatie meer dan gebrek aan zelfbeheersing.
Persoonlijk drama, verloren veldslagen, faillissementen en cultureel verval werden
in de officiële beeldende kunst niet uitgebeeld. Andere gegevens dan schilderingen
kunnen dit ideaalbeeld corrigeren, en vooral de reikwijdte ervan nader bepalen. De
politieke en culturele geschiedenis van de elite kan goed bestudeerd worden aan de
hand van monumenten voor andere aspecten van de sociale geschiedenis zijn in
opdracht vervaardigde schilderingen minder geschikt.
Aanvullende bronnen geven inzicht in de keerzijde van het ideaalbeeld van
opdrachtgevers. Zo wijst het gedwongen vertrek van Stefaneschi uit Rome op zijn
afhankelijkheid en zijn persoonlijke frustraties. Het einde van het regime van de
Nove in Siena verduidelijkt de dynamiek in machtsrelaties en opdrachtverhoudingen,
evenals de veranderingen in de posities van de
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Medici's. De moeizame strijd van de door ziekte en ouderdom verzwakte Julius II
verhelderen de achtergrond van de kunst van Rafaël en Michelangelo. Voor Cosimo
I gold een ander drama. Het grootste deel van zijn leven moest hij voor zijn positie
strijden tegen burgers in Florence en vorsten daarbuiten. Toen zijn ambities in
vervulling gingen, was hij aan het eind van zijn krachten; hij trok zich terug uit het
openbare leven, ging in een villa wonen en bracht als staatshoofd en mecenas niet
veel meer tot stand.
Opdrachtverlening was een functie van staatsvorming en beschaving, processen
die, gegeven incidenten en individuele wendingen, op langere termijn volgens vaste
patronen in duidelijke samenhangen verliepen. Civilisatieprocessen binnen bedelorden,
stadstaten, koopmansfamilies en hoven kwamen te zamen in een Westeuropese
staatscultuur die door het mecenaat zichtbaar werd gemaakt. In staatsverband werden
meer mensen gedurende een langere jeugd opgevoed en opgeleid met
omgangsvormen. Ze merkten in hun volwassen leven vaker hoe belangrijk kennis,
matigheid en voorzichtigheid konden zijn; de voordelen traden duidelijker naar voren;
volwassenen ondervonden meer hinder van het schenden van gedragsnormen. Dit
betekent overigens niet dat de oorlogvoering vreedzamer werd; integendeel, ook
gewelduitoefening leerden mensen beter organiseren, zodat ze in grotere legers langer
en harder konden strijden, zoals blijkt uit de carrière van Federico da Montefeltro,
Julius II en Cosimo I (1537-1574).
De voortgaande staatsvorming en civilisatie impliceerden een machtsverlies van
geestelijken. Als paus, kardinaal, kanunnik of raadsheer van vorsten konden zij wel
opdrachten verlenen, maar binnen een staatsverband, waarin kerkelijke instellingen
waren opgenomen. Religieuze idealen werden in gematigde vorm gemeengoed onder
grotere groepen burgers en edelen, waardoor de geestelijkheid een deel van haar
machtsbasis verloor. Magie en mystiek werden teruggedrongen; de luister van
kerkelijke rituelen werd overgenomen in het staatsceremonieel. Voor mannen die
op latere leeftijd aan het hoofd kwamen te staan van staten werd het van eminent
belang de grandeur van de staat tot uitdrukking te brengen en daarmee allure te
verlenen aan hun eigen positie en de cultuur waarop ze zich voor lieten staan.
Het grootschalige mecenaat van Cosimo I besloeg een korte periode van zijn leven
en kwam pas laat in zijn regeringsperiode tot bloei.149 Voor 1555 was de machtspositie
van de in 1519 geboren vorst nog precair. Cosimo I volgde in 1537 Alessandro de
Medici op als hertog van Florence. Alessandro stamde via Lorenzo, de hertog van
Urbino, af van de hoofdlijn van het geslacht, terwijl Cosimo zijn voorouders via een
zijlijn moest traceren. Tussen 1494, toen de familie Medici voor het eerst uit Florence
verdreven werd, en de jaren veertig van de zestiende eeuw kende de stadstaat een
periode vol wisselend fortuin. Tot een samenhangende opdrachtverlening van een
toon-
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aangevende groep kwam het niet tussen 1490 en 1550. Cosimo's positie werd tot
1555 bedreigd door spanningen binnen het nog jonge hertogdom, conflicten met de
paus, dreiging vanuit Turkije, Frankrijk en Spanje en door de aanhoudende strijd om
Siena. De inname van Siena in 1555 betekende ook op andere fronten een détente.
Het politieke evenwicht werd tussen 1555 en 1565 bekrachtigd. In 1565 werd de
positie van Cosimo I als staatshoofd formeel erkend met een nieuwe wet voor de
bestuurlijke organisatie van de Toscaanse staat.150 Zijn rol als een van de grote
Europese vorsten werd in 1565 bevestigd door het huwelijk van zijn zoon Francesco
met Johanna van Oostenrijk.151 Kort voor zijn verheffing tot groothertog in 1571
kwam zijn mecenaat tot bloei als middel om zijn positie binnen Florence en tegenover
de andere staten te onderstrepen.
Cosimo I ontplooide stedebouwkundige initiatieven waardoor Florence het aanzien
kreeg dat het in grote lijnen nog steeds heeft.152 De republiek groeide uit tot een
vorstelijke residentie. Een van de ingrepen gold de herinrichting van de
bedelordekerken.153 De nieuwe hertog liet ook het oude stadhuis opnieuw decoreren.
Na de verhuizing van de hertogelijke familie naar het Pittipaleis in 1543 werd het:
Palazzo Vecchio. Ernaast liet de vorst grote kantoren bouwen. Daar werd op de
bovenste verdieping door zijn opvolger een pronkkamer met schilderkunst ingericht:
de Tribuna in de Uffizi. Het meeste werk werd na 1555 uitgevoerd door Vasari, die
net als Rafaël niet alleen schilder maar ook architect, organisator en stedebouwkundige
was. Naast een geslaagd beeldend kunstenaar en architect werd hij bovendien schrijver
van een gezaghebbend overzichtsboek. Daarmee drukte hij zijn stempel op het beeld
dat het nageslacht zich van de kunstgeschiedenis vormde.
Met de vestiging van het hertogelijk hof als spil van de staat werd ook de
kunstsector gereorganiseerd. De pogingen van schilders om individueel een betere
positie te bereiken en het streven van de vorst naar bestuurlijke centralisatie sloten
goed op elkaar aan. De belangengemeenschap van de kansrijke kunstenaars en de
hoofse elite leidde tot de vorming van een nieuwe beroepsorganisatie binnen de staat:
de academie.

Breken, zagen en witten in bedelordekerken: de overmacht van hof en
staat
De ontwikkelingen in kerkbouw en inrichting, op gang gebracht door
koopmansfamilies en voortgezet door pausen en vorsten, werden in de zestiende
eeuw bekroond. Heersers als Cosimo I maakten al het kerkelijk mecenaat afhankelijk
van de centrale staat. De eigen inbreng van monniken, families
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en gilden liep ten einde; ze gaven de ruimten prijs die ze eerder verworven hadden:
het koor in het schip en de zijkapellen. Leken werden als groep toegesproken, hun
aandacht richtte zich op monumentale preekstoelen en het hoofdaltaar. Bestaande
scheidslijnen werden geslecht. Er ontstond een kerk gericht op burgers. De nieuwbouw
van protestantse en jezuïetenkerken en de verbouwingen in de bedelordekerken
hebben op dit punt verrassend veel gemeen. De voortgaande maatschappelijke
integratie van monniken en leken kreeg gestalte in de kerkarchitectuur die in de
protestantse naties soberder was, maar functioneel overeenkomsten vertoonde met
de centra van de contrareformatie.
De verbouwingen van de grote bedelordekerken, de Santa Croce en de Santa Maria
Novella, maakten deel uit van de stedebouwkundige projecten van Cosimo I. Met
de herinrichting van het stadhuis en de bouw van de Uffizi was deze onderneming
een uitvloeisel van de hof- en staatsvorming. Reguliere en seculiere geestelijken
verloren veel van hun macht, enerzijds aan de paus, anderzijds aan Cosimo I, die de
onderwerping van de bedelorden aan de staat op bekwame wijze tot stand bracht.
Florentijnse kerken werden afhankelijk gemaakt van de staat, geleid door de familie
Medici. De hertog wist met steun van de paus bedelorden, families, broederschappen,
gilden en afzonderlijke opere aan zijn centrale gezag te onderwerpen. Hij benoemde
Borghini en Vasari tot tussenpersonen die namens het hof de organisatie van alle
kerkdecoraties moesten leiden.154 Cosimo I was als eerste heerser in Florence bij
machte het patronaat van families en broederschappen te doorbreken en een centrale
opzet door te voeren. De invloed van het hof was nog groter dan die van de stadstaat
Siena gedurende de vroege veertiende eeuw. Cosimo I werd een bouwheer en mecenas
op afstand. Dank zij hem kon Vasari als capomaestro en als leider van een ploeg
schilders een naar vorm en voorstelling samenhangend decoratieprogramma
ontwikkelen. Het staatsapparaat legde een uniforme stijl op aan vrijwel alle gebouwen
in Florence.155
De geïntegreerde kerk- en kapelbouw uit de vijftiende eeuw werd nog verder
doorgevoerd. De opzet met een koorkapel en een groot schip met twee reeksen
gelijksoortige kapellen was, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, geïntroduceerd in
de San Marco, de Santissima Annunziata en de San Lorenzo. Met een nietsontziende
daadkracht werden de aanzetten uit de periode tussen 1435 en 1480 verwerkt tot een
consequent uitgevoerd meerjarenplan voor alle kerken, ook voor de eertijds zo
invloedrijke franciscaner- en dominicanerkloosterkerken.
Het schip werd schoongeveegd. De gotische koorscheidingen verdwenen. Vrijwel
alle graven en familiewapens werden verwijderd. Slechts enkele monumenten van
de Medici's of hun cliënten bleven gespaard, te zamen met enkele schilderijen die
van grote kunsthistorische waarde werden geacht: de
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fresco's van Domenico Veneziano en Masaccio. De monniken verhuisden naar een
kleiner koor in een vergrote capella maggiore; het hoofdaltaar schoof naar voren en
het absispodium werd vergroot. De kapellen in het dwarspand bleven vrijwel
ongemoeid. De kapellen in het schip werden gesloopt, muren werden gewit en
altaarstukken werden verwijderd.
Voor alle kapellen in het schip werd een nieuwe gelijksoortige omlijsting
ontworpen.156 Zo ontstond een reeks vensters op de christelijke wereld, in beeld
gebracht volgens strenge dogma's. Het lijden van Christus kwam opnieuw centraal
te staan. Heiligen en Maria verloren terrein, ofschoon er ook enkele nieuwe
Mariavoorstellingen werden geïntroduceerd. Alle zijaltaren vormden een didactisch
geheel. De voorstellingen waren bedoeld voor de leken die uitzicht kregen op een
groot ciborium op het hoofdaltaar waar het geloofsmysterie gesymboliseerd werd
door de hostie.
De opdrachten om aangepaste geloofsvoorstellingen in een vernieuwd
architectonisch kader uit te beelden gaven Vasari en zijn jongere beroepsgenoten de
mogelijkheid een eeuwenlange ontwikkeling in het altaarstuk af te ronden. Zij deden
dat snel, doelmatig en met weinig fantasie; dat werd niet gevraagd en was ook niet
nodig. De kerkelijke voorstellingen moesten zo direct mogelijk gepopulariseerd
worden, zo stelden onder meer Raffaello Borghini, Paleotti en Borromeo het rond
1580 op schrift.157 Het werd door deze hoge geestelijken ongewenst geacht dat
schilders met gedraaide figuren, gelaatsuitdrukkingen, gebaren en veel naakt lieten
zien wat zij konden. Daarmee zouden ze de aandacht van de gelovigen afleiden van
de religieuze dogma's, die ze met hernieuwd elan op schrift stelden. De opleving van
de godsdienst voltrok zich evenals in Rome vanuit een staatkundig kader. Kunst was
middel en geen doel. Evenmin werd het gepast geacht dat schenkers eigen
interpretaties gaven van de theologische dogma's die geformuleerd waren tijdens de
ellenlange zittingen van het concilie van Trente (1545-1563). De eis was: terug naar
de Schrift. Het Woord Gods moest zo waarachtig, eenvoudig en duidelijk mogelijk
worden uitgebeeld ten behoeve van het volk dat in het schip van de kerk voor het
eerst sinds eeuwen een direct zicht kreeg op het hoofdaltaar.
De kerk werd als instrument van sociale controle meer nog dan voorheen
gedomineerd door de staat. Het regelmatig biechten, het ter communie gaan en de
prediking gingen niet zozeer van de geestelijken uit, als wel van het staatsbestuur,
dat zich hierbij gesteund wist door de politiek van de curie. In die zin maakte hertog
Cosimo gebruik van de mogelijkheden die hem door de pausen werden geboden; hij
stelde zich op als een agent van de contrareformatorische ideologie die de opkomst
van nieuwe reguliere orden met als meest bekende de jezuïeten bevorderde.
Deze ontwikkelingen in kerkpolitiek, theologie en liturgie hadden grote invloed
op het werk van schilders, iconografisch en in tweede instantie ook
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in de vormgeving. Deze werd vereenvoudigd. Vasari was als schilder van Cosimo I
een overgangsfiguur. Zijn leerlingen en hun generatiegenoten versoberden sinds de
jaren zeventig hun kerkdecoraties, getuige het werk van Santi di Tito en na 1580 nog
duidelijker dat van de Bolognese schilders die de toonaangevende rol van hun
Florentijnse vakgenoten overnamen.158
Vasari was, veel meer dan Michelangelo en Leonardo da Vinci, een bekwame
organisator. Hij kon net als Rafaël modellen ontwikkelen die op een doelmatige en
snelle manier te gebruiken waren bij grootschalige opdrachten. Hij kende als geen
ander de traditie van zijn beroep, vanaf de prille ontwikkeling van het altaarstuk tot
de vervolmaking door Rafaël en Michelangelo. De idee van de schildering als venster
op de wereld was, zoals Vasari zelf schreef, geperfectioneerd door Masaccio, wiens
fresco's door hem gespaard werden.159 Deze opzet pasten Pollaiuolo, Piero della
Francesca en Giovanni Bellini toe op altaarstukken. Zij waren de eersten die grote,
hoge altaarstukken maakten, aan de bovenzijde begrensd door een ronde boog. Deze
altaardecoraties met een renaissance-omlijsting werden doorgaans boven een zijaltaar
tegen een wand geplaatst. Later in de zestiende eeuw werd dit model op grotere
schaal met meer figuren uitgevoerd; vervolgens werd het ook gebruikt voor
asymmetrische, verhalende voorstellingen. De belangrijkste vondsten waren van
Rafaël en Titiaan.160 Vasari die goed op de hoogte was van deze voorbeelden, kon
hun verworvenheden overnemen. Specifieke vernieuwingen van na 1530-de
emotionele expressiviteit van Florentijnse schilders als Pontormo en Rosso - liet hij
ongebruikt. Er ontstond een standaardtype dat geschikt was om met een groep
middelmatige schilders op grote schaal en in korte tijd te produceren. De kerken
konden snel en goedkoop voorzien worden van enorme reeksen verhalende
altaarstukken, die voor de leken een venster openden op christelijke idealen in
zestiendeeeuwse, dogmatische interpretaties. De schilderkunst had in de ogen van
Vasari een fase van professionele perfectie bereikt: opdrachten waren uitvoerbaar
binnen een bestaande traditie in ervaringen, bekwaamheden en theoretische
inzichten.161
Deze opdrachtsituatie - één dominante mecenas bediend door kunstenaars die voor
alle opdrachten pasklare oplossingen hadden - werd door Vasari als schilder en
schrijver geprojecteerd op het vijftiende-eeuwse verleden, met behulp waarvan hij
vervolgens de praktijk van zijn eigen tijd rechtvaardigde. Zo ontstond er een harmonie
tussen historiografie en ideologie. Deze tweeëenheid werd uitgebeeld in het stadhuis
dat door Cosimo I als paleis werd ingericht. Het Quartiere di Leo X was een reeks
vertrekken, genoemd naar illustere familieleden en gegroepeerd rond de grote
ontvangstzaal, de Sala dei Cinquecento. Hier werden Cosimo I en Cosimo Pater
Patriae als paar afgebeeld. Ze kregen dezelfde rol als mecenas temidden van
kunstenaars en hovelingen.162 Cosimo Il Vecchio werd afgebeeld als bouw-
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heer van de San Lorenzo met Ghiberti en Brunelleschi aan zijn voeten. Het beeld
suggereert dat één geniaal model in één keer is ontwikkeld, besproken, goedgekeurd
en uitgevoerd. In hoofdstuk 3 is echter aangetoond dat er in werkelijkheid minstens
drie onderling verschillende bouwcampagnes waren tussen 1419 en 1490. Aldus
werd het familiemecenaat uit de vijftiende eeuw uitgebeeld naar het model van het
hof- en staatsmecenaat van Cosimo I, die metterdaad de macht had zijn stempel te
drukken op alle belangrijke Florentijnse kerken.163 Zo werd ook de beroepspraktijk
van kunstenaars uit de vijftiende eeuw gemodelleerd naar een zestiende-eeuws
kunstideaal. Vasari projecteerde zijn beroepsideaal en het staatsideaal van Cosimo
I op het verleden en legitimeerde daarmee het heden.

De apotheose van de beschaafde legitieme heerser in de Sala dei
Cinquecento
Het bouwen en breken bleef niet tot kerken beperkt. Ook het voormalige stadhuis
werd verbouwd en opnieuw gedecoreerd. Het geschiedbeeld van de soevereine
stadsrepubliek Florence werd opgenomen in een beeld van het soevereine hertogdom
Toscane, geleid door een wijs vorst, Cosimo I. De opkomst van de familie Medici
werd uitgebeeld in de vertrekken rond de grote raadzaal, de Sala dei Cinquecento,
genoemd naar het aantal raadslieden dat er ten tijde van de republiek kon vergaderen.
Deze zaal werd ingericht als vorstelijke ontvangst- en feestzaal. De bestaande
decoraties moesten wijken, waaronder de beroemde, maar nooit voltooide,
schilderingen van Leonardo da Vinci en Michelangelo.164 In opdracht van de Raad
van Tien hadden zij omstreeks 1509 de slagen bij Anghiari en Càscina uitgebeeld
op grote schaal en met een ambitieuze opzet. De overwinningen op de Pisanen bij
Càscina in 1364 en die op de Milanezen in 1440 bij Anghiari werden voorgesteld
als beslissende fasen in de Florentijnse staatsvorming ten tijde van de republiek.
In het midden van het plafond is de hemelvaart van Cosimo I afgebeeld. Vasari
beschreef dit portret als de hertog in triomf in zijn rol van vorst van Florence: de
hoofdstad van een staat waarin ook de grote en kleine gilden waren opgenomen.165
Rond de hertog in een harnas all'antica werd een kring van insignia geschilderd van
alle gilden, wijken, streken en steden, die onder zijn heerschappij verenigd waren.
Daaraan voegde Vasari nog toe: de hertogelijke kroon, het kruis van de
Sint-Stefanusorde, die Cosimo in 1561 stichtte, en het teken van de orde van het
Gulden Vlies dat de hertog in 1545 van de keizer ontving. Vasari schrijft over dit
beeld van de vorst: Na de dood
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Giorgio Vasari, Apotheose van Cosimo I, 1564-1565, Sala dei Cinquecento.
Foto Gabinetto fotografico Firenze
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van hertog Alessandro noemen en kiezen achtenveertig burgers die de staat
vertegenwoordigen heer Cosimo tot nieuwe hertog van de republiek Florence.166 Deze
staatssymboliek was ingeleid in de kamer van Cosimo I met een afbeelding van deze
plechtigheid in aanwezigheid van de burgers wier namen prijken op hun baretten en
kleding.
De beeldvorming rond Cosimo I als vorst, staatshoofd en mecenas werd tussen
1556 en 1571 op grote schaal ter hand genomen. De onderwerping van Siena, de
codificatie van een nieuwe wet voor geheel Toscane en het huwelijk van zijn zoon
met Johanna van Oostenrijk vormden de achtergrond van de grote opdrachten in het
hertogelijk paleis. De politieke symboliek van Cosimo I stond in het teken van zijn
rol als hertog van de republiek. Cosimo liet zich afbeelden als degene die republikeinse
deugden en tradities in ere hield, maar een einde maakte aan de interne factiestrijd.
Op het plafond werd de Florentijnse staat in historisch perspectief uitgebeeld.
Rond de heerser zijn de vier Florentijnse wijken Santa Maria Novella, Santa Croce,
San Giovanni en Santo Spirito afgebeeld.167 Elke wijk was belast met het bestuur van
één kwartier van het territorium. Dit werd verduidelijkt door de aansluitende panelen
met de onderwerping van de steden rond Florence. Hoogtepunten in de staatsvorming
waren de overwinningen die leidden tot de inlijving van Pisa en Siena. Deze episodes
verschenen tussen 1567 en 1571 in monumentale fresco's op de wanden: aan de ene
kant drie verwikkelingen in de strijd om Pisa tussen 1494 en 1509 en aan de andere
kant de eclatante overwinning op Siena tussen 1553 en 1555, met een uitloop tot
1559 toen Montalcino en Grosseto onderworpen werden. Vasari benadrukte in zijn
Ragionamenti dat de strijd om Pisa veertien jaar had geduurd, terwijl de onderwerping
van Siena slechts veertien maanden in beslag had genomen. De strijd om Pisa is dan
ook uitgebeeld als een reeks Pyrrhus-overwinningen van het republikeinse leger,
weliswaar onder leiding van bekwame generaals, maar niet gesteund door een
samenhangend beleid van het stadsbestuur.168 Dank zij de aanvoerders en dank zij
de inzet van vaderlandslievende Florentijnen kon Pisa toch onderworpen worden.
De afbeelding van de onderwerping van Siena verschilde door de rol van de elite:
geen onderling verdeelde burgers, maar een doortastend optredende vorst. Cosimo
bereidde, zo is op het plafond te zien, de oorlog professioneel voor. Als strateeg liet
hij zich inspireren door deugden en niet door verwarring stichtende burgers. De
beslissende slag was een overwinning van de vorst die de door Machiavelli verwoorde
staatsidealen belichaamt.169 Zo werden de verworvenheden van de republiek
geïntegreerd in een hoofse staatssymboliek met de heerser in de hoofdrol. Volgens
een doordacht plan kon Florence Siena, waarmee al in de dertiende eeuw slag geleverd
was, in alle rust en orde inlijven. De politieke idealen die in de republieken nog aan
het stadsbestuur werden toegedicht, kwamen in de hofsamenleving voor
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rekening van de vorst, die zichzelf en zijn loyale onderdanen door schilderingen aan
alle burgers ten voorbeeld liet stellen.
De weergave van de veldslagen met Pisa en Siena is niet als tegenstelling gedacht,
maar als een vooruitgang in beleid. Cosimo I schiep een beeld van een constitutionele
staat onder hertogelijk gezag, waarin de republikeinse traditie op een evenwichtige
wijze was verwerkt. Pas generaties later ontstond er een antirepublikeinse propaganda
in de kring van de Medici-hertogen.170 Cosimo I liet zich als waardige erfgenaam van
de toen legendarische Cosimo de Oude en zijn geslacht afbeelden. Hij stelde zich op
als degene die de republikeinse verworvenheden van de stad bekroonde met de
vestiging van een aanzienlijke territoriale staat.
Zoals het bestuur van Siena onderworpen stadjes als Montemassi en Arcidosso
liet afbeelden rond de collectieve symbolen van Siena, zo liet Cosimo Pisa en Siena
afbeelden als delen van het Florentijnse gebied. Net zoals in Siena werd de wettige
grondslag van het centrale gezag benadrukt en eveneens direct in samenhang met
het op schrift stellen van algemene wetten.171 De schaal waarop dit in Florence rond
1565 gebeurde was echter groter dan in Siena. De kern was ook anders; in de
uitgebreide Florentijnse wetgeving werd het bestuur beheerst door een vorst die
boven zijn raadsheren stond.
Het beeldverhaal eindigt met de feestelijke intocht van Cosimo I in Siena en met
het doopritueel van zijn zoon Francesco in tegenwoordigheid van un immenso popolo:
edelen, hertogen en gezanten van de grote vorsten. Zo kon Francesco voortgaan op
de weg die door Cosimo I was ingeslagen. De Florentijnse propaganda liet ook haar
sporen na op de omslagen van de jaarverslagen in Siena, eens de trots van de
soevereine stadstaat. De Mediciwapens kwamen in de plaats van de balzana, zelfs
bij een afbeelding van Maria-Hemelvaart. Het stedelijk jaarverslag van Siena werd
de hofkroniek van de Medici's. Dit beeld van hof en staat werd bekrachtigd tijdens
de huwelijksplechtigheid van Francesco en Johanna van Oostenrijk.
In het Apparato (een dienstboek voor staatsceremonieën) werd het
decoratieprogramma beschreven vanaf de stadspoorten tot de grote ontvangstzaal.
Daar deed zich kort voor de plechtigheden echter een probleem voor: er ontbrak een
schakel in het beeldverhaal. Cosimo I verzocht begin november 1564 een afbeelding
die duidelijk zou maken dat de geschiedenis van Florence niet onderbroken was sinds
de antieke tijd.172 In oudere kronieken was dat wel gesuggereerd. Een nieuwe episode
in de gedachtenvorming over de vroegste geschiedenis van Florence brak aan. Cosimo
I verzocht de geleerde hoveling Borghini een invenzione te leveren die aan drie
voorwaarden moest voldoen. Het historische overzicht moest duidelijk maken dat
‘Florence nooit verwoest was geweest’. Tegelijk diende de invenzione overeen te
komen met de ware toedracht van de feiten: Con la verità del fatto. Het plafond
diende bovendien voltooid te zijn vóór de intocht van Johanna van Oosten-
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rijk in 1565. Borghini stelde een afbeelding voor van de nederlaag die de Goten onder
leiding van Radagasius in 405 nabij Florence geleden hadden. Volgens een
overlevering werd het leger uitgehongerd; volgens een andere kroniek werd er een
beetje gevochten; volgens een derde werd Florence belegerd. De laatste versie was
dus het meest bruikbaar. Borghini liet Vasari vervolgens de voorstelling zo schilderen
dat het leek of de Florentijnen een overweldigende aanval van de Goten hadden
afgeslagen en daarmee voor de Romeinen de overwinning op de barbaren mogelijk
hadden gemaakt, en niet minder dan het christendom hadden weten te redden.
Uitbeelding en onderschrift onderstrepen de heroïsche rol van de Florentijnen in
Italië. De propagandisten gingen daarmee verder dan het verzoek van de
opdrachtgever, die alleen wilde benadrukken dat Florence nooit verwoest was geweest
tussen de antieke tijd en de renaissance.
Deze episode in de opdrachtverlening was slechts het begin van een proces van
legendevorming. Via een keten van lofdichten en afbeeldingen ontstond een nieuwe
lezing van de geschiedenis: de legendarische voorvader van de vorst, Medix genaamd,
zou in een persoonlijk gevecht met Radagasius de beschaving van de ondergang
gered hebben.173 Nog later werd het zelfs Il Cosmo; de mythische figuur werd daarna
een historische persoon. Il Cosmo werd afgebeeld met een schild waarop de
Mediciwapens prijken. Als opperbevelhebber van het keizerlijke leger redde hij Italië
en het gehele christendom door de barbaren te verslaan. Het bankiersgeslacht mat
zich aldus een aristocratisch verleden aan en liet zich een heldenrol toebedelen in de
westerse beschavingsgeschiedenis. Zo ver kon het met de verheerlijking van de vorst
en zijn dynastie ten tijde van Cosimo I nog niet gaan. De republikeinse traditie en
de bestuursstructuur van de stadstaat waren in 1565 nog te sterk om een dergelijke
graad van hoofse vleierij en geschiedvervalsing mogelijk te maken. Cosimo I gebruikte
de republikeinse traditie en liet het bestaande bestuursapparaat grotendeels bestaan.
Boven het oude ambtelijke bestel stelde hij zijn hofhouding. Als vorst, bijgestaan
door hovelingen, ging hij de reeds bestaande instellingen overheersen, zonder deze
aan te tasten of grondig te wijzigen. Alleen de hoogste niveaus werden gereorganiseerd
en met elkaar verbonden door een hof. Het beeld van heersers zoals Cosimo I lag in
het verlengde van de bestuurlijke werkelijkheid. Het begrip van de ‘absolutistische’
vorst is wel van toepassing op de latere beeldvorming, maar niet op de feitelijke
verhoudingen in de zestiende eeuw. De vorst was aangewezen op bekwame raadsheren
die in zijn naam de overheid vormden en controleerden. De vorst werd wel symbool
van de staat, maar was verre van een absoluut heerser.
Het mecenaat bevestigt dit beeld. Cosimo I delegeerde veel taken aan geleerde
hovelingen zoals Bartoli, Borghini en Vasari, die optraden als gemachtigde
kunstdeskundigen. De aanleiding voor de decoraties in de raad-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

326
zaal lag in de relaties waarin de vorst verkeerde: enerzijds zijn eigen hof en staat,
anderzijds de hem omringende hoven die zelf het centrum van een territoriale staat
waren geworden. Hoofdmotief voor de opdrachtverlening in de raadzaal was de
wettelijk bekrachtigde staatsvorming in Toscane. Van alle bestuurlijke instellingen
werden de bevoegdheden, procedures, inkomsten en uitgaven in een nieuwe grondwet
vastgelegd.174 Het huwelijk van Cosimo's zoon was een bijkomende aanleiding. De
tekst van de staatswet voor geheel Toscane was het uitgangspunt voor de decoraties.
De voorstellingen waren een statige uitbeelding van de wet uit 1565. Daarin werden
de bestaande bestuurlijke indeling van de stad in vier wijken, het bestel van de gilden
en het bestuur van de ommelanden vanuit Florence gerecapituleerd. Vervolgens werd
dit als een staatkundig geheel beschreven waarover de hertog de heerschappij voerde.
Met dit constitutionele beeldprogramma presenteerde Cosimo I zich aan de vooravond
van het huwelijk van zijn zoon met Johanna van Oostenrijk aan het publiek van grote
vorsten, Italiaanse hovelingen en Westeuropese diplomaten. Met de fresco's in de
belendende vertrekken ontstond zo een afgerond beeld van hof en staat, gecomponeerd
rond de vorst als politiek en cultureel symbool.

Statusstijging van schilders en de stichting van de Accademia del Disegno
Vasari behoorde tot de bevoorrechte groep schilders die dank zij het grootschalige
hofmecenaat een hogere status wist te verwerven dan voor ambachtslieden gebruikelijk
was. Enkele kunstenaars uit de zestiende eeuw bereikten een betere positie dan de
beste schilders daarvoor, en er waren meer schilders die in aanzien kwamen te staan.175
Deze statusstijging kwam tot uiting in hogere prijzen, een beter jaarinkomen,
eerbewijzen in de vorm van titels, het bezit van royale huizen met een deftige
inrichting en tot slot een eervolle begrafenis in een kerk op stand.176 Hoe status ook
blijkt, in geld, bezit aan onroerend goed, relaties in de hoogste kringen, verworven
eerbewijzen of postuum eerbetoon: Vasari was een geslaagd man. Zijn sociale stijging
kwam vooral tot stand tijdens de bloeiperiode van het mecenaat van Cosimo I. De
hertog koos Vasari als de belangrijkste schilder, aan wie hij niet alleen de grootste
opdrachten verleende, maar aan wie hij ook het ontwerp toevertrouwde van
stedebouwkundige ingrepen. Vasari werd een intermediair tussen het hof en groepen
vaklieden. Hij kreeg niet alleen een deel van de zakelijke bemiddeling maar verwierf
tevens een stem in het kapittel waar het de uitwerking betrof van globale
opdrachtformuleringen in concrete
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afbeeldingen. Eerst werkte Vasari samen met de geleerde Bartoli; later coördineerde
hij met don Vincenzo Borghini vrijwel alle grote bouw- en decoratieprojecten in
Florence.
In individuele status overtrof Vasari zijn geslaagde vakgenoten - Rafaël, Titiaan,
Leonardo da Vinci en Michelangelo - niet. Net als zij bereikte hij een maximaal voor
schilders bereikbare status, waarvan een mooi ingericht huis, een aanzienlijke
nalatenschap en hoofse eerbewijzen zoals adellijke titels en een officiële hoofse rang
de belangrijkste kenmerken waren.177 Schilders die een grote sociale mobiliteit hadden
doorgemaakt neigden ertoe de positie, behorende bij het lidmaatschap van een gilde,
beneden hun stand te vinden. De instelling van gilden waarin schilders verenigd
waren was sinds 1280 de eerste fase in hun beroepsvorming.178 Vanaf het midden
van de vijftiende eeuw vond er onder schilders steeds vaker een aanzienlijke
statusstijging plaats. De individuele pogingen tot sociale mobiliteit resulteerden
tussen 1560 en 1600 in collectieve pogingen tot reorganisatie van het beroep. In deze
fase van professionalisering van kunstschilders vervulde Vasari een beslissende rol
door een al op gang gekomen kentering institutioneel en theoretisch te bekrachtigen.179
De initiatieven van kunstenaars vormden slechts een kant van de medaille. Sedert
de late vijftiende eeuw was een ander sociaal proces aan de gang: de vorming van
deftige genootschappen zonder specifieke beroepsfunctie. Geleerde en vermogende
mensen richtten een studio of accademia op om gezamenlijk in elegante, wellevende
bewoordingen van gedachten te wisselen over wat mooi, goed en waar of soms ook
grappig was. De toon van deze gezelschappen was rustig, hoffelijk, sierlijk en niet
vrij van hoog gegrepen culturele idealen. Incidenteel ontstond er een uitgesproken
belangstelling voor schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. De deftige
geleerden gingen niet alleen klassieke teksten bestuderen, maar ook beelden uit die
tijd. Zo werd het woord academie geïntroduceerd in verband met beeldende kunst.
Het ging niet om eenvoudige vaklieden met een werkplaats, maar om een deftig
gezelschap geletterde heren die zich verhieven boven anderen door te spreken over
kunst en cultuur. Tot hun gezamenlijke activiteiten behoorde niet alleen het lezen
van antieke teksten, maar ook het natekenen van antieke beelden.
Rond 1500 werd het begrip academie in verband met Leonardo da Vinci gebruikt.
Op gravures werden de teksten opgenomen: ACADEMIA LEONARDI VIN(CI) en
ACH(ADEMI)A LE(ONARDI) VI(NCI). In het hoofse milieu van Milaan vond terzelfdertijd
een laudabile e scientifico duello plaats, een lofwaardig dispuut, gehouden in het
Castello Sforzesco op 9 februari 1498. Daarbij waren naast theologen, astrologen en
juristen ook kunstenaars aanwezig: perspicacissimi architecti e ingegnieri e di cose
nove assidui inventori.
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In Rome vervaardigde Bandinello in 1531 en in 1550 gravures met heren van stand
die bij kaarslicht beelden bestudeerden. Onder de gravures werd het woord ACADEMIA
gegrift.180
De toenemende belangstelling voor antieke cultuur bevorderde de bloei van
geleerdengenootschappen in de grote steden tussen 1450 en 1550. Op het raakpunt
van stadsbeschaving en hofcultuur kwamen deze kringen tot bloei als voortzetting
van broederschappen met een krachtige kerkelijke binding. Deze gezelschappen,
aangeduid als studio of accademia, en later in de Nederlanden als Rederijkerskamers,
hadden meestal geen statuten en bestonden zonder officiële erkenning van staatswege.
Het waren geen formele organisaties met professionele functies.181 Wel boden de
geleerde heren aan de geslaagde schilders een belangrijk houvast voor hun
beroepsideaal. Ze ontleenden aan antieke schrijvers gedachten over de verwantschap
van de verschillende kunsten (ut pictura poesis en paragone), het elitaire karakter
ervan, de betekenis van theorie en de mogelijkheid als kunstenaar persoonlijk roem
te verwerven. Deze ideeën boden de schilders in de hogere kringen een model voor
theoretisch op meer verheffende wijze gedefinieerde beroepsopvattingen.182
Rond 1560 namen Florentijnse schilders, later gevolgd door beroepsgenoten in
Rome, Bologna en de Nederlanden, dit intellectuele ideaal over en pasten het toe op
hun werk. In korte tijd raakten meerdere ontwikkelingen in een stroomversnelling
en versterkten elkaar. In Florence wilden de schilders voor zich zelf een studio of
accademia; met dat oogmerk streefden ze naar een herleving van de Compagnia di
San Luca. Tegelijkertijd werden het professionele bestel en het staatsbestuur
gereorganiseerd, met als resultaat het geheel van instellingen zoals dat in de wet van
1565 werd beschreven. Die ontwikkelingen in de Florentijnse staatsvorming gaven
de schilders daar de gelegenheid zich professioneel te hergroeperen en hun academie
te presenteren als de belangrijkste beroepsorganisatie.183
Vooral dank zij Vasari in zijn rol van hofschilder en bemiddelaar tussen
opdrachtgevers en kunstenaars, werd het woord accademia toegepast op een
organisatie waarvan schilders, beeldhouwers en architecten als beroepsgroepen lid
waren. De academie werd in Florence een beroepsorganisatie. In de nieuwe
naamgeving kwam een gezamenlijk streven naar een hoger professioneel prestige
tot uitdrukking. De herverkaveling van het beroepsterrein en de erkenning van
schilders als deftige staatsburgers konden echter alleen plaatsvinden door de in
Florence op gang gekomen reorganisatie van de staat die in de jaren zestig in alle
economische sectoren haar beslag kreeg.
De pogingen van Florentijnse kunstenaars om hun beroepspositie langs ambtelijke
weg te verbeteren pasten in het streven van de hertog om het doen en laten van alle
instellingen, verenigingen en professies centraal te regelen. Met dat oogmerk
bespoedigde hij reorganisaties die konden leiden tot een

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

329
grotere controle vanuit het hertogelijk hof. Herordening van de kunstsector sloot aan
op een van staatswege gestimuleerde opleving van andere beroepen en van
intellectuele genootschappen. Deze verenigingsvormen werden belangrijker, terwijl
de verbanden van families en facties verzwakten. Dergelijke gezelschappen werden
schakels in het culturele leven voor mensen die niet tot de hoogste hofkringen
behoorden en wel behoefte hadden aan een gezamenlijke intellectuele vorming. De
herlevende broederschappen vonden steun bij het kerkelijk gezag, dat
lekenbroederschappen ook begunstigde ten koste van families bij de verdeling van
patronaatsrechten.
De kansrijke kunstenaars konden zowel bij het hof als bij de kerk rekenen op
ontvankelijkheid voor herverkaveling van beroepsverhoudingen. Voor vorst en
hovelingen betekende dit een mogelijkheid tot het versterken van het staatsapparaat;
voor geestelijken was het een mogelijkheid om de in hun ogen al te ver toegenomen
lekeninvloed in te dammen. Ook de geletterden stonden niet afwijzend tegenover
het streven van de kunstenaars, die zich meer en meer bewogen in de kringen van
geleerden, al was het alleen al voor overleg inzake de beeldprogramma's voor
intochten, feesten en paleisdecoraties. De opdrachten brachten geleerden als Bartoli
en Borghini regelmatig in contact met Vasari en zijn vakgenoten. Uit deze
werkverhoudingen vloeiden de concrete reorganisatieplannen voort.
De integatie van geslaagde kunstenaars en hof bevorderde een popularisering van
hoofse gedragscodes. De schilders behoorden tot de eerste groepen die deze
gedragsidealen aanvankelijk individueel en later als groep overnamen. Ze beeldden
deze uit en maakten zich de hoofse normen eigen. De academievorming vloeide
voort uit de processen van staatsvorming en beschaving. De herverkaveling van het
beroep en de opkomst van een nieuwe beroepsorganisatie waren het resultaat van
een combinatie van ontwikkelingen: de opkomst van geleerdengenootschappen die
de antieke cultuur bestudeerden, de bloei van het hofmecenaat, het streven naar
beroepsprestige van schilders en een algemene, voor alle maatschappelijke sectoren
geldende uitbreiding van de staat.
De reorganisatie van het schildersberoep verliep in twee fasen. Na een korte periode
van gedachtenvorming en de ontwikkeling van hooggegrepen ambities volgde een
op bescheidener leest geschoeide hervorming. In de eerste fase werd het intellectuele
aspect sterk benadrukt. Later beperkten de hervormingen zich tot een voortzetting
in staatsverband van de bestaande gilden en broederschappen. De aanvankelijk in
redevoeringen en brieven benadrukte intellectuele aspecten raakten daarbij enigszins
op de achtergrond.
De herleving van de Compagnia di San Luca ging gepaard met veranderingen in
de naam van de organisatie.184 Compagnia werd via Accademia e Compagnia tot
Accademia; di San Luca werd dell' Arte del Disegno. Sint
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Lucas, beschermheilige van de schilders, werd ingeruild voor een abstract kunstbegrip
dat niet alleen naar schilders, maar ook naar beeldhouwers en architecten verwees.
Deze verwijzing bleef niet beperkt tot de professionele kunstenaars. Het tekenen en
de studie van kunst werden onderdeel van een cultuurideaal, dat de beste schilders
en de meest vermogende opdrachtgevers gingen delen. De academie ontwikkelde
zich in het spanningsveld tussen hooggegrepen ambities en de praktijk van de aan
mecenaat en markt gebonden activiteiten met een ambachtelijke basis, waarvan de
schilders als groep, of ze nu wilden of niet, nog eeuwen afhankelijk bleven.
In 1563, 1571 en 1582 werden nieuwe statuten opgesteld. De regelingen van 1563
werden aan de leden voorgelegd en door hen goedgekeurd. De nieuwe regels kwamen
in grote lijnen overeen met de statuten van de oude gilden en broederschappen van
beeldhouwers en schilders.185 Drie zaken werden anders geregeld: de professionele
scheidslijnen, de opleiding en de beroepscultuur. De schilders waren na 1563 niet
meer verenigd met artsen, apothekers en pottenbakkers, maar met beeldhouwers,
edelsmeden en architecten, die vóór 1563 lid waren van eigen verenigingen. De
ingrijpende verandering in vakorganisaties ging gepaard met het opstellen van een
professionele theorie. Het te bewerken materiaal verdween als organisatiecriterium
en daarvoor in de plaats kwam het begrip disegno: het bedenken, ontwerpen en
uitbeelden van betekenisvolle, aan de letteren ontleende voorstellingen. In de
doelstellingen en ten dele ook in de praktijk kreeg de gemeenschappelijke theoretische
basis van schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur meer accent.186 Er kwamen
regelingen voor de opleiding van jonge kunstenaars. Ervaren, geslaagde leden van
de academie moesten de werkplaatsen in de stad bezoeken om leerlingen en gezellen
met raad en daad bij te staan. De kunstenaars smeedden plannen voor lezingen over
theoretische kwesties die in de werkplaats niet aan de orde konden komen, zoals
geometrie, anatomie en kunstgeschiedenis.187 Ook werd gestreefd naar het opbouwen
van een studiecollectie met voortreffelijke eigentijdse kunstwerken en voorbeeldige
antieke beelden.188 Uit deze academieverzamelingen zijn later verschillende musea
voortgekomen.
Inhoud en vorm van het beroep werden gelijkelijk ter hand genomen. Mede ten
behoeve van de representatie van het beroep werden Cosimo I en Michelangelo
benaderd om de academie te leiden, een uitnodiging die ze formeel aanvaard hebben.
Cosimo I droeg zijn bestuurlijke taak over aan Borghini; Michelangelo stierf in 1564,
waardoor een einde kwam aan het bestuur bestaande uit de meest vermogende
mecenas en de beroemdste schilder, beeldhouwer en architect. De academieleden
maakten veel werk van de uitvaartplechtigheid van hun toen al legendarische collega.
Hij werd met groots vertoon geëerd in de San Lorenzo waar korte tijd later de viering
van een Medici-feest plaats vond.189 Tevens verwierven de academieleden
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een grote kapel in de Santissima Annunziata als blijvend monument voor hun
professie. De kapel werd ingericht met voorstellingen van schilderkunst,
beeldhouwkunst en architectuur en diende als mausoleum voor beeldende
kunstenaars.190
De representatieve activiteiten hadden enig succes. Incidenteel werd de
academieleden advies gevraagd over bijzondere projecten.191 Kunstenaars uit andere
steden reageerden op de Florentijnse initiatieven en versterkten daarmee hun eigen
elitaire normen. In 1566 verzochten toonaangevende Venetiaanse kunstenaars om
lid te worden van de Florentijnse academie, iets wat voor de verkoop van hun werk
of voor het uitvoeren van opdrachten niet direct nodig was.192 Zo vormde zich een
netwerk van schilders in de belangrijkste steden die zich als deftige, geleerde en niet
aan één stad gebonden groep onderscheidde van hun minder bereisde en louter
ambachtelijk werkende vakgenoten.
In 1571 verwierven de academieleden vrijstelling van het tot dan toe verplichte
gildelidmaatschap.193 De Accademia del Disegno doorbrak het beroepsmonopolie
van de gilden en kreeg in 1582 statuten als echte beroepsorganisatie die voor
civielrechtelijke kwesties afhankelijk was van de Mercanzia, het gerechtshof voor
beroepsconflicten.194 De in verband met deze regels ontwikkelde beroepstheorie werd
later van invloed op de voortgaande professionalisering in andere cultuurcentra zoals
Rome, Bologna, Milaan, Venetië, Parijs, Antwerpen, Londen en enkele steden in de
Nederlanden.195 De reglementen over contributie, besteding van budgetten, toepassing
van procedures en aansprakelijkheid inzake kwaliteit bleven strak en volgden de
oude gildebepalingen. Daarboven nam de ruimte toe voor lezingen over theoretische
kwesties, onderwijsvoorzieningen zoals modeltekenen en toegang tot studiecollecties.
Sint Lucas verdween als symbool en werd vervangen door een nieuw zegel en een
nieuw begrip: disegno.196 De academieleden stelden een canon van voortreffelijke
kunstenaars op. Er kwam een lijst met achttien namen van beroepsgenoten van wie
geen werk uitgevoerd mocht worden. Michelangelo, Rafaël en Andrea del Sarto
voerden de lijst aan, gevolgd door Beccafumi, Rosso, Da Vinci en Titiaan, Coreggio,
Parmigianino en Perugino.197 Vasari nam het verheffen van beroepsgenoten op
systematische en historische wijze ter hand in zijn Vite, waarin hij sterk de nadruk
legde op deftige kunstenaars die geleerde voorstellingen in beeld brachten.
De aanspraken op deskundigheid van kunstenaars die niet alleen technisch maar
ook in compositie, ontwerp, vormgeving en voorstelling op eigen kompas konden
varen, vormden de kern van de academievorming, als beslissende fase in de
professionalisering van beeldende kunstenaars. Ze meenden over een afgeronde reeks
vaardigheden, gekoppeld aan theoretische kennis te beschikken waarmee alle artistieke
problemen op te lossen waren. Deze deskundigheid werd beschreven in theoretische
en historische traktaten.
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Na Rafaël en Michelangelo was er een erkend repertoire vaardigheden dat in beginsel
aangeleerd kon worden. Binnen het gegeven raamwerk van technieken, werkwijzen
en theorieën waren individuele variaties mogelijk en kon de één een beter kunstenaar
worden dan de ander. Binnen de professie waren accentverschillen mogelijk in
kleurgebruik, vormgeving en penseelvoering, maar deze individualiteit bleef binnen
de grenzen van de beroepstraditie en de specifieke eisen van opdrachtgevers, inzake
afmetingen, voorstellingen en plaats van het schilderwerk. Het centraal stellen van
fijnzinnige stilistische ontwikkelingen en contrasten, in termen van Hoog-Renaissance,
Maniërisme, Counter Maniera, Anti-Maniërisme, Realisme en Barok, is een vak
apart dat hier niet wordt beoefend; in dit verband gaat het om hoofdlijnen in de
professionalisering van beeldende kunstenaars en de deskundigheden waaraan zij
hun maatschappelijke posities ontleenden.198
De functies van academies betroffen het handhaven van een hoge norm van
vakmanschap, het aanvullen van de werkplaatsopleiding met historische kennis van
voorbeelden uit de eigen beroepstraditie en de verbreiding van theoretische inzichten.
De Florentijnse academie nam het beroepspatent van de gilden over en verenigde de
schilders op een deftiger voet binnen het kader van de Toscaanse staat. Elders
bestonden academies, gilden en broederschappen naast elkaar en groeiden academies
niet of pas later uit tot vakorganisaties met een beroepsmonopolie.199 Academies
hadden een beperkte onderwijsfunctie en een belangrijke representatieve betekenis.
Academieleden bevorderden een intellectuele en elitaire benadering van het vak en
probeerden individuele statusstijging om te zetten in gemeenschappelijk
beroepsprestige.200
De grote standsverschillen tussen schilders bleven een bedreiging voor de eenheid
in professionele organisatie. De beste schilders waren nauwelijks afhankelijk van
gilden of academies, terwijl de meeste vaklieden aangewezen waren op kleinere
opdrachten en verkoop op de markt, waarvoor zij geen deftige academie nodig hadden.
De functies van academies waren voor kunstenaars gelegen in de organisatie van
hun beroep op een deftiger, meer intellectuele grondslag binnen het kader van een
uitdijende staat. Voor de beroepsgeschiedenis waren de initiatieven die in de late
zestiende eeuw in Florence werden ontplooid vooral van betekenis voor de
professionele theorie. De meest succesvolle kunstenaars probeerden de onderlinge
verhoudingen, de betrekkingen met klanten en de relatie met de staat te funderen op
regels van hun eigen beroepskring. Daaronder vielen voorschriften over de interne
organisatie van beroep en opleiding, een theorie over het vak en een historisch
overzicht met een reeks voorbeeldige beroepsgenoten. Zo rechtvaardigden kunstenaars
hun aanspraken op een verdergaande zelfstandigheid tegenover opdrachtgevers en
kopers, als een bijzondere beroepsgroep die in staatsverband bij uitstek beschaafd
en beschavend werk verrichtte.201
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Kunsttheorie, beroepsideaal en kunstgeschiedenis
Vasari kon voor het schrijven van zijn theoretisch en historisch overzichtswerk
gebruik maken van kortere, naar onderwerp beperkte en veelal ongepubliceerde
traktaten.202 Hij systematiseerde de begrippen en breidde de historische kennis uit.
Zijn Levens van de meest voortreffelijke schilders, beeldhouwers en architecten kreeg
de omvang van een standaardwerk. Het boek was bedoeld voor belangrijke
opdrachtgevers, geleerde adviseurs en voor kunstenaars die in een deftig milieu
carrière maakten, kortom voor de culturele elite.
Vasari's werk onderscheidde zich van oudere kronieken, traktaten en lofdichten
door theorievorming; daarbij vervulde de geleerde en kunstenaar Alberti een
voorbeeldfunctie. Vasari verbond theorieën, veel meer nog dan Alberti, met
geschiedschrijving. Hij breidde het historische overzicht van Ghiberti en enkele
zestiende-eeuwse schrijvers aanzienlijk uit en voegde daaraan een theoretische
grondslag toe.203 De Vite waren een voortzetting van door anderen geïntroduceerde
begrippen en beschreven ontwikkelingen. Het boek getuigde van belezenheid, een
vermogen tot het doen van empirisch onderzoek, veel vakkennis, een groot
zelfbewustzijn, een brede historische visie, en een enorme werklust. Het is als eerste
op grote schaal verspreide theoretisch en historisch onderbouwde beroepsideologie
niet alleen een monument in de beroepsgeschiedenis van schilders, maar ook in de
geschiedenis van de professionalisering in het algemeen.
Vasari richtte zich verder op het werk van literati, zoals Dante of Petrarca en op
zestiende-eeuwse hoofse auteurs, onder wie Castiglione, Giovio en Borghini. Vasari
probeerde de algemeen geldende eisen om een elegante, duidelijke en verhalende
voorstelling af te beelden zo nauwkeurig mogelijk onder woorden te brengen. Voor
zijn hooggestemde beroepsideaal gebruikte hij de begrippen buona grazia en bella
maniera. Lukt het niet een elegante, ingewikkelde maar schijnbaar moeiteloos
gemaakte voorstelling te maken, zo stelde Vasari, dan was er sprake van hardheid
en ruwheid: durezza nella maniera.204 Het begrip maniera was voor hem een
kritisch-historische term, die hij vrijwel steeds in een waarderend verband en in
samenhang met andere kwaliteitsoordelen gebruikte. De maniera van de ene schilder
was beter dan die van een ander. Vasari probeerde de deskundigheid van kunstenaars
zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen aan de hand van chronologisch geordende
voorbeelden.
De herkomst van het begrip maniera is hoofs en niet ambachtelijk en burgerlijk.
Het is een waarderende categorie die in het hofleven gebruikt werd om gracieus
gedrag aan te duiden. Dit gebeurde door Castiglione in samenhang met het begrip
sprezzatura: schijnbaar moeiteloos en ontspan-
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nen gedrag dat voldeed aan de hoogste eisen van elegantie en voorkomendheid;
kortom een volledige zelfbeheersing, zelfs in de meest ingewikkelde situaties.205 Voor
schilders, die streefden naar aanvaarding in hoofse kringen, was maniera een bruikbaar
begrip om het op sierlijke wijze afbeelden van ingewikkelde voorstellingen te
benoemen. Van een hoofse levensvorm werd dit ideaal een verwijzing naar hun
beroepsactiviteit: de manieren waarop beeldende kunstenaars opvattingen over heden,
verleden en toekomst op een samenvattende, suggestieve en wellevende wijze konden
uitbeelden.
Het doel van kunstenaars was en bleef het in beeld brengen van verhalende
voorstellingen met een moraliserende strekking, aangeduid als istoria bij Vasari en
historia bij Alberti, dat wil zeggen onderwerp, inhoud en bedoeling van een
afbeelding. De arbeid om dit doel te bereiken bestond uit drie fasen: de opbouw van
kleine samenstellende delen; de compositie of het ontwerp van het geheel uit grote
onderdelen, in het bijzonder menselijke figuren in bepaalde houdingen en met een
specifieke dramatiek; de selectie van elementen uit de natuur en uit exemplarische
kunstwerken. De begrippen die Vasari ten dele in navolging van Alberti gebruikte
hadden betrekking op deze drie fasen in het werkproces, zonder dat hij overigens
duidelijke definities gaf, dezelfde begrippen altijd in precies dezelfde betekenis
gebruikte en zijn bronnen verantwoordde.
De eerste fase in het uitbeelden van een istoria werd aangeduid met het aan de
retorica ontleende begrip inventione. De kunstenaar begon met de delen, zoals handen,
voeten, armen, benen en gezichten. De voorstelling als geheel moest echter meer
zijn dan een opsomming van delen; ideaal was een betekenisvolle verscheidenheid
aan motieven. De eigenschappen van de verschillende personen dienden duidelijk
te zijn, zodat de beschouwer kon zien wat hun status, rol en geslacht was. Variatie
in houdingen was daarbij een deugd, aldus Vasari, die voorschreef de natuur niet
direct na te bootsen, maar deze te overtreffen door de beste voorbeelden uit de natuur
en de beste voorbeelden uit de kunst als één voortreffelijke voorstelling te
ontwerpen.206
Schilderkunst werd door Vasari opgevat als een ontwerpproces. Begrippen als
invenzione, disegno en maniera verwezen naar een mentaal proces, waarbij uit het
hoofd tekenen en schilderen een grote rol speelde. De werkwijze of professionele
deskundigheid van schilders beschreef Vasari als een cumulatief historische
ontwikkeling vanaf 1250-1280. Hij reconstrueerde vanuit zijn eigen ervaring als
schilder de meest voortreffelijke bijdragen van zijn voorgangers. Daarbij benadrukte
hij dat de aan schilders gestelde eisen steeds hoger werden. Een reeks staande heiligen
op een polyptiek was makkelijker te ontwerpen en te schilderen dan een istoria met
een dramatische veldslag vol levensgrote figuren in allerlei houdingen. Beroemde
geleerden op aparte beeldvlakken waren minder moeilijk te schilderen dan grote
verhalende voorstellingen met discussiërende figuren, zoals in de studiolo van
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Isabella d'Este of in de werkkamers van Julius II. Vasari's theoretisch onderbouwde
geschiedbeeld was een belangrijke bijdrage aan een nieuw beroepsideaal: de
zelfstandige, vrije, met intellectuele gaven gezegende deskundige, die de aard van
zijn werk in hoge mate zelf bepaalde en normen ontleende aan zijn beroepskring.207
Het verband waarin dit model ontstond was voor de kunstenaars feitelijk minder
gunstig; ze waren afhankelijk van opdrachtgevers, terwijl mooie opdrachten voor de
meerderheid der schilders onbereikbaar bleven; produktie voor de markt was voor
velen het hoogst bereikbare. De Vite en de Ragionamenti van Vasari golden een
beroepsideaal van een kunstenaarselite; het waren geen waardevrije beschrijvingen
van de beroepspraktijk. Zijn teksten bekrachtigden een heroriëntatie ten gunste van
een overkoepelend kunstbegrip. Vasari beschreef niet alleen de schilderkunst,
beeldhouwkunst en architectuur als een eenheid, maar bracht de beeldende kunsten
ook op een lijn met literatuur en redenaarskunst, juist door de toepassing op beeldende
kunst van begrippen, ontleend aan literatuur, poëzie, redenaarskunst en historiografie.
Vasari gebruikte verschillende intellectuele tradities om aan zijn beroepsnorm
vorm te geven. De Florentijnse historiografie bood een model voor nauwkeurig
onderzoek, voor chronologische ordening en voor het verheerlijken van een sociaal
verband, hetzij de familie, hetzij de stad.208 Door een kunstenaar als Ghiberti was dit
model toegepast op diens eigen beroepsgemeenschap.209 Dit culturele erfgoed
combineerde Vasari met een hoofse retoriek, ontleend aan zestiende-eeuwse geleerden
als Cortesi, Vigerio, Castiglione, Bembo, Inghirami en Della Casa.210 In Rome, Urbino
en Florence ontwikkelden zij een zelfbewuste schrijfstijl naar het voorbeeld van
antieke schrijvers zoals Quintillianus en Cicero. Dit niveau van retorische complexiteit
was voor schilders onbereikbaar, maar een ingewikkelde, abstracte manier van
formuleren werd ook door hen nagestreefd. Het gebruik van theoretische begrippen,
ontleend aan deftige literaire tradities, gaf cachet aan hun beroepsidealen en verleende
hen de mogelijkheden om de veeleisende opdracht, namelijk het uitbeelden van een
historia, onder woorden te brengen op een manier die voor de elite van vakgenoten
begrijpelijk was en tevens indruk maakte op hovelingen en opdrachtgevers.
Beschouwingen over schilderkunst en andere kunsten waren tegelijk praktisch en
theoretisch; ze betroffen de bekwaamheden van schilders en de maatschappelijke
status die ze daaraan ontleenden. Als beroepsnorm speelden ze een belangrijke rol
in de academievorming: het emancipatiestreven van schilders die de bijzondere,
intellectuele inventiviteit vergende opdrachten uitvoerden en daardoor te maken
kregen met geleerden, die voor hen een voorbeeldfunctie vervulden. De beeldende
kunstenaars namen de woorden en levensvormen van de literati over. Zij pasten deze
toe op hun beroep dat
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ze presenteerden als een vrije, door het verheven intellect bepaalde activiteit. Van
hun kant gingen de geletterden zich bekwamen in de tekenkunst en ontwikkelden zij
belangstelling voor kunstgeschiedenis als onderdeel van hun Bildungs-ideaal. Zo
werden de begrippen invenzione, grazia, sprezzatura, decoro, giudizio en maniera
door schilders overgenomen en op hun eigen werk toegepast, alsof het ging om de
elegante activiteit van een beschaafde hoveling. Het schrijven van geslaagde beeldende
kunstenaars versterkte hun streven naar een groter beroepsprestige en verdergaande
assimilatie met de betere kringen in een samenleving waar de scheidslijnen scherp
getrokken werden en de sociale mobiliteit beperkt bleef.
Vasari gebruikte de algemene begrippen om de geschiedenis van zijn beroep te
beschrijven en daaraan normen te ontlenen. De aanduidingen voor verschillende
aspecten van vakbekwaamheid benutte hij voor een vergelijkende en historische
analyse. Uitgangspunt was een model van vooruitgang in drie perioden, aangeduid
als primo, seconda en terza età. Deze periodisering spitste hij toe op de inbreng van
een klein aantal beroemde schilders met de nadruk op zijn Florentijnse vakgenoten.
Cimabue en Giotto markeerden voor hem het eerste keerpunt. Giotto vermocht
datgene waartoe Cimabue nog niet helemaal in staat was en de niet-Italiaanse schilders
vóór hem in het geheel niet.211 Pas na Giotto konden de schilders stelselmatig van
elkaar leren en vormde zich een vaktraditie die als beroepsgeschiedenis te beschrijven
was.
De tweede grote stap voorwaarts werd gezet door het Florentijnse driemanschap:
Brunelleschi, Ghiberti en Masaccio. Zij brachten een doorbraak tot stand in
architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst. In deze vooruitgang kregen ook
Uccello, Donatello, Fra Angelico en Fra Filippo Lippi een groot aandeel. Daarna
werden de Florentijnse vernieuwingen van de vijftiende eeuw nader uitgewerkt, eerst
in Toscane en later in de omringende hoofse centra. De inbreng van schilders uit de
Nederlanden bestond volgens Vasari uit de uitvinding van de olieverftechniek. Jan
van Eyck kreeg het krediet voor deze technische vondst. Deze viel chronologisch
samen met het begin van de tweede periode, die in de visie van Vasari door de
Florentijnen werd beheerst.212
Als een symfonisch slotakkoord volgde de derde periode, waarin alle
bekwaamheden vervolmaakt werden en een periode van professionele perfectie
intrad. Dit was de ‘moderne tijd’ (età moderna) waarin schilders alle mogelijke
opdrachten foutloos en schijnbaar moeiteloos konden uitvoeren.213 Door de kennis
van antieke beelden werd ook de vormgeving volmaakt. Technisch waren schilders
in staat kleuren harmonieus te mengen en aldus een niet meer te overtreffen suggestie
van emotie, levendigheid en beweging
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te geven. En, wat Vasari buitengewoon belangrijk vond: schilders konden veel sneller
werken. Tegenwoordig kan een schilder, zo stelde hij, ‘zes schilderijen in een jaar
maken, terwijl het de eerste schilders zes jaar kostte om er één te voltooien. Ik kan
dit bevestigen, zowel op grond van waarneming als uit eigen ervaring.’214 Details,
suggestie van beweging, ingewikkelde composities en monumentaliteit, niets hoefde
meer een probleem te zijn voor de schilders na Leonardo da Vinci, Rafaël, Titiaan
en Michelangelo.
Het ontwikkelingsperspectief van Vasari was gericht op het canoniseren van enkele,
vooral Florentijnse vakgenoten. Zo presenteerde hij Giotto als het eerste keerpunt in
de kunstgeschiedenis. De kunst kwam tot bloei bij de Grieken en Romeinen.215 Deze
roemrijke periode liep na keizer Constantijn ten einde, die alles vernielde wat er na
oorlog en natuurrampen was overgebleven van de antieke kunst. De pausen, vooral
Gregorius de Grote, versterkten het eenmaal ingezette verval.216 Geleidelijk kwam
er vanuit Toscane enig herstel op gang. Cimabue luidde een nieuwe bloeiperiode in
die met Giotto haar beslag kreeg. Beide Florentijnen vormden het begin van de
moderni die opnieuw het voorbeeld volgden van de antichi en hen overtroffen.
Vasari gaf uitvoerig blijk van zijn geleerdheid door in het leven van Giotto Dante
te citeren en Petrarca te noemen. In de citaten, die getuigen van een gerichte selectie,
werd de oorspronkelijke betekenis veranderd overeenkomstig Vasari's nieuwe
gezichtspunt. Hij gebruikte als zestiende-eeuwse schilder de literaire traditie beginnend
met Dante voor een ander doel dan de schrijvers voor ogen hadden. Het was Dante
er om te doen geweest de vergankelijkheid van de roem te illustreren. Vasari gebruikte
dezelfde tekst om aan te tonen hoezeer men reeds in de tijd van Dante inzag dat de
Florentijnse schilders vooruitgang boekten in deskundigheid en als vakman rijk en
beroemd konden worden. Dante's lof op schilders uit Parijs en Bologna liet Vasari
onvermeld.
Aan de vakgenoten uit Rome en Siena kende Vasari verhoudingsgewijs weinig
gewicht toe.217 De lof die Ghiberti schilders uit Siena toezwaaide bracht Vasari terug
tot enkele korte biografieën. Aan de kennis over hen voegde hij weinig toe. Het
oeuvre van Giotto werd, vooral in de tweede editie, uitgebreid ten koste van de
schilders uit Siena, dat, toen Vasari zijn Vite schreef door de Florentijnen werd
onderworpen. Deze glorierijke episode in de geschiedenis van de Florentijnse staat
was door Vasari uitgebeeld in de Sala dei Cinquecento. Zo werd het beeld van de
beroepsgeschiedenis van schilders beïnvloed door de politieke en culturele aanspraken
van de Florentijnse heersers. Dit versterkte de nadruk op de Toscaanse inbreng en
daarbinnen de veronachtzaming van het aandeel van schilders uit Siena.
De wel met name genoemde kunstenaars uit Rome en Siena behoorden tot
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Piero della Francesca, Federico da Montefeltro op een triomfwagen met Roem, deugden en lofdicht,
1474.
Galleria degli Uffizi Florence, foto Alinari
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de geslaagde bovenlaag. Voor Florence gaf Vasari een minder elitair beeld van de
beroepsgroep, maar ook daar legde hij de nadruk op de elite, of stelde hij het voor
alsof de beschreven schilders daartoe behoord hadden.218 Vasari's visie op de
beroepsgeschiedenis van beeldende kunstenaars stond zowel in het teken van zijn
professionele pretenties als van de staatkundige en culturele ambities van de Medici's.
Zij kregen uitzonderlijk veel aandacht als opdrachtgevers waardoor het leek alsof ze
van meet af aan van groot belang waren geweest voor de schilderkunst, terwijl ze
dat in feite werden met Piero de Medici en op grote schaal pas met de Medici-pausen
en met Cosimo I.219 De Florentijnse opdrachtgevers kregen de hoofdrol toebedeeld;
opdrachtgevers uit Urbino, Mantua, Rome, Venetië en de Nederlanden schoven naar
de achtergrond. Een zelfde lot was de daar werkende hofschilders beschoren. Zij
werden net als dertiende-eeuwse schilders uit Rome en de veertiendeeeuwse vaklieden
uit Siena ondergeschikt gemaakt aan de Florentijnen. Piero della Francesca, Melozzo
da Forli, Mantegna, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden werden gezien hun
werkelijke inbreng bescheiden behandeld.
De Nederlandse schilders moesten het zonder eigen Vita stellen. Vasari verleende
aan Jan van Eyck persoonlijk het krediet voor de uitvinding van de olieverf, maar
hij relativeerde het belang ervan door te betogen dat de frescotechniek van veel meer
waarde was en bleef.220 Tevens gaf hij aan dat de verdiensten van de schilders uit de
Nederlanden als groep beperkt bleven: voor de ongeletterden vervaardigden zij
eenvoudige devotionele afbeeldingen. Het ontbrak hen aan disegno. De aldus
gekleineerde verdiensten van de Vlaamse schilders werden verwerkt in een Toscaans
vooruitgangsbeeld: de Florentijnen gebruikten de Nederlandse verworvenheid in de
zestiende eeuw in hun voor het overige superieure kunst. Op vergelijkbare wijze
werden de hofschilders, die door vijftiende-eeuwse hoofse humanisten zozeer geloofd
waren, ingevoegd in Vasari's ontwikkelingsmodel dat moest passen in de historische
pretenties van de Medici's als heersers over Toscane. Zo vermeldde Vasari de lof
voor de beroemde hofschilder Mantegna, maar liet hij niet na zijn harde en scherpe
vormgeving te laken.221 Mantegna deelde hij in bij de tweede periode en niet bij de
derde. Beide werden beheerst door de Florentijnse kunstenaars en het mecenaat van
de Medici's. Zo bracht Vasari zijn geschiedbeeld in overeenstemming met de
beroepsambitie van een kleine groep geslaagde schilders en met de Florentijnse
idealen inzake hofcultuur en staatsmacht, zoals die in woord en beeld tot uitdrukking
werden gebracht tijdens de consolidering van het gezag van Cosimo I.
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Giorgio Vasari, De intocht van Cosimo il Vecchio na zijn ballingschap, omstreeks 1560.
Palazzo Vecchio Florence, foto Alinari
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Professionalisering, staatsvorming en civilisatie in Europa
De kunstgeschiedenis laat zich derhalve interpreteren als een
professionaliseringsproces.222 Schilders ontwikkelden vanuit Midden-Italië een
repertoire bekwaamheden. De fresco-traditie werd vernieuwd en op veel meer plaatsen
beoefend; schilders specialiseerden zich in de produktie van allerlei nieuwe soorten
paneelschilderingen en ze maakten miniaturen. De omstreeks 1340 stagnerende
ontwikkelingen in het schildersberoep werden in de vijftiende eeuw het uitgangspunt
voor spectaculaire vernieuwingen: de toepassing van het lineaire perspectief, het
gebruik van wiskundige modellen bij composities, de introductie van de
olieverftechniek, de verbetering van de tekenvaardigheid en het hanteren van een
nieuwe vormgeving, ontleend aan de klassieke kunst. In de zestiende eeuw werden
deze vernieuwingen in één beroepstraditie geïntegreerd, onder toevoeging van een
meer systematische kennis over voorbeelden uit het verleden, in het bijzonder de
antieke kunst.
De opkomst van het schildersberoep is te verklaren uit het aanhoudende mecenaat
van verschillende groeperingen en instellingen. Achtereenvolgens speelden
bedelorden, stadsbesturen, koopmansfamilies en staten een toonaangevende rol in
de opdrachtverlening. Meestal ging het om het uitbeelden van weer andere
voorstellingen zodat schilders telkens een beroep moesten doen op hun creativiteit.
De voor het westen karakteristieke dynamiek in het mecenaat vloeide voort uit de
bijzondere dynamiek in staatsvorming en civilisatie. Uit een veelheid van kleinere
maatschappelijke verbanden kwam een geheel van territoriale staten voort waarin
een elegante hoofse civilisatie gedachtenbepalend werd, maar tot één duurzaam rijk
met een verstarrende cultuur kwam het niet. De aan elkaar grenzende Kerkelijke
Staat en het hertogdom Toscane werden in hun soevereiniteit gedoogd door machtiger
staten, die zich op de Italiaanse kunst en cultuur oriënteerden en daaraan nieuwe
elementen toevoegden, zonder dat de dynamiek in macht en mecenaat verdween.
De bedelmonniken, die de burgers eeuwenlang de deugden van matigheid,
zelfbeheersing, geleerdheid en gemeenschapszin hadden voorgehouden, werden
afhankelijker van de stadsbesturen, die over een beveiligd gebied, een uitgebreider
stelsel van wetten en een grotere professionele staf van bestuurders beschikten.
Binnen de stadstaten raakten zij aangewezen op de steun van kapitaalkrachtige
koopmansfamilies. Op den duur konden ook zij zich niet handhaven zonder duurzame
coalities aan te gaan met vorsten die over een leger en een hofhouding beschikten.223
De kerk-, stads-, en hofvorming resulteerden in een duurzame statenvorming.
Economische, politieke en culturele functies werden op de meest evenwichtige wijze
vervuld in
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staatsverband. Daar kwam binnen een begrensd grondgebied een monopolie op
gewelduitoefening, belastingheffing en wetgeving inzake beroepsgroepen tot
ontwikkeling.
Staatspaleizen werden de belangrijkste door schilders te decoreren gebouwen. Ze
vormden de kern van de grote steden. Bestaande kerken, stadhuizen en familiepaleizen
werden verbouwd en door een nieuw stelsel van straten en bruggen met de vorstelijke
residentie verbonden. Door deze ingrepen van architecten en stedebouwkundigen voor een belangrijk deel afkomstig uit het schildersberoep - werden verschillende
aspecten van de sociale geschiedenis zoals die zich in monumenten gemanifesteerd
had, weer uitgewist.
Grandeur, verfijning, eenheid in vormgeving en stijl werden normgevend voor
hovelingen, vorsten en staatshoofden, waarmee ze hun onderlinge relaties
bekrachtigden en zich onderscheidden van de minder vermogenden. In het kader van
hoven en staten werden eerder in andere sociale verbanden ontwikkelde ideeën over
opvoeding, bestuurswijzen, gedragsvormen en kennisontwikkeling geïntegreerd. Zo
ontstonden handboeken over beschaving en de inrichting van de staat. Deze werden
van commentaar voorzien, gedrukt en vertaald, en hadden aldus een veel groter bereik
dan de in kleinere kring gelezen handschriften uit vroegere perioden.
Geschilderde voorstellingen functioneerden op hetzelfde normatieve niveau als
het geschreven en gesproken woord, maar schilderingen zijn niet te herleiden tot
teksten. Ze hadden een eigen beeldtraditie, gingen soms vooraf aan verbale weergave
en konden bij publieke plechtigheden doelmatiger zijn dan woorden. Schilders
ontwikkelden aan de ene kant een uitgebreide beschavingssymboliek, opgebouwd
uit heiligen, muzen, deugden, historische en mythologische personages, artes liberales
en geleerden met de daarop betrekking hebbende inscripties, symbolen en attributen.
Aan de andere kant ontwierpen ze een samenvattende staatssymboliek, bestaand uit
het territorium, militaire overwinningen, onderwerpingsplechtigheden of trionfi,
verwijzingen naar wet en recht, portretten van bestuurders en insignia als troon,
podium, bladakijn, kroon, ceremoniële kleding, paard, draagstoel en ridderorden.224
In de hofstaten werden de symbolen van beschaving en staat direct betrokken op de
persoon van de vorst en zijn verwanten, in het bijzonder de troonopvolger. In dit
iconografisch repertoire waren de belangrijkste elementen verwerkt die eerder in
kleiner bestek en in bescheidener vormen het aanzien van bedelorden, stadsbesturen
en koopmansfamilies uitmaakten.
Opdrachtverhoudingen bepaalden de mogelijkheden van schilders die deze op
indrukwekkende wijze benut hebben in een lange reeks van
meestermedewerker-leerlingverhoudingen in het kader van gilden, broederschappen
en academies. De beste vaklieden konden zich van meet af aan emanci-
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peren; voor hen was er in periodes van competitief mecenaat een grote kans op sociale
stijging weggelegd. De mobiliteit en de sociale ongelijkheid onder schilders speelden
in hun beroepsgeschiedenis een belangrijker rol dan bij de oudere professies, zoals
geestelijken, rechtsgeleerden en notarissen, en in vergelijking met jongere
beroepsgroepen. Een elite van beeldende kunstenaars die het patent verwierf op de
eervolle opdrachten, verhief zich boven de vakgenoten die aangewezen waren op
eenvoudige opdrachten en later op verkoop van werk via de markt. Het beeld van de
kunstgeschiedenis is achteraf bepaald door de grootste opdrachten, uitgevoerd door
de beroemdste schilders, die bij de uitbeelding van voorstellingen een verregaand
beroep moesten doen op hun tekenvaardigheid, geleerdheid, inventiviteit,
verbeeldingskracht en gevoel voor vormgeving. De rijke en beroemde schilders
waren inderdaad meer dan bekwame ambachtslieden en ontleenden daaraan niet
zonder reden eer en aanzien.
Vasari was een van de kunstenaars die in de zestiende eeuw grote staatsopdrachten
uitvoerde en daarbij gebruik kon maken van modellen die door Rafaël, Michelangelo
en Titiaan waren ontwikkeld, zonder zelf fundamenteel vernieuwend te hoeven zijn.
Tevens kon Vasari zich spiegelen aan literaire tradities waarin de schilderkunst als
historisch proces werd beschreven met de nadruk op enkele hoogtepunten. Hem
stonden ook begrippen ter beschikking om aan de hand van concrete voorbeelden
het ontwerpen van elegante, waarheidsgetrouwe en in de uitwerking realistische,
maar naar bedoeling moraliserende voorstellingen te analyseren. Vasari beschreef
niet alleen de geschiedenis van de beeldende kunst in een theoretisch overzichtswerk,
maar hij drukte ook zijn stempel op een nieuwe beroepsorganisatie die in de ogen
van de kunstenaars meer recht deed aan het welverdiende prestige van hun professie:
de academie. Zo stelde Vasari de bijzondere ontwikkeling in de bekwaamheden van
schilders te boek als een belangrijk hoofdstuk in de westerse beschavingsgeschiedenis,
en zo is het sedertdien terecht ook gelezen.

Eindnoten:
148 Opmerkelijk is in dit verband de geringe aandacht die Huizinga heeft voor opdrachtverhoudingen,
iconografie en de politieke betekenis van ceremonieel, terwijl hij wel allerlei cultuurhistorische
thema's introduceert die nog steeds onze vraagstellingen beïnvloeden.
149 De geschiedenis van de familie Medici tussen 1494 en 1555 en haar mecenaat in die periode
laat ik buiten beschouwing ter wille van de overzichtelijkheid. Na 1494, toen Piero de Medici
de stad ontvluchtte, volgde de opstand van Pisa. In 1498 kwam Savonarola aan het bewind, de
republiek werd hersteld, en tussen 1502 en 1512 was Piero Soderini als gonfaloniere voor het
leven de hoogste bestuurder. Door de alliantie met Spanje kon Pisa in 1509 onderworpen worden;
door dezelfde bondgenoot konden de Medici's in 1512 terugkeren. Hun macht werd
geconsolideerd door de Medici-pausen Leo X en Clemens VII, die grote opdrachten verleenden
voor de San Lorenzo en de Villa Poggio a Caiano. Een duurzaam herstel van de macht van de
familie volgde pas in de jaren vijftig onder de tweede hertog Cosimo I, die sedertdien ook weer
op grote schaal opdrachten kon verlenen. De republikeinse opdrachten van 1504 aan
Michelangelo en Leonardo da Vinci vormden een incidenteel hoogtepunt in een stagnerende
traditie. Voor gegevens onder meer Langedijk 1981. Voor de historische context in het begin
van de zestiende eeuw Roscoe 1805 I.
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150 Gepubliceerd in d'Addario 1963.
151 Zie Van Veen 1984.
152 Het gaat om plannen die stedebouwkundig minder ambitieus waren dan de projecten die na
1510 in Rome gelanceerd werden en een voorbeeldfunctie vervuld moeten hebben. Interessant
is het plaatsen van monumentale heersersbeelden op pleinen in Florence en in onderworpen
steden, samen met het aanbrengen van Mediciwapens, voorzien van de (groot)hertogelijke
kroon.
153 Hall 1979.
154 Hall 1979, 1-32.
155 Het is belangrijk er op te wijzen hoezeer deze ingrepen van Cosimo pasten in de in hoofdstuk
3 beschreven familietraditie en in het kerkelijk mecenaat van de Della Roveredynastie. Hall
benadrukt te veel het nieuwe en oorspronkelijke in de kerkbouw en -decoratie van Cosimo I en
onderschat het belang van ontwikkelingen in Rome en Milaan. Verder Vasari zelf in Milanesi
VII, 710-711,
156 Hall 1979, 33-83.
157 Vergelijk Boschloo 1974 I, 110-163 met een uitgebreide behandeling van Paleotti 1582. Het is
een aanscherping van religieuze opvattingen over kunst, zoals in hoofdstuk 1 aangestipt, waarin
allerlei ideeën over kunst die sedertdien (zie noot 1 van hoofdstuk 4) in het hoofse milieu waren
ontwikkeld zijn verwerkt.
158 Zie Boschloo 1974 I, 9-37, 49-84 met daarna een overzicht van de belangrijkste stilistische
ontwikkelingen in de zestiende eeuw; 156-163 voor Annibale Caracci in Rome. Boschloo legt
in zijn interpretatie de nadruk op het maniërisme, als stijlverschijnsel gevolgd door realisme en
barok.
159 Vasari-Milanesi II, 291.
160 In de ongepubliceerde dissertatie van Hope worden de opdrachtverhoudingen waarin Titiaan
verkeerde uitgebreid geanalyseerd en gedocumenteerd.
161 De idee van professionalisering sluit de opvatting van stijlgeschiedenis niet uit, maar plaatst
opeenvolgende en soms conflicterende stijlen in een breder kader van ontwikkelingen in
deskundigheid en daaraan te ontlenen status en beroepsprestige. Voor literatuur over de
zestiende-eeuwse schilderkunst zie Boschloo 1974 I, 74-97 en Miedema 1978. In de plaats van
het stilistische en negatief geladen begrip maniërisme stelt hij voor maniera op te vatten als
working method. Dat het begrip naar professionele deskundigheid verwijst lijkt mij evident;
waarschijnlijk gaat het om een facet daarvan en niet om werkmethode in het algemeen, zie noot
204.
162 Voor de vertrekken die de familiegeschiedenis uit zestiende-eeuws hoofs en staatkundig
gezichtspunt uibeelden zie Allegri 1980 en Langedijk 1981 met 139-174 een passage over de
heerserssymboliek van de Medici's als architecten.
163 De historische vertekeningen en mythevorming in deze fresco's zijn in de literatuur onvoldoende
aan de orde gesteld. Vasari gaf als schilder en schrijver een door de politieke idealen van zijn
opdrachtgevers en door zijn eigen beroepsidealen bepaald beeld. Daarbij probeerde hij de
republikeinse geschiedenis te integreren in een hoofs en staatkundig en professioneel ideaal dat
kenmerkend is voor zijn tijd.
164 Wilde 1944.
165 Vasari-Milanesi VIII, 220-222. In de Ragionamenti beschrijft Vasari blijkens de aanhef in 1588
aan Ferdinando de Medici de decoraties die hij in opdracht van Cosimo I tussen 1555 en 1571
in het Palazzo Vecchio heeft geschilderd, samen met zijn assistenten. De kunstenaar accentueert
hier zijn superieure professionele kennis ten opzichte van zijn mecenas: Vasari geeft in drie
dagen tekst en uitleg inzake het beeldprogramma.
166 Vasari-Milanesi VIII, 189.
167 Het programma volgt de grondwet in 1565, zie d'Addario 1963; Vasari vermeldt deze
iconografische bron niet en doet het in zijn uitleg voorkomen alsof hijzelft de auctor intellectualis
van het beeldprogramma is, samen met Borghini. Vergelijk Van Veen 1984, 106-108.
168 In de literatuur is onvoldoende gewezen op dit verband met de werken van Machiavelli die zijn
traktaten over oorlogvoering, raison d'état en Florentijnse geschiedenis noodgedwongen opdroeg
aan de Medicihertog en zijn verwanten. Het gaat om een verdere rationalisering van het
krijgsbedrijf in staatsverband.
169 Allegri 1980, 243 en Van Veen 1981b, 87-88. Van Veen heeft overtuigend aangetoond dat de
oudere interpretatie, namelijk dat de afbeeldingen van de oorlog met Pisa antirepublikeins
zouden zijn en een antithese vormen met de fresco's van de slag om Siena, onhoudbaar is. De
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vroege staatsiconografie van Cosimo I, die zijn heerschappij als hertog over Florence nog waar
moest maken, had wel een antirepublikeinse inslag. Deze opstelling nam echter af naarmate
zijn positie sterker werd. Na 1560 probeerde Cosimo I de republikeinse erfenis te integreren in
zijn hoofse beeld van de Florentijnse staat. De inname van Stampace onder leiding van Vitelli
benadrukte het militaire belang van burgerdeugd: het vechten voor het eigen vaderland, dat
door identificatie van burgers met hun eigen staat, niet aangewezen is op dure en onbetrouwbare
huurlingen en condottieri. In dit verband is ook de heldenrol van Giacomini te interpreteren:
hij streed voor zijn vaderland en riep zijn medeburgers op hem te volgen. Zie ook Van Veen
1981a. De iconografie van Giacomini en Vitelli - de Florentijnse generaals in het begin van de
zestiende eeuw - is een voortzetting van de voorstellingen rond Guidoriccio in Siena en Francesco
Maria della Rovere en Cardona in Rome: de beroepsmilitair in dienst van een staat.
Van Veen 1984, 113-118 en Langedijk 1981 I en II.
d'Addario 1963. De republikeinse symbolen waaronder de stadsbestuurders in Siena plaatsnamen
(hoofdstuk 2) waren in Florence vervangen door een dynastieke reeks beelden van onder anderen
Bandinello met de voorzaten van Cosimo I, die zo als wettig vorst en staatshoofd temidden van
zijn geslacht troonde met op wanden en plafond het grondgebied waarover hij het bewind
voerde, de grondwet volgens welke hij regeerde en de overwinningen waardoor deze staat was
gevormd.
Van Veen 1984, 106-108.
De opeenstapeling van accentverschuivingen in de overlevering is mooi gereconstrueerd door
Van Veen 1984 die gebruik maakt van verschillende gedichten, apparati, traktaten en prenten
met als hoogtepunt in de vorstelijke legendevorming de gravure op het titelblad van Il Cosmo
overo l'Italia Trionfante, Florence 1650.
d'Addario 1963. Deze wetten zijn niet eerder in dit verband gebruikt. Ik heb algemeen gesteld
de indruk dat er bij politieke iconografie wel eens te veel gezocht wordt naar verborgen, in de
astrologie en mythologie besloten betekenissen, en te weinig gekeken is naar wetten waarin de
hoofdlijnen in de staatkundige iconografie duidelijk en direct worden beschreven.
De dynamiek in de carrière van Titiaan verschilde van bijvoorbeeld Rafaël doordat Titiaan meer
een vrije ondernemer was die opdrachtgevers tegen elkaar uitspeelde zonder zich aan een van
hen voor lange tijd te binden. Hij dankte zijn sociale stijging achtereenvolgens aan de staat
Venetië, de hoven te Urbino en Ferrara, keizer Karel V en zijn hoogste beambten en Philips II.
Zie Kempers 1982b.
De grafkapel van Vasari in de Pieve te Arezzo en zijn riante, door hem zelf uitvoerig beschreven
huis aldaar zijn mooie voorbeelden, met inbegrip van de schilderingen die hij er aanbracht met
de beroepsgeschiedenis van beeldende kunstenaars als onderwerp.
Vergelijk Doren 1908, en Pevsner 1940. Miedema 1980a heeft belangrijk onderzoek gedaan
naar de Nederlandse schildersgilden. Mede door het ontbreken van grote hof- en staatsopdrachten
waren de mogelijkheden voor aanzienlijke statusstijging in de Noordelijke Nederlanden veel
geringer dan in Italië. De schilders die een hogere status bereikten bleven in de regel binnen de
gilde-organisatie en verwierven daar een bestuurlijke functie. De academievorming kwam in
de Nederlanden later op gang en had niet de organisatorische implicaties voor de
beroepsuitoefening, die in Florence, Rome en in mindere mate Bologna waarneembaar zijn.
Zie infra. Over de gilden en broederschappen in Florence zie Ward 1972, 30-33 en Reynolds
1981, 11-24.
De belangrijkste literatuur over de academie in Florence is nog steeds Pevsner 1940, met nieuwe
ideeën in Dempsey 1980 die ook Bologna in zijn analyse betrekt; uitvoeriger documentatie in
Ward 1972 en Reynolds 1981, met een nuancering van de duiding van Pevsner. Wat betreft de
algemene interpretatie voegen beide ongepubliceerde dissertaties niet veel toe.
Pevsner 1940, 3, 25-43. Ward 1972, 34-38 voor het geleerdengezelschap met de naam chorus
Achademiae Florentinae rond 1450. Hieruit blijkt dat het academiebegrip zeker niet
oorspronkelijk een aanduiding was voor een beroepsorganisatie met economische functies. De
genoemde gravure is onder anderen door Pevsner ten onrechte opgevat als een afbeelding van
de academie als beroepsorganisatie van schilders. Zie ook Miedema 1980b.
De door Pevsner onderschatte continuïteit van de broederschap blijkt uit Ward 1972, 6-26 en
uit Reynolds 1981, 24-65. De broederschap waarvan de schilders lid waren bestond sinds 1303,
1339 of 1349; de bronnen bieden op dat punt geen uitsluitsel. Vrouwen konden ook lid worden
van deze broederschap, gewijd aan Lucas. De broederschap had waarschijnlijk een minder
exclusief economische functie en een ruimere cultureel-religieuze functie dan het gilde waarvan
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de schilders tegelijkertijd lid waren. Compagnie en arti zijn in Florence niet op één lijn te stellen,
in de Nederlandse steden is dit onderscheid in de zestiende eeuw minder markant.
Miedema, in een in Oud Holland 1987 te publiceren artikel, en ik zijn onafhankelijk van elkaar
tot soortgelijke conclusies gekomen over de verhoudingen tussen academies, broederschappen
en gilden, en de manieren waarop theorieën over kunst van belang werden in
geleerdengenootschappen of academies, die in het algemeen geen beroepsorganisaties waren
welke in de plaats kwamen van gilden.
Het staatsvormingsproces dat in Florence met de wet van 1565 geformaliseerd werd, is in de
literatuur over de academievorming onderbelicht gebleven. Er vond immers een algehele
reorganisatie plaats op basis van oude republikeinse instituties, die van een nieuwe hoofse
bovenbouw werden voorzien. Pevsner 1940 en Dempsey 1980 hebben de intellectualisering en
statusstijging van schilders te veel geïsoleerd van de bredere staatkundige samenhang waardoor
juist in Florence de academie een beroepsorganisatie kon worden.
Dempsey 1980 en Reynolds 1981, 65-187.
Ward 1972, 61-72 met de belangrijkste brieven en op 73-114 de statuten; verder Reynolds 1981
en appendices, 213-252.
Pevsner 1940, 43-55; Ward 1972, 1-4 en Reynolds 1981, 124-125. De voltooiing van de collectief
door beeldende kunstenaars uit te voeren decoraties in de Medici-kapel was een van de projecten
die Vasari in gedachten had als taak van de nieuwe academie. Hij stelde de hertog la più bella
opera del mondo in het vooruitzicht. De kapel was de plaats dove ciascuno di noi a imparato
l'arte. Zo probeerde Vasari opdrachtverlening en beroepsopleiding te verenigen.
Op het belang van de beroepsopleiding wijst ook het aanvankelijke woord collegio delle arti
del disegno, zie Reynolds 1981, 128; voor het doceren van mathematica en draperiestudies,
176-179. Alle gegevens wijzen erop dat vernieuwing van de opleiding programmatisch erg
belangrijk was, dat het geven van tekenlessen voor beroepsschilders en dilettanten toenam en
dat de gelegenheid voor kennisoverdracht wat betreft theorieën ook wel groeide, maar dat de
beroepspraktijk van de meerderheid der schilders niet ingrijpend veranderde.
Reynolds 1981, 83-84. Er werden zeven paragrafen aan de opleiding gewijd, echter na dertig
paragrafen over andere zaken. Regeling 31 betreft een plek voor geschonken kunstwerken en
regeling 32 een collectie en bibliotheek met tekeningen en schetsen, nagelaten door
academieleden. Borghini schreef in de marge van dit voorschrift dat studieobjecten niet zonder
toestemming van de hertog meegenomen mochten worden. Deze verzameling werd de basis
voor de Galleria van de Accademia. Er was ook een reglement over atelierbezoek door geslaagde
academieleden bij jongeren als visitatori.
Reynolds 1981, 151-166. De esequie van Michelangelo betrof een belangrijk, opdrachtgebonden
project van de leden van de jonge academie. Daarna werd het een moeizame geschiedenis van
de academie als bemiddelaar in opdrachtverlening en nam ook het aantal deftige leden die cachet
gaven aan de organisatie, af.
De decoratie van de academiekapel in de Santissima Annunziata verliep met veel tegenslagen,
Reynolds 1981, 174-175; de academieleden werden veroordeeld tot een nomadisch bestaan en
ook hun adviesfunctie bleef beperkt, 176. Genoemde kapel bevatte een portret van Lucas die
de heilige Maagd schildert van Vasari, met portretten van hemzelf, een neef en Michelangelo;
een Drieëenheid van Bronzino, een Madonna met heiligen van Pontormo en de bouw van de
tempel van Salomo van Santi di Tito. Betalingen in Ward 1972, 186-194. Fra Montorsoli maakte
beelden voor de kapel. Tussen 1570 en 1598 werden er pogingen ondernomen een kapel te
verkrijgen in de Cestello, hiervan zijn geen grootse projecten bekend en ook de vrijheid van de
academieleden ten opzichte van de geestelijken bleef zeer beperkt. Deze concrete resultaten
geven aan dat er kort na 1564 wel met veel elan aan plannen werd gewerkt, maar dat vooral na
de dood van Vasari in 1574 weinig tastbare resultaten werden geboekt. Het beeld van de grote
academiegebouwen zoals de Royal Academy en de École des Beaux Arts is volstrekt misleidend
voor deze periode.
Pevsner 1940, 49.
Reynolds 1981, 171-173.
Reynolds 1981, 180-196, waaruit blijkt dat de academiereglementen voornamelijk
organisatorische zaken, procedures en betalingskwesties betroffen. Dit geeft een heel ander
beeld dan de hooggestemde brieven uit 1562-1564, zie Ward 1972, 114-135.
Als beroepsorganisatie was de academie ondergeschikt aan de vorst en aan de Mercanzia, de
instelling die belast was met handelszaken. In de beslissende jaren was Vasari vaak buiten
Florence; hij ergerde zich aan de ontwikkelingen en aan de conflicten, zie Ward 1972, 225-233,
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evenals Zuccaro in Rome, die de problemen onderkende en in zijn poging tot oplossingen te
komen vooral het onderwijsaspect benadrukte.
Pevsner 1940, 55-139. Voor de Accademia degli Incamminati in Bologna zie Boschloo 1974
I, 39-44 en Dempsey 1980. Dempsey benadrukt de programmatische en ideologische aspecten
mijns inziens iets te sterk. Het gaat om bronnen die inzicht geven in de nieuwe ideeën die
kunstschilders aan geletterden ontleenden. Vooral op het niveau van een beroepsideaal zijn er
belangrijke ontwikkelingen, die echter een beperkt effect op de beroepspraktijk als geheel
hebben gehad.
Ward 1972, 274 en Reynolds 1981, 197-199. Vasari vermeldt een al langer durende
ontevredenheid over het zegel met de os van Lucas. Een nieuw zegel kwam er pas tussen
1594-1597.
Pevsner 1940, 53-54. Dit verbod op de uitvoer van voor natie en beroep belangrijke
kunstwerken-een bepaling die in de twintigste eeuw in Europa veel navolging heeft gevonden
en overigens weinig effect heeft gesorteerd-werd uitgevaardigd in 1602.
De belangstelling voor stilistische nuances is vooral ontstaan in de periode van neostijlen, in
het bijzonder in Wenen rond 1900, en is vanuit dat perspectief toegepast op vroegere perioden.
Tevens zijn de voor moderne kunstenaars te herkennen ontwikkelingen in hun oeuvre
geprojecteerd op vroegere schilders. Rafaël en Michelangelo zouden een maniëristische periode
doorgemaakt hebben. In de zestiende-eeuwse kunstbeschouwingen, zie noot 1, is nauwelijks
een rechtvaardiging te vinden voor dergelijke stilistische interpretaties en in de beroepspraktijk
nog minder.
De situatie in Florence is uitzonderlijk. In andere steden bleven de gilden dominant en vonden
de succesvolle schilders andere oplossingen voor hun statusstreven, onder andere in tekenscholen
die academies werden genoemd, waar vooral niet-professionele schilders kwamen alsmede
gevestige vaklieden.
De meest ingrijpende reorganisaties als beroepsverenigingen vonden plaats in de steden waar
het staatsbestel werd gereorganiseerd: Florence en Parijs onder Lodewijk XIV. In de Nederlanden
vond deze ommekeer in staatsbestel en de overgang van gilden naar academies als professionele
organisaties pas na 1800 plaats, onder meer door de wet op de Rijksacademie en de reorganisatie
van de academie in Den Haag.
Zie de Inleiding over de samenhang tussen professionalisering, staatsvorming en civilisatie en
de toelichtingen in de noten 17-20, 23, 34, 36, 42, 55; hoofdstuk 2 noten 126-127; hoofdstuk
3 noot 77 en hoofdstuk 4 noten 1, 182 en 222.
Een overzicht in Blunt 1940 en Barocchi 1960-1962. Belangrijk is het onderscheid in de herkomst
van de auteurs: beeldend kunstenaar of geletterde. Vasari werkte helaas zonder bronvermelding
en gaat niet expliciet in op andere auteurs.
Zie Ghiberti-Fengler. Uit deze passages blijkt hoe belangrijk Ghiberti als bron geweest moet
zijn voor Vasari wat betreft de geschiedenis voor 1440. Vasari gaat verder met zijn synthese
van historiografie en theorie, grotendeels ontleend aan Alberti, dan Ghiberti.
Vasari-Milanesi, I, 168-177, IV, 8-17. Miedema 1978-1979 gaat uitvoerig in op de
kunsthistorische literatuur over het maniërisme en geeft in de noten de belangrijkste passages
uit Vasari waarin van maniera sprake is. Zijn vertaling als working method is een belangrijke
correctie op de gangbare stilistische opvatting van het maniërisme. Probleem bij de
begripsbepaling is, dat de kunsttheoretische termen vaak uit een zeer klein aantal, telkens
opnieuw onvolledig geciteerde tekstfragmenten gelicht worden en dan als zelfstandige begrippen
worden geanalyseerd, terwijl het gaat om woorden die aan een vergelijkend, kritisch en historisch
zinsverband meestal hun duidelijke betekenis ontlenen. Er werden wel algemene, aan de retorica
ontleende woorden gebruikt, maar het ging toch vaak om praktische problemen: zichtbaar maken
van ideeën door te schilderen of te beeldhouwen. Ook Ghiberti gebruikte begrippen als istoria,
inventore, doctrina, ingegno, designatore en teorica, steeds met een duidelijke betekenis.
Ghiberti-Fengler, 16, 18, 38, 39 verbond deze verdiensten direct met de beroepspraktijk: veel
grote opdrachten en roem. Het verband met erkenning van bekwaamheden door roem en rijkdom
is ook bij Vasari een dominant thema.
Blunt 1940, 63-98.
Vasari-Milanesi IV, 8-12, maar telkens te lezen in samenhang met Vasari's kritische opmerkingen
over schilders uit de eerste en tweede periode.
De afhankelijkheid van voorgeschreven voorstellingen wordt bij gelegenheid door schilders
gerelativeerd. Zo schreef Vasari aan Aretino: ‘Zoals je zal zien, heb ik een groep naakte figuren
in gevecht geschilderd, allereerst om mijn kunde te tonen, en in de tweede plaats om het verhaal
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te volgen.’ Vasari interpreteert ook het Laatste Oordeel van Michelangelo als ‘een voorbeeld
van verkort en alle moeilijkheden in de kunst’. In dit kader past ook Vasari's beroepstrots om
te werken ‘niet alleen met de grootst mogelijke snelheid, maar ook met ongelooflijk gemak en
zonder moeite.’ Zie Blunt 1940, 92, 94.
Zie hoofdstuk 3.
De vermoedelijk kort voor 1450 voltooide aantekeningen van Ghiberti verraden kennis van
Plinius en Vitruvius, enige kennis van het Latijn, een grote historische kennis en het vermogen
tot zelfreflectie die hem in staat stelde een autobiografie te schrijven: getuigenissen van
professionalisering. Voor de theoretische begrippen zie noot 204. Ghiberti beschouwt een istoria
[...] copiosa et molto excellentemente fatta (39, 40) als essentieel; in samenhang met zijn lof
op Lorenzetti als nobilissimo componitore komt deze benadering dicht bij de meer theoretische
analyse van Alberti die zich sterker op de antieke literatuur oriënteerde en minder op de recente
Italiaanse kunstgeschiedenis. De belangrijkste passages in Alberti-Grayson paragrafen 33-50
voor de begrippen. Hij stelt drie begrippen centraal: compositio membrorum, en corporum
circumscriptio en receptio luminum. De systematiek in het opbouwen van een historia wordt
pregnant aldus verwoord: Historiae partes corpora, corporis pars membrum est, membri pars
est superficies. Primae igitur operis partes superficies, quod ex his membra, ex membris corpora,
ex illis historia, ultimum illud quidem et absolutum pictoris opus perficitur, Grayson § 35.
Vergelijk gegevens in Kempers 1986.
Zie Inleiding noten 2-6.
Vasari-Milanesi I, 184-185, ook VII, 579-592. Voor Vasari bleef de frescotechniek superieur.
Vasari-Milanesi IV, 7-15 en de volgende Vite passim.
Vasari-Milanesi IV, 13. Vasari schepte ook op over het uitvoeren van de grote opdracht in het
Palazzo della Cancelleria in cento giorni, waarover Michelangelo gezegd zou hebben: e' si
conosce, VII, 680.
Vasari-Milanesi I, 97-98, 168, 215-219.
Vasari-Milanesi I, 224-235.
Vergelijking van Vasari met mijn hoofdstukken 1 en 2 maakt duidelijk hoe gericht de selectie
van Vasari op dit punt is geweest. Cavallini en de schilders uit Siena komen er bekaaid af,
terwijl Cimabue en Giotto als Florentijnse schilders beschreven werden, wat ze gezien het
belang van opdrachten in Rome en Assisi maar ten dele waren.
Vergelijk de gegevens in hoofdstuk 3 en de veel hogere status die de door Vasari enigszins
verwaarloosde hofschilders konden bereiken in vergelijking met hun Florentijnse vakgenoten.
Vergelijk hoofdstuk 3, waaruit blijkt dat het Medici-mecenaat verhoudingsgewijs laat tot
ontwikkeling kwam en de voorbeelden van andere families volgde.
Vasari-Milanesi I, 179-192.
Vasari-Milanesi III, 383-409.
Er zijn twee opvattingen in omloop, professionalisering in engere zin, als de nette, deftige
variant, vertegenwoordigd door artsen, advocaten en andere ‘vrije’ beroepen die sinds de late
negentiende eeuw een professionaliseringsproces doormaakten, en een ruimere interpretatie,
zoals ik die volg. Deze impliceert dat er voor de ontwikkelingen in het schildersberoep na de
zestiende eeuw niet zonder meer van een professionaliseringsproces gesproken kan worden. In
de zin van een beroepsorganisatie, een beroepstheorie, een beroepsgeschiedenis en aanspraken
op deftigheid, en een zekere autonomie als beroepskring ten opzichte van cliënten en staat, was
het professionaliseringsproces van beeldende kunstenaars al in grote lijnen voltooid in de
zestiende eeuw. Voor Beruf ook Weber 1922, 80-82, 127.
In de beheersing van belastingheffing en gewelduitoefening binnen een territorium ligt het
overwicht van staten over kerkelijke organisaties die hun monopolie op zingeving en uiterlijk
vertoon aan staten verliezen. Vergelijk Bax 1985.
Het was voor mij verrassend waar te nemen hoe duidelijk de kenmerken die Weber 1922,
97-102, 122-130, 181-198, 387-495, 727-857, noemt voor staten ook daadwerkelijk in de kunst
tot uitdrukking werden gebracht, en hoe hecht de iconografische samenhang was met het door
Elias 1969 (1939) beschreven civilisatieproces.
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Maarten van Heemskerck, Lucas schildert Maria met kind, 1532.
Frans Halsmuseum Haarlem
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5 De moderne staat en het kunstenaarsberoep
als beschavingsideaal
In het voorgaande hebben we de hoofdlijnen van de ontwikkeling in de kunst van
het westen laten zien: de manieren waarop beeldende kunstenaars telkens weer de
mogelijkheden kregen hun vak verder te ontwikkelen. Ze kregen de kansen werk te
maken van hoge kwaliteit, ze konden experimenteren en aldus kwam er een
indrukwekkende reeks vernieuwingen tot stand. De ontwikkelingen in de kunst zelf
zijn echter, zoals in de Inleiding is gesteld, niet los te zien van de sociale verhoudingen
waarin kunstenaars te leven en te werken hadden. Ze waren aangewezen op datgene
wat ze van leermeesters en vakgenoten geleerd hadden, ze werkten samen met andere
vaklieden en leerlingen, en ze waren afhankelijk van opdrachtgevers en kopers. Deze
relaties stelden enkele alom als bekwaam geldende kunstenaars in staat als individu
prestige te verwerven. De rijke en beroemde kunstenaars vormden een elite binnen
hun beroep; inkomsten en werkverhoudingen van de meerderheid van hun vakgenoten
hadden aanzienlijk minder allure.
De sociale dynamiek in de verhoudingen waarin beeldende kunstenaars verkeerden
kan het best met het begrip professionalisering geïnterpreteerd worden. De
kunstgeschiedenis laat zich beschouwen als een professionaliseringsproces van
schilders, beeldhouwers en architecten die rond 1600 een gemeenschappelijk
beroepsideaal met de daarbij behorende organisaties, leerboeken, theorieën,
gedragscodes en historische visies ontwikkeld hadden. Het verloop van de
beroepsvorming is als geheel en in afzonderlijke fasen te verklaren uit de
ontwikkelingen in opdrachtverhoudingen, althans tot de late negentiende eeuw, en
met uitzondering van de Nederlanden waar marktverhoudingen al sinds de late
zestiende eeuw van beslissend belang waren.
De ontwikkelingen in opdrachtverhoudingen zijn op hun beurt te verklaren uit
processen van statenvorming en civilisatie, zowel in grote lijnen als in kleiner bestek.
Aanvankelijk speelden de bedelorden een doorslaggevende rol, later de stadstaten
en koopmansfamilies en vervolgens de grote hoven en
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staten. De sociale verhoudingen waarin schilders en andere kunstenaars waren
opgenomen werden ingewikkelder en groter van schaal. De voortgaande integratie
en differentiatie resulteerde in stabiele staten met een zowel verbaal als visueel
duidelijk herkenbare cultuur.
Kunstenaars waren niet alleen ondergeschikt aan anderen, ze gaven ook vorm,
inhoud en betekenis aan maatschappelijke verhoudingen. Ze deden dat als vaklieden
in genres die een eigen ontwikkeling doormaakten en specifieke functies hadden
voor de makers, opdrachtgevers, kopers, publieksgroepen en bemiddelaars. Daarom
is het zo belangrijk de context van kunstwerken aan te geven; alleen dan kunnen de
betekenissen achterhaald worden, en laten kunstwerken zich achteraf gebruiken als
bronnen voor de sociale verhoudingen waarin kunstenaars verkeerden. De
beroepsgeschiedenis van beeldende kunstenaars geeft, gezien vanuit dit perspectief
een beeld van de geschiedenis van de maatschappij. Kunstwerken kunnen, wanneer
ze niet alleen beschouwd worden als autonome en individuele creaties, maar ook als
aan conventies en tradities gebonden uitdrukkingsvormen, verhelderend werken voor
de cultuurgeschiedenis en voor de sociale verhoudingen waarin beschaving vorm en
inhoud krijgt. In de zelfde samenhang kunnen gegevens over de sociale context van
kunstwerken de betekenissen en ontwikkelingen van de kunst zelf verduidelijken.
Een brede sociologisch-historische benadering verheldert vragen als wat is kunst
en wat is cultuur, die zonder verwijzingen naar historisch verband en sociale functies
niet te beantwoorden zijn. Deze intrigerende kwesties kunnen wel op een concrete,
misschien minder tot de verbeelding sprekende manier benaderd worden. In het
voorgaande is dat telkens op twee abstractieniveaus gebeurd: het directe verband
waarin kunst werd gemaakt en aanschouwd, en de ruimere sociale verhoudingen
waarvan de opdrachtsituaties deel uitmaakten. Ik heb mij voornamelijk beperkt tot
de ontwikkelingen in Italië, op belangrijke momenten aangevuld met gegevens over
Nederlandse steden en het Europese kader, maar de beschreven processen en
samenhangen zijn deel van een nog groter geheel.
Zo zijn de manieren waarop de schilders tussen 1250 en 1600 aanzien hebben
verworven door met toenemende bekwaamheden steeds ingewikkelder voorstellingen
in beeld te brengen niet los te zien van de wijze waarop dat daarvoor is gebeurd. De
hier beschreven ontwikkelingen in professionalisering van schilders, staatsvorming
en civilisatie in Italië tussen 1250 en 1600 maken deel uit van veranderingen op
langere termijn die plaatsvonden binnen een groter domein. De Europese geschiedenis
tussen ongeveer 500 vóór Christus en 1850 kan gezien worden als een lang
overgangsproces van vele agrarische dorpssamenlevingen naar een netwerk van
industriële staten, opgebouwd uit grote steden met honderdduizend tot enkele
miljoenen inwoners. De bloei van schilderkunst en mecenaat vond plaats tijdens
versnellin-

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

347
gen in dit proces: in de Griekse polis, het Romeinse imperium en de Italiaanse
stadstaten, gevolgd door het bestel van Westeuropese naties met hun koloniën.
De Italiaanse schilders en opdrachtgevers richtten zich bewust op de antieke
beschaving die via de literaire, geïdealiseerde overleveringen als voorbeeld diende.
De Griekse schilder Apelles werd het legendarische begin van de beroepsgeschiedenis,
die na het verval van het imperium, toen de staat uiteenviel en veel antieke
cultuuridealen hun betekenis verloren, langdurig stagneerde, om pas in de dertiende
eeuw haar loop te hernemen. Zo trots waren de schilders van de zestiende eeuw, dat
ze in hun geschiedbeeld de antieke kunstenaars zagen als voorlopers van een
beroepsideaal dat zij zelf optimaal vertegenwoordigden.
De legendarische antieke kunstenaars en hun beroemde vakgenoten uit de
renaissance hebben de basis gelegd voor een beroepsbeeld dat eeuwenlang
richtinggevend is gebleven voor kunstenaars. De beroepsgeschiedenis in de antieke
samenlevingen levert nog veel vragen op die alleen door detailonderzoek te
beantwoorden zijn; dit geldt evenzeer voor de latere ontwikkelingen. Toch wil ik
mij wagen aan enkele speculaties over de manieren waarop het ideaal van de
renaissancekunst vervangen is door dat van de moderne kunst, en hoe heden ten dage
de traditie op deels verhulde wijze voortleeft. De recente ontwikkelingen in de
kunstenaarsberoepen zijn evenmin als de voorafgaande professionalisering los te
zien van de verdergaande staatsvorming, in het bijzonder de opkomst van de
industriële staat, ook welvaartstaat of verzorgingsstaat genoemd. De voortgaande
staatsvorming en verdergaande beschavingsprocessen hebben op verschillende
manieren hun sporen nagelaten in de mogelijkheden en beperkingen voor kunstenaars.
Veranderingen in opvattingen over kunst en kunstgeschiedenis vallen opmerkelijk
samen met wijzigingen in opdrachtverhoudingen, veelal beschreven als de ondergang
van het mecenaat.
In de negentiende eeuw laten zich allerlei aanzetten waarnemen tot veranderingen
in kunstenaarsidealen en geschiedopvattingen. Marginale kritieken uit de negentiende
eeuw werden allengs krachtiger, vonden in bredere kring gehoor en groeiden na 1950
in de culturele elite uit tot algemeen geldende normen.
Het werk van Rafaël en vooral Vasari is men als kitsch, eventueel als edelkitsch
gaan beschouwen, terwijl de Italiaanse ‘primitieven’, sedert de prerafaëlieten, als
echte kunst gingen gelden. De Nederlandse kunst werd sinds de late negentiende
eeuw opgewaardeerd en de historieschilderkunst daalde in aanzien en waarde. In het
onvoltooide werk van Michelangelo en Titiaan en in hun schetsen werd de ware
meesterhand ontdekt. De voltooide figuurstukken van hun tijdgenoten verdwenen
naar het depot. De indeling
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en opstelling van museale collecties werd afgestemd op het nieuwe ideaal van vrije
kunst. Opdrachtgevers verdwenen uit het beeld.
Tijdens de vorming van de vroeg moderne staat waren schilders vrijwel geheel
afhankelijk van mecenaat, dat wil zeggen duidelijk omschreven opdrachtverlening
of langdurige arbeidsovereenkomsten met een machtige instelling of een invloedrijk
individu. Naast het mecenaat ontstond er een markt voor kunst, enerzijds een
prestigieuze markt voor oude meesters, anderzijds de vraag naar eenvoudig en
goedkoop schilderwerk. De kunstmarkt werd geleidelijk belangrijker, het eerst in de
Nederlandse steden na 1570. Schilders werden verhoudingsgewijs afhankelijker van
kopers, terwijl alleen de meest bekwame schilders eervolle opdrachten en
dienstverbanden verwierven.
Zonder dat deze twee bemiddelingsvormen tussen kunstenaars en afnemers
verdwenen, ontstond er een nieuwe relatievorm, namelijk beleid. De ontwikkeling,
uitvoering en legitimering van het kunstbeleid betreft staatsingrepen die expliciet
gericht zijn op de bevordering van kwaliteit en vernieuwing in de kunst en op de
goede smaak of beschaving van staatsburgers. Na cultuurbehoud werden de
publieksparticipatie of cultuurspreiding, de beroepsposities van kunstenaars en de
kwaliteit en vernieuwing in de kunst zelf gezien als overheidstaken. Aanzetten tot
kunstbeleid zijn te traceren tot de late achttiende eeuw, nieuwe initiatieven werden
na 1860 ontplooid, maar de grootschalige uitbreiding in budgetten en instellingen
vond, in het bijzonder in Nederland, plaats na 1950. Het kunstenaarsberoep heeft
zich kunnen handhaven door diepgaande aanpassingen, waarbij moderne kunstenaars
vooral aangewezen raakten op de mogelijkheden die de beleidsvoorzieningen van
de moderne staat te bieden hebben, in samenhang met de rudimenten van mecenaat
en markt. De aankopen en opdrachten van particulieren en bedrijven verdwijnen
echter in het niet bij de met belastingen gefinancierde en door gesalarieerde
ambtenaren en adviseurs uitgevoerde overheidsmaatregelen.
De huidige problemen in de verhouding tussen kunst, samenleving en staat zijn
dan ook alleen te begrijpen, wanneer men de gehele beroepsgeschiedenis in
samenhang met de ontwikkelingen in staatsvorming en beschaving in beschouwing
neemt. Kunstenaars hebben een uitzonderlijk gerenommeerde beroepsgeschiedenis
achter de rug en een aantal van hun voorgangers geniet een welhaast onovertroffen
prestige. De deskundigen die namens de staat beleid voeren leven niet alleen met dit
besef, maar ook met de herinnering aan de grandeur van het vroegere staatsmecenaat.
De daarbij behorende vormen van uiterlijk vertoon, zucht naar aanzien en
zelfverheffing gelden in moderne democratische staten echter als ongepast en pijnlijk.
Topkunst, vernieuwing en kwaliteit verdragen zich op hun beurt echter
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slecht met het gelijkheidsethos en het leerstuk van evenredige zorg voor alle burgers.
De spanningen, conflicten en discussies die uit dergelijke dilemma's voortvloeien
worden nog aanzienlijk versterkt doordat beeldende kunstenaars veel van hun
traditionele functies verloren hebben en hun oorspronkelijke opdrachtgevers - kerken,
stadsbesturen, koopmansfamilies en hoven - grotendeels kwijt geraakt zijn.
De staatsvorming heeft zich weliswaar in dezelfde richting voortgezet, maar uit
de voortgaande industrialisatie zijn nieuwe beroepen voortgekomen die de
professionalisering van schilders diepgaand beïnvloed hebben. De betekenis van
gespecialiseerde kennis en technisch vermogen is aanzienlijk uitgebreid. Een van de
gevolgen daarvan was de opkomst van concurrerende beroepen waartegen beeldende
kunstenaars op verschillende terreinen die zij eeuwenlang tot de hunne rekenden
onvoldoende tegenwicht konden bieden. Ondanks vele pogingen om het tegendeel
te bewerkstelligen hebben schilders hun greep op architectuur, stedebouw,
civieltechniek en militaire werken aan de snel opgekomen ingenieurs verloren. Hun
rol in de overdracht en verwerking van visuele informatie zijn zij eveneens kwijt
geraakt. Fotografen, filmers, grafisch vormgevers en informaticadeskundigen hebben
deze functies overgenomen. Beeldende kunstenaars spelen nauwelijks nog een rol
in het uitbeelden van de grandeur van de staat, de beschaving van bestuurders, de
heilzame, welvaartscheppende functies van banken en bedrijven, of de dienende en
verzorgende functies van verzekeringsmaatschappijen of ziekenhuizen.
De groepen en instellingen die met de industrialisatie en de vorming van de
moderne staat belangrijk werden, hebben de traditie van het renaissancemecenaat
niet voortgezet. Multinationals noch pensioenfondsen geven grote opdrachten voor
monumentale, herkenbare voorstellingen om daarmee hun functie te verduidelijken
en hun positie te legitimeren. De nieuwe rijken - bankiers, makelaars, fabrikanten
en speculanten - deden óf niets aan kunst óf ze legden zich toe op het verzamelen
van oude meesters, die vervolgens aan een museum, waaraan ze bij voorkeur hun
naam verbonden geschonken werden. De ambachtelijke en theoretische deskundigheid
die nodig was om ingewikkelde voorstellingen op een herkenbare en als stijlvol
erkende manier in beeld te brengen verloor haar functies. De traditionele
opdrachtgevers en afnemers verdwenen van het maatschappelijk toneel. De nieuwe
vermogenden deden steeds meer een beroep op andere deskundigen in de overdracht
van visuele informatie. Eigentijdse schilders kregen meer en meer kritiek omdat zij
niet voldeden aan het model van professionele perfectie en omdat deze normen zelf
hun algemene geldigheid verloren. Maar het prestige van kunst bleef.
De combinatie van functieverlies en prestigebehoud schiep specifieke
ontwikkelingsmogelijkheden voor kunstenaars, die zich konden afzetten
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tegen de oude theorieën, en het bood ontplooiingskansen voor kunstdeskundigen,
die de aanzetten tot nieuwe opvattingen en kunstvormen konden uitleggen en
sanctioneren. Uit deze combinatie vloeiden onzekerheden, spanningen en conflicten
voort, en er ontstond een aanhoudend debat over het wezen van moderne kunst en
de bijdrage daaraan van verschillende kunstenaars. Met terugwerkende kracht werd
het geschiedbeeld herzien.
In de afhankelijkheidsverhoudingen tussen kunstenaars en verzorgingsstaat kunnen
kunstenaars de vrijheid nemen voorstellingen naar eigen keuze uit te beelden of
geheel terzijde te laten. Namens westerse staten wordt deze inhoudelijke vrijheid
zelfs graag aanvaard en overgenomen als beleidsdoelstelling. Het oordeel over
waardevolle en waardeloze kunst komt daardoor in handen te liggen van kunstenaars
en kunstdeskundigen, te meer daar het criterium van kwaliteit, losgekoppeld van
iconografische voorschriften, moeilijk hanteerbaar is. Zo bevorderen staatsbeambten
én kunstenaars de groei van een polemisch verbond: met elkaar in discussie
verwikkelde kunstdeskundigen die subsidies verdelen en regelingen treffen. Mecenaat
en markt zijn beleidsinstrumenten geworden: opdrachtenbeleid en marktverruimende
maatregelen van staatswege. De verdeling van middelen, zowel bij opdrachtsituaties
als bij aankopen op de kunstmarkt, geeft meer aanleiding tot conflicten dan de
opdrachtverhoudingen en marktverhoudingen vóór de opkomst van de
verzorgingsstaat, juist omdat bevordering van vernieuwing en experiment in de kunst
als doelstelling grotendeels losgekoppeld is van ambachtelijkheid in opdracht of
vakwerk voor de verkoop.
Opdrachtverlening en marktverruiming worden beleidsproblemen. Dit geeft aan
hoe groot de afhankelijkheid is van kunstenaars ten opzichte van het geheel van
regelingen, geldstromen, adviescommissies en gesubsidieerde instellingen die te
zamen het kunstbeleid van de moderne staat vormen. De verwevenheid van de
beroepspositie van eigentijdse kunstenaars en de staat maakt ook iets begrijpelijk
van de conflicten, spanningen en hooggestemde verwachtingen die zo typerend zijn
voor de wereld van de moderne kunst. Deze komen zowel binnenskamers als in de
openbare meningsvorming tot uiting. Daarbij blijkt er niettemin een grote
overeenstemming te bestaan over het wezen van kunst; criteria als originaliteit,
autonomie, kwaliteit en individualiteit zijn nauwelijks in het geding.
Vernieuwing in de kunst was een lovende constatering achteraf, gebonden aan
kunst als een ambacht om voorstellingen op herkenbare wijze uit te beelden. Het
werd verheven tot programma, los van handwerk en iconografie, en onafhankelijk
van opdrachtverhoudingen of functies van gebouwen anders dan het tonen van kunst
als doel op zich. In de negentiende eeuw gingen kunstenaars vorsten vervangen als
kern van de staatssymboliek. Alle hoofdsteden werden voorzien van standbeelden
van kunstenaars en van concertzalen en musea waarop hun namen prijkten. In de
loop van de twintigste
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eeuw werd de kunst zelf een geliefd, nauwelijks controversieel staatssymbool en
raakten in het westen de uitbeeldingen van welvaart en politieke macht ondergeschikt
aan de getuigenissen van culturele bloei: kunst zelf. Waar binnen de traditionele
bekwaamheden geen spectaculaire vernieuwingen meer te verwachten waren en zich
zelfs een afnemend vakmanschap aankondigde, werd gezocht naar een moderne
kunst, die zich duidelijk onderscheidde van de roemrijke traditie, maar tegelijk kon
gelden als de waardige erfgenaam daarvan. Het geschiedbeeld moest hier en daar
aangepast worden. De vernieuwende genieën kregen alle nadruk, opdrachtgevers en
kopers verdwenen uit het beeld, evenals het oorspronkelijke kader waarin
schilderingen functioneerden. Het leek alsof grote kunstenaars ook vroeger al hun
eigen artistieke weg uitstippelden en daarbij alleen reageerden op andere genieën.
Het leek ook alsof ook zij miskenning riskeerden en pas veel later echt op hun waarde
werden geschat, toen de ware smaak eenmaal zegevierde over de edelkitsch van
weleer.
De kentering in het geschiedbeeld werd versterkt doordat kerken, stadhuizen en
paleizen veranderden in musea, waar de bezoekers voor de kunst komen. In een
nieuw arrangement wordt een selectie van de oude kunst getoond, als de
voorgeschiedenis van de moderne kunst. Waar de betovering van het hogere en de
uitdaging van het onbekende minder wordt ervaren in kerken, krijgt de moderne
kunst nieuwe betekenissen, die uitgaan boven het verlenen van prestige aan
opdrachtgevers. Een culturele elite raakt geïntrigeerd door wat moderne kunst in de
marges van maatschappelijke vrijheid te bieden heeft, en welke ontwikkelingen er
nog in het verschiet liggen. Een kleine groep deskundigen onderscheidt zich door
een bijzondere belangstelling voor moderne kunst en ontleent daaraan enkele eervolle
maatschappelijke functies in de kunstsector. De kunstdeskundigen dragen ertoe bij
dat een elite van moderne kunstenaars in welstand en relatieve vrijheid kan leven.
In een selecte kring worden zij geëerd en geprezen, terwijl de massa beschikt over
eigen heiligen: popsterren en topsporters. Deze genieten een grotere bekendheid,
maar staan minder in aanzien dan de moderne kunstenaars, die als beroemdheden en
ware erfgenamen van de genieën uit de renaissance een ereplaats krijgen in de grote
musea, de meest prestigieuze cultusplaatsen van moderne staten. Daarom willen zo
veel mensen zo graag kunstenaar worden, en ook daarom hebben zo veel kunstenaars
het zo moeilijk met zichzelf en de samenleving waarin ze te leven hebben.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

406

Bronnen en literatuur
Handschriften
Florence
Biblioteca Nazionale Centrale
Laudatio ad Robertum regem Napoli, BR 38

Leiden
Universiteitsbibliotheek
Clementinae, d'Amblaing 14

Siena
Archivio di Stato di Siena (ASS)
Arti, 61
Biccherna, 1, 746, 747
Capitoli, 1, 2
Consiglio Generale, 107
Gabella, 1, 3
Mercanzia, 1, 2, 6, 12
Patrimonio Resti, 682
Placito, 1
Statuti, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19-20, 21, 23, 26
Biblioteca Communale degli Intronati
Odericus, Ordo officiorum ecclesie Senensis GV 8
Decretum Gratiani KI 3, KI 8

Vaticaan
Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV)
Carmina ad illustrem dominum d. Fedricum Fereticem urbini ducem et comitem,
Urb. lat. 716
Corpus iuris civilis, Vat. lat. 1409, 1411, 1430, 1434, 1436
Fine, Cornelius de, Diarium historicum de rebus in Italia gestis ab anno MDXI
ad annum MDXXXII, Ottob. lat. 2137
Grassi, Paris de, Caeremoniarum opusculum. Supplementum et additiones, Vat.
lat. 5634, 1/2
Grassi, Paris de, Diarium Julii et Leonis, Vat. lat. 5636, 12268, 12269, 12272,
Ottob. lat. 2571, Chigi lat. LI 19
Inventarium Bibliotheca secreta Julii, Vat. lat. 3966, fol. 111r-115r
Libri Decretalium, Vat. lat. 1366, 1375-1390, 1401, 2492, Pal. lat. 623, 629,
631, 632, 635, 636, Urb. lat. 161
Nagonius, Iohannis Michaelis Carminum, ad divum Iulium 11 et Franciscum
Mariam nepotem libri I-VIII, Vat. lat. 1682

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Novella, Vat. lat. 1456, 2235, 2534
Orationes ad Sixtum IV et Francescum Mariam ducem Urbini, Urb. lat. 1023
Orationes in funere Baptistae Sforza, uxoris Fridirici, Urbini ducis; orationes;
epistolae; carmina ad Fridericum ducem, Urb. lat. 1193
Pronosticum; prophetiae; orationes, Urb. lat. 526

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

407
Sixtus IV, De sanguine Christi; De Potentia Dei; De futuris contingentibus, Urb.
lat. 151
Stefaneschi, J. Exultet, Archivio Capitolare San Pietro, B 78
Stefaneschi, J. Liber de Centesimo Jubileo, Archivio Capitolare San Pietro, G
3
Stefaneschi, J. Opus Metricum, Vat. lat. 4932, 4933
Stefaneschi, J. Missale, Archivio Capitolare San Pietro, C 129

Incunabelen
Albertini, F. Opusculum de mirabilibus novae et veteris urbis Romae. Rome
1510
Cortesi, P. De Cardinalatu. Castro Cortesi 1510
Cortesi, P. Liber Sententiarum. Rome 1504/Bazel 1513, 1540
Vigerio, M. Decachordum christianum Julio II Pont. Max. dicatum. Fano 1507

Literatuur
Addario, A. d' ‘Burocrazia, economia e finanze dello Stato Fiorentino alla metà
del Cinquecento’. Archivio Storico Italiano, CXXI (1963), 362-456
Alberti, L.B. Della Pittura. L. Mallè ed. Florence 1951
Alberti, L.B. De re aedificatoria. G. Orlandini en P. Portoghesi ed. Milaan
1450/1966
Alberti, L.B. On Painting and on Sculpture. The Latin Texts of De Pictura and
De Statua. C. Grayson ed. Londen 1435/1950
Allegri, E. en A. Cecchi Palazzo Vecchio e i Medici. Florence 1980
Antal, F. Florentine Painting and its Social Background. Londen 1948
Ariès, Ph. l'Homme devant la mort. Parijs 1977
Armenini, G.B. De veri precetti della pittura libri tre. Ravenna 1587.
Hildesheim/New York 1971
Avril, F. Manuscript Painting at the Court of France. The Fourteenth Century
(1310-1380). Londen 1978
Bacci, P. Documenti e commenti per la storia dell'arte. Florence 1944
Barocchi, P. Trattati d'arte del Cinquecento. 3 delen. Bari 1960-1962
Baron, H. The Crisis of the Early Renaissance. Princeton 1955/1966
Baron, H. From Petrarch to Leonardo Bruni. Studies in Humanistic and Political
Literature. Chicago 1968
Barraclough, G. The Medieval Papacy. Londen 1968
Barrington Moore, J. Social Origins of Dictatorschip and Democracy. Lord
and Peasant in the Making of the Modern World. Boston 1967
Battisti, E. Cimabue. Milaan 1963/Londen 1967

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Bax, M. ‘Religieuze regimes en staatsontwikkeling. Notities voor een
figuratie-benadering’, Sociologisch Tijdschrift, XII (1985), 22-48
Baxandall, M. Giotto and the Orators. Oxford 1971
Baxandall, M. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford
1972/1982
Bec, C. Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434.
Parijs/Den Haag 1967
Bec, C. l'Umanesimo Civile. Alberti, Salutati, Bruni, Bracciolini e altri trattatisti
del' 400. Turijn 1975

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

408
Belting, H. Die Oberkirche von San Francesco in Assisi. Ihre Dekoration als
Aufgabe und die Genese einer neuen Wandmalerei. Berlijn 1977
Belting, H. Das Bild und sein Publikum im Mittelalter: Form und Funktion
früher Bildtafeln der Passion. Berlijn 1981
Bisticci, Vespasiano da Le Vite. A. Greco ed. 2 delen. Florence 1970-1976
Blum, S.N. Early Netherlandish Triptychs. A Study in Patronage. Berkeley
1969
Borghesi, S. en L. Banchi Nuovi documenti per la storia dell'arte Senese. Soest
1898/1970
Borsook, E. en L. Tintori La Capella Peruzzi. Turijn 1965
Borsook, E. ‘Fra Filippo Lippi and the Murals for Prato Cathedral’. Mitteilungen
des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XIX (1975), 1-145
Borsook, E. The Mural Painters of Tuscany, from Cimabue to Andrea del Sarto.
Oxford 1960/1980
Borsook, E. en J. Offerhaus Francesco Sassetti and Ghirlandaio at Santa Trinità,
Florence. History and Legend in a Renaissance Chapel. Doornspijk 1981
Boskovits, M. Pittura fiorentina alla vigilia del Rinascimento 1370-1400.
Florence 1975
Bourdieu, P. La Distinction. Parijs 1979
Bowsky, W.M. The Finance of the Commune of Siena 1287-1355. Oxford 1970
Bowsky, W.M. A Medieval Italian Commune Siena under the Nine, 1287-1355.
Berkeley 1981
Braunfels, W. Monasteries of Western Europe. The Architecture of the Orders.
Londen 1972
Brinkgreve, C. en A. de Regt ‘Mannen, vrouwen en kinderen’. N. Wilterdink
en B. van Heerikhuizen Samenlevingen
Brosch, M. Papst Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates. Gotha 1878
Brown, B.L. ‘The Patronage and Building History of the Tribuna of SS.
Annunziata in Florence. A Reappraisal in Light of new Documentation’.
Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXV (1981), 59-142
Brucker, G. The Civic World of Early Renaissance Florence. Princeton 1977
Burke, P. Tradition and Innovation in Renaissance Italy. A Sociological
Approach. Londen 1974
Burkhardt, J. Die Kultur der Renaissance in Italien. 2 delen. Leipzig 1860/1908
Burns, H. ‘Progetti di Francesco di Giorgio per i conventi di San Bernardino e
Santa Chiara di Urbino’. Studi Bramanteschi. Rome 1974, 293-311
Il Caleffo Vecchio del comune di Siena. G. Cecchini ed. 3 delen. Florence
1932-1937
Cannon, J. ‘Simone Martini, the Dominicans and the Early Sienese Polyptych’.
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XLV (1982), 69-94
Cardile, P.J. Fra Angelico and his Workshop at San Domenico (1420-1435).
The Development of his Style and the Formation of his Workshop. Dissertatie
Yale University 1976/Ann Arbor 1983
Carli, E. Vetrata Duccesca. Milaan 1956
Carli, E. Pienza. La città di Pio II. Rome 1967
Carli, E. Il Duomo di Siena. Siena 1979

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Carr-Saunders, A.M. en P.A. Wilson The Professions. Londen/Liverpool 1933
Cassee, E.H. The Missal of Cardinal Bertrand de Deux. A Study in 14th-Century
Bolognese Miniature Painting. Florence 1980
Castiglione, B. Il Libro del Cortegiano. Con una scelta delle Opere minore. B.
Maier ed. Turijn 1964
Catalogus Siena Le Sale della Mostra e il museo delle tavolette dipinte. Rome
1956
Chambers, D.S. Patrons and Artists in the Italian Renaissance. Londen 1970
Christiansen, K. Gentile da Fabriano. Londen 1982
Ciardi Dupré dal Poggetto, M.G. Il Maestro del Codice di San Giorgio e il
Cardinale Jacopo Stefaneschi. Florence 1981

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

409
Clough, C. The Duchy of Urbino in the Renaissance. Collected Studies. Londen
1981
Conti, A. La miniatura Bolognese. Scuole e botteghe 1270-1340. Bologna 1981
Contini, G. en M.C. Gozzoli l'Opera completa di Simone Martini. Milaan 1970
Corpus iuris canonici I Decretum magistri Gratiani II Decretalium collectiones.
E. Friedberg ed. Leipzig 1879-1881
‘Cronache Senesi’. I. Fabio en A. Lisini ed. Rerum Italiae Scriptores nieuwe
serie XV deel VI. Bologna 1931-1937
Il Costituto del Comune di Siena. A. Lisini ed. 2 delen. Siena 1903
Davisson, D.D. ‘The Iconology of the Santa Trinità Sacristy, 1418-1435. A
Study of the Private and Public Functions of Religious Art in the Early
Quattrocento’. Art Bulletin, LVII (1975), 315-335
Degenhart, B. en A. Schmitt, Corpus der italienischen Zeichnungen. I Berlijn
1968
Degenhart, B. ‘Das Marienwunder von Avignon. Simone Martinis Miniaturen
für Kardinal Stefaneschi und Petrarca’. Pantheon, XXXIII (1975), 191-203
Dempsey, C. ‘Some Observations on the Education of Artists in Florence and
Bologna in the Late Sixteenth Century’, Art Bulletin, LXII (1980), 552-569
Doren, A. Das Florentiner Zunftwesen vom vierzehnten bis zum sechszehnten
Jahrhundert. Stuttgart 1908
Dykmans, M. Le cérémonial papal de la fin du Moyen-age à la Renaissance.
2 delen. Institut Historique Belge de Rome. Brussel/Rome 1977, 1981
Dykmans, M. l'Oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la
première Renaissance. 2 delen Rome 1980
Dykmans, M. ‘Paris de Grassi. I. Sa biographie jusqu'à la mort de Jules II’.
Ephemerides Liturgicae, XCVI (1982), 406-482
Dykmans, M. ‘Le Ve Concile du Latran d'après le Diaire de Paris de Grassi’.
Annuarium Historiae Conciliorum, XIV (1982), 270-370
Dubois, R. Giovanni Santi. Peintre et chroniqueur à Urbin, au XVe siècle.
Bordeaux 1971
Durkheim, E. Le suicide: étude de sociologie. Parijs 1897
Durkheim, E. ‘De la définition des phénomènes religieux’. l'Année Sociologique,
II (1899) 1-28
Durkheim, E. Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique
en Australie. Parijs 1912
Eisenberg, M. ‘The First Altarpiece for the “Capella de'Signori” of the Palazzo
Pubblico in Siena’. Burlington Magazine, CXXIII (1981), 134-148
Elias, N. über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und
Psychogenetische Untersuchungen. 2 delen. Bern/München 1939/1969
Elias, N. en J.L. Scotson. The Established and the Outsiders. Londen 1965
Elias, N. Wat is sociologie? Utrecht/Antwerpen 1971
Fanti, M. La fabbrica di S. Petronio in Bologna dal XIV al XX secolo. Storia di
una istituzione. Rome 1980

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Feldges-Henning, U. ‘The Pictorial Programme of the Sala della Pace. A New
Interpretation’. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, XXXV (1972),
145-162
Fengler, C.K. Lorenzo Ghiberti's ‘Second Commentary’. The Translation and
Interpretation of a Fundamental Renaissance Treatise on Art. Dissertatie
Wisconsin University 1974/Ann Arbor 1980
Filarete, Trattato d'architettura. A.M. Finoli en L. Grassi ed. Milaan 1465/1972
Franceschini, G. I Montefeltro. Varese 1959

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

410
Frommel, C.L. ‘Eine Darstellung der Loggien in Raffael's “Disputa”?
Beobachtungen zu Bramantes Erneuerung des Vatikanpalastes in den Jahren
1508-1509’. Festschrift für Eduard Trier zum 60. Geburtstag. Berlijn 1981,
63-103
Gardner, J. ‘S. Paolo fuori le mura, Nicolas III and Pietro Cavallini’. Zeitschrift
für Kunstgeschichte, XXXIV (1971), 240-248
Gardner, J. ‘Pope Nicolas IV and the Decoration of Santa Maria Maggiore’.
Zeitschrift für Kunstgeschichte, XXXVI (1973), 1-50
Gardner, J. ‘Nicolas III's Oratory of the Sancta Sanctorum and its Decoration’.
Burlington Magazine, CXV (1973), 283-294
Gardner, J. ‘The Stefaneschi Altarpiece. A Reconsideration’. Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, XXXVII (1974), 57-103
Gardner, J. ‘Saint Louis of Toulouse, Robert of Anjou and Simone Martini’.
Zeitschrift für Kunstgeschichte, XXXIX (1976), 12-33
Gardner, J. ‘Boniface VIII as a Patron of Sculpture’. Roma anno 1300. A.M.
Romanini ed. Rome 1983, 513-529
Gardner von Teuffel, C. ‘Masaccio and the Pisa Altarpiece. A New Approach’.
Jahrbuch der Berliner Museen, XIX (1977), 23-68
Gardner von Teuffel, C. ‘The Buttressed Altarpiece. A Forgotten Aspect of
Tuscan Fourteenth Century Altarpiece Design’. Jahrbuch der Berliner Museen,
XXI (1979), 21-65
Gardner von Teuffel, C. ‘Lorenzo Monaco, Filippo Lippi und Filippo
Brunelleschi. Die Erfindung der Renaissancepala’, Zeitschrift für
Kunstgeschichte, XLV (1982), 1-30
Garin, E. Prosatori latini del Quattrocento. Milaan/Napels 1952
Garin, E. La cultura del Rinascimento. Bari 1967/1976
Gaye, G. Carteggio enedito d'artisti del Secoli XIV. XV. XVI. 3 delen. Turijn
1839-1840/1961
Ghiberti, L. Commentarii, zie Fengler
Gilbert, C.E. ‘The Fresco by Giotto in Milan’, Arte Lombarda, XLVII/XLVIII
(1977), 31-72
Gilbert, C.E. ed. Italian Art 1400-1500. Sources and Documents. Englewood
Cliffs 1980
Giles, K.A. The Strozzi Chapel in Santa Maria Novella. Florentine Painting
and Patronage 1340-1355. Dissertatie New York 1977/Ann Arbor 1979
Ginzburg, C. Erkundungen über Piero. Piero della Francesca, ein Mahler der
frühen Renaissance. Berlijn 1981
Glasser, H. Artists' Contracts of the Early Renaissance. Dissertatie Columbia
University 1965/New York/Londen 1977
Goldthwaite, R.A. The Building of Renaissance Florence. An Economic and
Social History. Baltimore 1980
Golzio, V. Raffaello nei documenti, nelle testimonianze dei contemporanei e
nella letteratura del suo secolo. Rome 1936
Gombrich, E.H. Symbolic Images. Studies in the Art of the Renaissance II.
Londen 1972

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Gombrich, E.H. ‘Style’. International Encyclopedia of the Social Sciences, D.L.
Sills ed. XV 1968, 352-361
Gombrich, E.H. ‘The Early Medici as Patrons of Art’. Italian Renaissance
Studies. A tribute to the late Cecilia M. Ady. E.F. Jacob ed. Londen 1960,
279-312
Gombrich, E.H. ‘In Search of Cultural History’. Herdrukt in Ideals and Idols.
Essays on Values in History and Art. Oxford 1971/1979, 25-59
Gombrich, E.H. ‘Art History and the Social Sciences’. Herdrukt in Ideals and
Idols, 1979, 131-166
Gordon, D. ‘A Perugian Provenance for the Franciscan Double-sided Altarpiece
by the Maestro di S. Francesco’. Burlington Magazine, CXXIV (1982), 70-77

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

411
Il Gotico a Siena. Tentoonstelling Palazzo Pubblico Siena, 24 juli-30 oktober
1982. Florence 1982
Grassi, Paris de, zie Dykmans en Frati
Goudsblom, J. ‘Over het onderzoek van civilisatieprocessen’, De Gids, CXLV
(1982), 69-78
Goudsblom, J. Balans van de sociologie. Utrecht/Antwerpen 1974/1983
Goudsblom, J. ‘De civilisatietheorie in het geding’. Sociologische Gids, XXXI
(1984a), 138-163
Goudsblom, J. ‘Vuur en beschaving. De domesticatie van vuur als
beschavingsproces (I)’, De Gids, CXLVII (1984b), 227-241
Grimaldi, G. Descrizione della Basilica Antica di S. Pietro in Vaticano. Codice
Barberini Latino 2733. R. Niggl ed. Vaticaanstad 1972
Hager, H. Die Anfänge des italienischen Altarbildes. Untersuchungen zur
Entstehungsgeschichte des toskanischen Hochaltarretables. München 1962
Hale, J.R. Florence and the Medici. The Pattern of Control. Londen 1977
Hall, M.B. Renovation and Counter-reformation. Vasari and Duke Cosimo in
Sta. Maria Novella and Sta. Croce. Oxford 1979
Haskell, F. Patrons and Painters. A Study in the Relations between Italian Art
and Society in the Age of the Baroque. Londen 1963
Haskell, F. ‘Fine Arts. Art and Society’. International Encyclopedia of the Social
Sciences, D.L. Sills ed. V 1968, 439-447
Hatfield, R. Botticelli's Uffizi ‘Adoration’. A Study in Pictorial Content. Princeton
1976
Hauser, A., The Social History of Art. 4 delen. New York 1957
Hay, D. The Italian Renaissance and its Historical Background. Cambridge
1961
Herde, P. Cölestin V, 1294. Stuttgart 1981
Herzner, V. ‘Zur Baugeschichte von San Lorenzo in Florenz’. Zeitschrift für
Kunstgeschichte, XXVII (1974), 89-115
Hetherington, P. Pietro Cavallini. A Study in the Art of Late Medieval Rome.
Londen 1979
Hirschfeld, P. Mäzene. Die Rolle des Auftraggebers in der Kunst. z.p. 1968.
Höger, A. Studien zur Entstehung der Familienkapelle und zu Familienkapellen
und -altären des Trecento in Florentiner Kirchen. Dissertatie Bonn Rheinische
Friedrich-Wilhelms Universität 1976. Bonn 1976
Holmes, G. ‘How the Medici became the Pope's Bankers’. N. Rubinstein ed.
Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence. Londen 1968,
357-380
Holmes, G. The Florentine Enlightment 1400-1450. Londen 1969
Hoof, J.J.B.M. van Het beroep als object van sociologisch onderzoek. Een
terreinverkenning. Amsterdam 1969
Hope, Ch. ‘Artists, Patrons and Advisors in the Italian Renaissance’. G.F. Little
en S. Orgel ed. Patronage in the Renaissance. Princeton 1981, 293-344
Horster, M. Andrea del Castagno. Complete Edition with a Critical Catalogue.
Oxford 1980

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Hueck, I. ‘Der Maler der Apostelszenen im Atrium von Alt-St. Peter’.
Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XIV (1969), 115-144
Hueck, I. ‘Zu Enrico Scrovegnis Veränderungen der Arenakapelle’. Mitteilungen
des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XVII (1973), 277-294
Hueck, I. ‘Stifter und Patronatsrecht. Dokumente zu zwei Kapellen der Bardi’.
Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XX (1976), 263-270
Hueck, I. ‘Das Datum des Nekrologs für Kardinal Jacopo Stefaneschi im
Martyrologium der Vatikanischen Basilika’. Mitteilungen des kunsthistorischen
Institutes in Florenz, XXI (1977), 219-220

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

412
Hueck, I. ‘Cimabue und das Bildprogramm der Oberkirche von San Francesco
in Assisi’. Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXV (1981),
279-324
Hueck, I. ‘Il cardinale Napoleone Orsini e la capella di S. Nicola nella basilica
francescana ad Assisi’. A.M. Romanini ed. Roma anno 1300. Rome 1983,
187-199
Hueck, I. ‘Der Lettner der Unterkirche von San Francesco in Assisi’,
Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXVIII (1984), 173-202
Huizinga, J. Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen
der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Groningen
1919/1969
Huyskens, A. ‘Das Kapitel von St. Peter in Rom unter dem Einfluss der Orsini
(1276-1341)’. Historisches Jahrbuch der Görres Gesellschaft, XXVII (1906),
266-290
Hyde, J.K. Society and Politics in Medieval Italy. Londen 1973
Hyman, I. Fifteenth Century Florentine Studies. The Palazzo Medici and a
Ledger for the Church of San Lorenzo. Dissertatie New York University 1968.
New York/Londen 1977
Inventaris Siena Guida-Inventario dell' Archivio di Stato I. Rome 1951
Jenkins, A.D. Fraser ‘Cosimo de Medici's Patronage of Architecture and the
Theory of Magnificence’. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,
XXXIII (1970), 162-170
Johnson, T.J. Professions and Power. Londen 1972
Jong, M. de, ‘Monniken, ridders en geweld in elfde-eeuws Vlaanderen’.
Sociologische Gids, XXIX (1982), 279-295
Jungmann, J.A. Missarum Solemnia. 2 delen. Wenen 1952
Kaemmerling, E. ed. Ikonographie und Ikonologie. Theorien. Entwicklung.
Probleme. Bildende Kunst als Zeichensystem I. Keulen 1979.
Kantorowicz, E.H. The Kings Two Bodies. A Study in Medieval Political
Theology. Princeton 1957
Kempers, B. ‘De civilisatietheorie van Elias en civilisatieprocessen in Italië
1300-1550’. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, VIII (1982a), 591-612
Kempers, B. ‘Dood en professie. Grafcultuur en beroepsprestige van
Renaissanceschilders’. Sociologische Gids, XXIX (1982b), 468-484
Kempers, B. ‘Problemen en beloften van kunstsociologie in Nederland’. Sociale
Wetenschappen, XXVII (1985), 99-118
Kempers, B. ‘Staatssymboliek in Rafaëls Stanza della Segnatura.’ Incontri, II
(1986), 3-48
Kempers, B. 750 jaarverslagen. Schilderkunst in Siena, vormgeving in
Amsterdam. (Lecturis-monografieën 15). Eindhoven 1986b
Kempers, B. en S. de Blaauw. Jacopo Stefaneschi. Patron and Liturgist. A New
Hypothesis on the Date, Iconography and Function of his Altarpiece for Old
Saint Peter's. Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, (1986)

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Kennedy, R.W. Alesso Baldovinetti. A Critical and Historical Study. New Haven
1938
Kent, D. The Rise of the Medici Faction in Florence 1426-1434. Oxford 1978
Kent, F.W. Household and Lineage in Renaissance Florence. The Family Life
of the Capponi, Ginori and Rucellai. Princeton 1977
Klotzner, J. Kardinal Dominikus Jacobazzi und sein Konzilswerk. Analecta
Gregoriana XLV. Rome 1948
Knab, E., E. Mitsch en K. Oberhuber Raphael. Die Zeichungen. Stuttgart 1983
Krautheimer, R. Rome, Profile of a City. Princeton 1980
Kristeller, P.O. Studies in Renaissance Thought and Letters. Rome 1956
Ladner, G.B. Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters. 3 delen.
Vaticaanstad 1941-1970-1984

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

413
Langedijk, K. The Portraits of the Medici 15th-18th Centuries. 2 delen. Florence
1981
Langlois, M.E. Les registres de Nicolas IV. Recueil des bulles de ce pape. 2
delen. Parijs 1886-1890
Larner, J. Culture and Society in Italy 1290-1420. Londen 1971
Lavalleye, J. Le Palais Ducal d'Urbin. Brussel 1964
Lavin, M.A. ‘The Altar of Corpus Domini in Urbino. Paolo Uccello, Joos van
Ghent, Piero della Francesca’. Art Bulletin, XLIX (1967), 1-25
Lavin, M.A. ‘Piero della Francesca's Flaggellation. The Triumph of Christian
Glory’. Art Bulletin, L (1968), 321-324
Lavin, M.A. ‘Piero della Francesca's Montefeltro Altarpiece. A Pledge of
Fidelity’. Art Bulletin, LI (1969), 367-371
Lightbown, R.A. Sandro Botticelli. 2 delen. Londen 1978
Ligi, D.B. Memorie ecclesiastiche di Urbino. Urbino 1938
Little, L.K. Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe.
Ithaca 1978
Lomazzo, G.P. Trattato dell'arte della pittura, scultura et architettura. Rome
1584/1844
Luchs, A. Cestello. A Cistercian Church of the Florentine Renaissance.
Dissertatie Baltimore 1975. New York 1977
Lusini, V. Il Duomo di Siena. 2 delen. Siena 1939
Luzio, A. ‘Federico Gonzaga ostaggio alla corte di Giulio II’, Archivio della R.
società romana di storia patria, IX (1887), 1-582
O'Malley, J.W. ‘The Vatican Library and the School of Athens. A Text of
Battista Casali 1508’. Journal of Medieval and Renaissance Studies, VII (1977),
271-289
O'Malley, J.W. Praise and Blame in Renaissance Rome. Rhetoric, Doctrine
and Reform in the Sacred Orators of the Papal Court c. 1450-1521. Durham
1979
Malmstrom, R.E. S. Maria in Aracoeli at Rome. Dissertatie New York/Ann
Arbor 1973
Martin, A. von Soziologie der Renaissance. Zur Physiognomiek und Rhythmik
bürgerlicher Kultur. Stuttgart 1932.
Martindale, A. The Rise of the Artist in the Middle Ages and Early Renaissance.
Londen 1972
Martines, L. The Social World of the Florentine Humanists. Princeton 1963
Martines, L. Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence. Princeton 1968
Martines, L. Power and Imagination. City-states in Renaissance Italy. New
York 1979
Marx, K. Marx, Engels Werke. 29 delen Berlijn 1965-1972
Maso, B. ‘Riddereer en riddermoed-ontwikkelingen van de aanvalslust in de
late middeleeuwen’, Sociologische Gids, XXIX (1982), 296-325
Mauss, M. ‘Essai sur le don’. Année Sociologique, nieuwe serie I, 30-186.
Herdrukt met een inleiding van C. Lévi-Strauss in Sociologie et Antropologie.
Parijs 1950
Meiss, M. Painting in Florence and Siena after the Black Death. Princeton 1951

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Middeldorf-Kosegarten, A. ‘Zur Bedeutung der sieneser Domkuppel’. Münchner
Jahrbuch der bildenden Kunst, XXI (1970), 73-97
Miedema, H. ‘On Mannerism and Maniera’. Simiolus, X (1978-79), 19-46
Miedema, H. De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem 1497-1798.
2 delen. Alphen aan den Rijn 1980a
Miedema, H. ‘Over de waardering van architect en beeldende kunstenaar in de
zestiende eeuw’. Oud Holland, XCIV (1980b), 71-87
Milanesi, G. Documenti per la storia dell'arte senese. 3 delen. Siena 1854-1856
Minnich, N.H. ‘Paride de Grassi's Diary of the Fifth Lateran Council’.
Annuarium Historiae Conciliorum, XIV (1982), 370-460
Mitchell, R.J. The Laurels and the Tiara. Pope Pius II 1458-1464. Londen 1962
Mok, A.L. Beroepen in actie. Bijdrage tot de beroepensociologie. Meppel 1973

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

414
Moorman, J.R.H. A History of the Franciscan Order from its Origins to the
Year 1517. Oxford 1968
Moran, G. ‘An Investigation Regarding the Equestrain Portrait of Guidoriccio
da Fogliano in the Siena Palazzo Pubblico’, Paragone, XXVIII (1977), 81-88
Morante, E. en U. Baldini l'Opera completa dell' Angelico. Milaan 1970
Morçay, R. ‘La Cronaca del convento Fiorentino di San Marco’. Archivio Storico
Italiano, (1913), 1-29
Neri di Bicci Le Ricordanze. B. Santi ed. Pisa 1976
Nessi, S. La Basilica di S. Francesco in Assisi e la sua documentazione storica.
Assisi 1982
Odericus, Ordo officiorum ecclesiae Senensis. G.C. Trombelli ed. Bologna 1766
Offerhaus, J. Motief en achtergrond. Studies over het gebruik van architectuur
in de Florentijnse schilderkunst. Dissertatie Utrecht 1976
Olsen, H. Urbino. Kopenhagen 1971
Oosterbaan Martinius, W. Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Over legitimeringsen toewijzingsproblemen in het kunstbeleid. Amsterdam 1985
Orlandi, S. (O.P.) ‘La Madonna di Duccio di Buoninsegna e il suo culto in S.
Maria Novella’. Memorie Dominicane, LXXIII (1956), 205-218
Orlandi, S. (O.P.) Necrologio di S. Maria Novella. 2 delen. Florence 1955
Os, H.W. van Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei
1300-1450. 's-Gravenhage 1969
Os, H.W. van Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church. A Study
in Renaissance Religious Symbolism. 's-Gravenhage 1974
Os, H.W. van ‘The Black Death and Sienese Painting. A Problem of
Interpretation’. Art History, IV (1981a), 237-250
Os, H.W. van ‘From Rome to Siena. The Altarpiece of San Stefano alle Lizza’.
Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, XLIII (1981b), 119-128
Os, H.W. van Sienese Altarpieces 1215-1460. Form, Content, Function
1215-1344. Deel I with a contribution by K. van der Ploeg. Groningen 1984
Osheim, D.J. An Italian Lordship. The Bishopric of Lucca in the Late Middle
Ages. Berkeley 1977
Otto, H. ‘Der Altarar von St. Peter und die Wiederherstellungsarbeiten an der
alten Basilika unter Johannes XXII. und Benedikt XII.’. Mitteilungen des
Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, LI (1937), 470-490
Paatz, W. en E. Die Kirchen von Florenz. 6 delen. Frankfurt am Main 1940-1954
Paleotti, G. Discorso intorno alle imagini sacre e profane. Bologna 1582/1599
Paltroni, P. Commentari della vita et gesti dell'illustrissimo Federico Duca
d'Urbino. W. Tommasoli ed. Urbino 1966
Partridge, L. en R. Starn A Renaissance Likeness. Art and Culture in Raphael's
Julius II. Berkeley/Londen 1980
Pastor, L. von Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance. Von der
Wahl Innozenz' VIII. bis zum Tode Julius II. Freiburg 1924
Pevsner, N. Academies of Art. Past and Present. New York 1940/1973

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Pfeiffer, H. Zur Ikonographie von Raphaels Disputa. Miscellanea Historiae
Pontificiae XXXVII. Rome 1975
Pietramellara, C. Il Duomo di Siena. Evoluzione della forma dalle origini alla
fine del Trecento. Florence 1980

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

415
Pius II, ‘Commentarii’. Commentaries, F.A. Gragg en L.C. Gabel ed. Smith
College Studies in History, XXII, XXV, XXX, XXXV, XLIII (1937-1957)
Pope-Hennesy, J. Sassetta. Londen 1939
Previtali, G. Giotto e la sua bottega. Milaan 1967
Renaudet, A. Le Concile Gallican de Pise-Milan. Documents Florentins
1510-1512. Parijs 1922
Reynolds, T. The Accademia del Disegno in Florence. Its Formation and Early
Years. Dissertatie Columbia 1974/Ann Arbor 1982
Ricci, C. Il Tempio Malatestiano. Rimini 1974
Ringbom, S. Icon to Narrative. The Rise of the Dramatic Close-up in
Fifteenth-century Devotional Painting. Abo 1965
Roma anno 1300. Atti della IV Settimana di Studi di Storia dell' Arte medievale
dell' Università di Roma ‘La Sapienza’ 19-24 mei 1980 A.M. Romanini ed.
Rome 1983
Roover, R. de. The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494. Cambridge
1963
Roscoe, W. The Life and Pontificate of Leo X. 4 delen. Liverpool 1805
Rotondi, P. Il Palazzo Ducale di Urbino. 2 delen. Urbino 1950
Rubinstein, N. ‘Political Ideas in Sienese Art: the Frescoes of Ambrogio
Lorenzetti and Taddeo di Bartolo in the Palazzo Pubblico’. Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, XXI (1958), 179-207
Rubinstein, N. The Government of Florence under the Medici 1434 to 1494.
Oxford 1966
Sale, J.R. Filippino Lippi's Strozzi Chapel in Santa Maria Novella. Dissertatie
University of Pennsylvania 1976. New York/Londen 1979
Santi, G. La vita e le gesta di Federico di Montefeltro. L.M. Tocci ed.
Vaticaanstad 1985
Scheller, R.W. ‘Ensigns of Authority: French Royal Symbolism in the Age of
Louis XII’, Simiolus XIII (1983), 75-141
Scheller, R.W. ‘Gallia Cisalpina: Louis XII and Italy 1499-1508’, Simiolus XV
(1985), 5-60
Schneider, L. ed. Giotto in Perspective. Englewood Cliffs N.J. 1974
Schröter, E. Die Ikonographie des Themas Parnass vor Raphael.
Hildesheim/New York 1977
Seidel, M. ‘Die Verkündigungsgruppe der sieneser Domkanzel’. Münchner
Jahrbuch der bildenden Kunst, XXI (1970), 18-72
Seidel, M. ‘Castrum pingatur in palatio’. Ricerche storiche e iconografiche sui
castelli dipinti nel Palazzo Pubblico di Siena, Prospettiva 1982, 17-41
Shearman, J. ‘The Vatican Stanze. Functions and Decoration’. Proceedings of
the British Academy, LVII (1972), 3-58
Shearman, J. Raphael's Cartoons in the Collection of her Majesty the Queen
and the Tapestries for the Sistine Chapel. Londen 1972b
Sizeranne, R. de la Federico di Montefeltro capitano, principe, mecenate
1422-1482. Inleiding, noten en vertaling van C. Zeppieri. Urbino 1972
Smart, A. The Assisi Problem and the Art of Giotto. Oxford 1971

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Sombart, W. Der moderne Kapitalismus. 2 delen. Leipzig 1902
Southard, E.C. The Frescoes in Siena's Palazzo Pubblico 1289-1359. Dissertatie
Indiana University 1978. New York/Londen 1979
Steinmann, E. Die Sixtinische Kapelle. 2 delen. München 1905
Stornajolo, C. Codices Urbinates latini. 2 delen. Rome 1902-1912
Stubblebine, J.H. Guido da Siena. Princeton 1964
Stubblebine, J.H. Duccio di Buoninsegna and his School. 2 delen. Princeton
1979

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

416
Swaan, A. de ‘De mens is de mens een zorg. Over verstatelijking van
verzorgingsarrangementen’, De Gids, CXXXIX (1976), 35-98
Swaan, A. de Kwaliteit is klasse. De sociale wording en werking van het cultureel
smaakverschil. Amsterdam 1985
Teubner, H. ‘San Marco in Florenz. Umbauten vor 1500. Ein Beitrag zum Wert
des Michelozzo’. Mitteilungen des kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXIII
(1979), 239-272
Tocci, L.M. Il Padre di Raffaello. Giovanni Santi e alcune delle sue opere più
rappresentative nella regione di Urbino e quella di Pesaro. Pesaro 1961
Tocci, L.M. ed. Il Dante Urbinate della Biblioteca Vaticana. 2 delen.
Vaticaanstad 1965
Tommasoli, W. La vita di Federico da Montefeltro 1422-1482. Urbino 1978
Torriti, P. La Pinacoteca Nazionale di Siena. 2 delen. Genua 1979
Trexler, R.C. ‘Death and Testament in the Episcopal Constitutions of Florence
1327’. Renaissance Studies in Honour of Hans Baron. A Molho en J.A. Tedeschi
ed. Dekalb Illinois 1971, 31-74
Trexler, R.C. Public Life in Renaissance Florence. New York 1980
Trinkaus, C. In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity in Italian
Humanist Thought. 2 delen. Chicago 1970
Ullmann, W. Medieval Papacy. The Political Theories of the Medieval Canonists.
Londen 1949
Vasari, G., Le Vite de' più eccelenti pittori, scultori e architettori. Florence
1568. G. Milanesi ed. ‘Le Opere di Giorgio Vasari’. 9 delen. Florence 1878-1885
Vasari, G. Le Vite de' più eccelenti pittori, scultori e architettori, 1550 en 1568,
Nelle redazioni del 1550 e 1568. Testo a cura di R. Bettarini e Paolo Barocchi.
7 delen. Florence 1966
Vauchez, A., ‘La commune de Sienne, les ordres mendiants et le culte des saints:
histoire et enseignements d'une crise, novembre 1328-avril 1329’, Mélanges de
l' école française de Rome. Moyen Age-temps modernes, LXXXIX (1977), 757-767
Veblen, T. The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions.
New York 1899/1953
Veen, H.Th. van ‘Cosimo I e il suo messaggio militare nel Salone de'
Cinquecento’. Prospettiva, XXVII (1981a), 86-90
Veen, H.Th. van ‘Antonio Giacomini, un commissario repubblicano nel Salone
de' Cinquecento’. Prospettiva, XXV (1981b), 50-56
Veen, H.Th. van Art and Propaganda in Late Renaissance and Baroque Florence.
The Defeat of Radagasius, King of the Goth's. Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, XLVII (1984), 106-118
Villani, G. Cronica. Cronica di Giovanni Villani. Florence 1815
Vroom, W.H. Het kunstenaarscontract in de 15e en 16e eeuw in de Nederlanden.
Universiteit van Amsterdam 1959
Vroom, W.H. De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen.
Maarssen 1981

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Wackernagel, M. Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen
Renaissance. Aufgaben und Auftraggeber, Werkstatt und Kunstmarkt. Leipzig
1938
Wallerstein, I. The Modern Worldsystem. Capitalist Agriculture and the Origins
of the European World-economy in the Sixteenth Century. New York 1974
Warburg, A. Gesammelte Schriften. G. Bing ed. Neudeln/Liechtenstein 1969
Ward, M.A.J. The Accademia del Disegno in Sixteenth Century Florence. A
Study of an Artistic Institution. Dissertatie. Chicago 1972

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

417
Weber, M. ‘Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’. Archiv
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XX/XXI (1904-1905). Herdrukt in
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie 1920
Weber, M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 1922/1956
Weil-Garris, K. en J.F. d'Amico ‘The Renaissance Cardinal's Ideal Palace. A
Chapter from Cortese's De Cardinalatu’, Studies in Italian Art and Architecture,
15th through 18th Centuries H.A. Millon ed. Memoirs of the American Academy
in Rome XXXV. Rome 1980
Weiss, R. ‘The Medals of Pope Julius II (1503-1513)’. Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, XXVII (1965), 163-182
White, J. Duccio. Tuscan Art and the Medieval Workshop. Londen 1979
Wilde, J. ‘The Hall of the Great Council of Florence’. Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, VII (1944), 65-81
Wilterdink, N. en B. van Heerikhuizen Samenlevingen. Een verkenning van het
terrein van de sociologie. Groningen 1985
Wilterdink, N. ‘Comparative Historical Sociology in the Seventies’. Netherlands'
Journal of Sociology, XXI (1985), 4-20
Wittkower, R. en M. Born under Saturn. The Character and Conduct of Artists.
A Documented History from Antiquity to the French Revolution. London 1963
Wittkower, R. en M. The Divine Michelangelo, The Florentine Academy's
Homage on his Death in 1564. A Facsimile Edition of ‘Esequie del divino
Michelangelo Buonarotti’ Florence 1564. Londen 1964
Wohl, H. The Paintings of Domenico Veneziano 1410-1461. A Study in
Florentine Art of the Early Renaissance. Oxford 1980
Wollesen, J.T. Die Fresken von San Piero a Grado bei Pisa. Dissertatie.
Heidelberg 1975/1977
Wollesen, J.T. ‘Die Fresken in Sancta Sanctorum. Studien zur römischen Malerei
zur Zeit Papst Nicolaus III. (1277-1280)’. Römisches Jahrbuch für
Kunstgeschichte, XIX (1981), 35-83
Wood Brown, J. The Dominican Church of Santa Maria Novella at Florence.
A Historical, Architectural and Artistic History. Edinburgh 1902
Zdekauer, L. Il constituto del Comune di Siena dell'anno 1262. Milaan 1897/1974
Zwaan, T. ‘Historische maatschappijwetenschap, staatsvorming en kapitalisme’.
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, VII (1980), 117-170

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

418

Personenregister
Aäron, 301
Acquasparta, Mattheus van, 46, 47, 52, 89, 362, 366
Addario, A. d', 400, 401
Adorno, familie, 387
Agrippa, 203
Antonius van Padua, 44, 46, 75, 220, 221
Albergati, N., 387
Albert, patriarch, 76, 77
Alberti, familie, 191
Alberti, Leon Battista, 16, 167, 202, 237, 240, 266, 331, 334, 357, 385, 388,
389, 391, 404, 405
Aldobrandeschi, familie, 359, 369, 382
Alexander de Grote, 259, 269
Alexander VII, 160, 372
Allegri, E., 400
Ambrosius, 301
Andrea, Giovanni d', 167
Andrea da Firenze, 216
Andreas, 93, 258
Angelico, Fra, 190, 213, 219, 221, 222, 224, 245, 302, 336
Ansanus, 124, 125, 126, 129, 132, 135, 155, 156, 186, 371, 376
Antal, F., 21, 356, 387
Apelles, 347, 395
Apollo, 271, 301
Aretino, P., 404
Ariès, Ph., 384
Aristoteles, 199, 249
Armenini, G.B., 389
Arnolfini, G., 242, 387
Arrivabeni, 391
Aschius, 166
Attila, 294, 296, 297, 298, 303
Averroes, 269
Avril, F., 366, 383
Augustinus, 72, 74
Augustus, 203, 275
Bacci, G., 392
Bacci, P., 359, 364, 367, 376, 379
Baldi, B., 391
Banchi, L., 359
Bandinello, 328, 401
Bardi, familie, 191, 192, 193, 217, 384
Barraclough, G., 362
Barocci, Ambrogio, 253

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Barocchi, P., 353, 388, 404
Baron, H., 385

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

419
Baroncelli, familie, 191, 387
Baroncelli, Maria, 226
Barrington Moore, J., 356
Bartholomeus, 129, 371
Bartoli, 325, 327, 329
Battisti, E., 361, 363, 364, 367, 388
Bax, M., 356, 358, 362, 366, 394, 405
Baxandall, M., 355, 356, 357, 387, 388
Bec, C., 385
Beccafumi, 331
Bembo, P., 335
Bellini, Gentile, 389
Bellini, Giovanni, 244, 320
Belting, H., 355, 358, 361, 362, 363, 366, 388
Benedictus, 46
Bentivoglio, familie, 389
Bernard van Clairvaux, 82
Bernardinus van Siena, 223, 258, 266, 380
Bernini, L., 160, 373
Bertrand de Deux, 95, 96, 297
Berruguete, P., 253
Bessarion, 259, 26, 268, 271, 392
Bibbiena, 303
Bisticci, Vespasiano da, 256, 257, 259, 267, 273, 385, 391, 392
Blaauw, S. de, 361, 362, 363, 366-368, 370
Blum, S., 387
Blunt, A., 404
Boccaccio, G., 16, 101, 193, 259
Bologna, F., 362
Buonaguida Lucari, 117
Bonaventura, 47, 49, 51, 55, 57, 269, 366
Bonichi, Bindo, 150, 151, 360
Bonifatius VIII, 45, 46, 87, 88, 89, 97, 100, 282
Borghesi, R., 319, 359, 379
Borghini, V., 318, 324, 325, 327, 329, 330, 333, 389, 401, 403
Borghini, R., 319, 389
Borgia, familie, 395
Borromeo, C., 319
Borsook, E., 355, 360, 361, 362, 363, 380, 381, 382, 383, 384, 386-388
Boschloo, A., 400, 403
Botticelli, S., 190, 231, 232, 245, 387
Botticini, F., 188
Bourdieu, P., 356, 357
Bouts, D., 243
Bowsky, W., 359, 369, 370, 374-383
Bracciolini, P., 392
Brancacci, familie, 230, 237

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Bramante, D., 253, 277, 288
Braunfels, W., 358, 362, 366
Brinkgreve, C., 384
Bronzino, A., 403
Brosch, M., 395

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

420
Brown, B.L., 385
Brucker, G., 359, 384, 385
Brunetto Latini, 165
Brunelleschi, F., 202, 237, 321, 336, 388
Bruni, L., 195, 230
Buffi, familie, 261
Bulgarini, B., 134, 135
Burke, P., 21, 355, 356, 358
Burkhardt, J., 21, 243, 257, 387, 390
Burns, H., 391
Butzek, M., 364, 376
Caesar, J., 269, 275
Cannon, J., 359, 364, 365, 366, 367, 369, 383, 386
Caracci, A., 400
Caravaggio, M., 312, 383
Cardona, R. del, 299, 398, 401
Carli, E., III, 368-372, 374, 380, 384
Carpaccio, V., 389
Carrara, familie, 178, 389
Carr-Saunders, A.M., 355, 387
Casa, G. della, 335
Cassee, E.H., 362, 367, 381, 396, 397
Castagno, Andrea del, 221, 225
Castiglione, Baldassare, 253, 259, 274, 309, 310, 333, 335, 353, 389, 393
Catharina van Alexandrië, 63, 68, 74
Catharina van Siena, 184, 223, 255
Cavallini, Pietro, 88, 99, 100, 361, 405
Celestinus V, 40, 45, 47, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 104, 105
Cellini, B., 304, 383
Cenami, G., 242
Cerbone, 376
Chambers, D.H., 355, 357, 386, 388, 390
Christus, Jezus, 46, 49, 51, 53, 55, 59, 62, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80,
82, 83, 84, 91, 93, 95, 97, 99, 104, 126, 130, 134, 154, 159, 192, 210, 211, 217,
237, 255, 259, 261, 263, 264, 265, 269, 281, 302, 309, 319, 364, 366, 376, 381,
392
Christiansen, K., 386, 388
Ciardi Dupré dal Poggetto, M.G., 368
Cicero, 335
Cieco, 135
Cimabue, 15, 16, 17, 51, 55, 61, 63, 66, 67, 68, 73, 100, 101, 153, 231, 336,
337, 353, 361, 379, 388, 405
Clara van Assisi, 44, 67
Clara van Montefalco, 95
Clemens I, 92, 95
Clemens V, 52, 53, 89, 94, 95

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Clemens VI, 178
Clemens VII, 284, 295, 299, 303, 307, 339, 396, 399
Clough, C., 390, 391, 393
Constantijn, 45, 337, 366
Contugi, Matteo di, 253
Conti, A., 362, 367, 381, 396

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

421
Contini, G., 368, 376, 383, 388
Colleoni, Bartolommeo, 252
Colonna, familie, 43, 88, 89, 389
Colonna, Fabrizio, 252, 398
Coppo di Marcovaldo, 364
Cortesi, Paolo, 259, 285, 335, 389, 393
Cosmas, 200, 220, 221, 222, 223, 224
Cossa, Baldassare, zie Johannes XXIII
Crescentius, 114, 124, 126, 129, 135, 176, 186, 371, 376
Cyrus, 259, 267, 269
Daddi, B., 233
Damianus, 221, 222, 223, 224
Dante, 16, 51, 101, 136, 194, 234, 255, 259, 267, 271, 333, 337
Davisson, D., 386
David, 74, 256, 269
Degenhart, B., 376, 380
Dempsey, Ch., 402, 403
Della Valle, 62
Diocletianus, 223
Donatello, 336, 388
Dominicus, 71, 72, 74, 75, 214
Doren, A., 384, 388, 402
Dubois, R., 391, 393
Duccio di Buoninsegna, 17, 61, 63, 64, 65, 67, 100, 110, 111, 118, 125, 126,
128, 129, 130, 133, 135, 152, 153, 154, 157, 167, 175, 184, 375, 379, 383, 388,
392
Durandus, 392
Durkheim, E., 23, 356, 357, 361, 369, 375, 376
Dussler, L., 398, 399
Dyck, A. van, 312
Dykmans, M., 361, 367, 368, 373, 394-399
Egidius van Viterbo, 397
Eyck, Jan van, 241, 242, 243, 244, 266, 336, 339, 356, 387
Eisenberg, M., 379
Elia, 77, 137, 139
Elias, N., 22, 153, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 366, 369, 376, 389, 394, 405
Elisa, 77, 137, 139
Erasmus, D., 394
Este, familie, 390
Este, Isabella d', 335
Eugenius IV, 199, 200, 223
Fabius Maximus, 257, 269
Facio, B., 387
Fanti, M., 373, 374

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Falconieri, familie, 201
Farnese, Alessandro, zie Paulus III
Feldges-Henning, U., 381
Feltre, V. da, 251, 271
Fieschi, 99
Filarete, A., 385, 389

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

422
Filelfo, 256, 267
Fina, 363
Fine, C. de, 399
Francesca Romana, 255
Francesco di Giorgio, 183, 240, 253, 261, 266, 391
Franceschini, G., 390
Fransiscus van Assisi, 29, 31, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57,
58, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 75, 93, 95, 136, 212, 217, 220, 221, 224, 227, 229,
258
‘Franciscus-Meester’, 51, 71
Frans 1, 37, 301, 303, 304, 305, 308, 398
Frederik III, 184
Frederik Hendrik, 308
Friedberg, E., 386
Frommel, C.L., 394, 395
Gabriël, 74
Gaddi, T., 233
Gaignières, 366
Gallerani, Andrea, 136
Gardner, J., 85, 361, 362, 364, 366, 368
Gardner von Teuffel, C., 359, 363, 365, 367, 383, 388
Garin, E., 385
Gattamelatta, 252
Gaye, G., 386, 387, 388
Gelasius, 370
Gentile da Fabriano, 181, 219, 235, 237, 239, 241, 245, 386
Georgius, zie Joris
Ghiberti, L., 15, 16, 17, 39, 67, 110, 160, 167, 171, 234, 321, 333, 335, 336,
337, 353, 357, 363, 364, 368, 369, 378, 381, 404
Ghirlandaio, D., 190, 212, 213, 227, 228, 245
Giacomini, A., 401
Gilbert, C.E., 353, 368, 383, 386, 387, 388, 390, 391, 393
Giles, K.A., 386
Ginzburg, C., 392
Gioacchino, 376
Giorgione, 393
Giotto, 15, 16, 17, 38, 51, 53, 55, 56, 61, 63, 65, 67, 79, 85, 100, 101, 104, 177,
178, 189, 217, 233, 234, 239, 240, 266, 336, 337, 353, 357, 361, 368, 370, 373,
383, 388, 405
Giovanni del Biondo, 77
Giovio, P., 333
Giraldi, Guglielmo, 253
Giustiniani, M., 387
Glasser, H., 386, 388
Goes, Hugo van der, 226, 227, 243, 382, 387
Goldthwaite, R.A., 357, 359, 360, 374, 384, 386, 387

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Golzio, V., 395, 396, 399
Gombrich, E.H., 23, 356, 385, 387
Gonzaga, familie, 251, 252, 259, 269, 390, 391
Gonzaga, Francesco, 391, 398
Gonzaga, Lodovico, 197, 201, 392
Gordon, D., 365,
Gossaert, J., 312

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

423
Goudsblom, J., 20, 354, 355, 356, 360, 379, 382
Gozzoli, B., 213, 225
Gozzoli, M.C., zie Contini
Grassi, Paris de, 282, 288, 291, 292, 293, 295, 298, 306, 384, 393, 394-399
Gratianus, 45, 375, 381
Gregorius IX, 289, 362, 396
Gregorius de Grote, 83, 337
Grimaldi, G., 361, 368
Grotti, Francesco, 136
Guardi, F., 373
Guarino da Verona, 389
Guiccardini, F., 312, 397
Guidalotti, familie, 217, 218, 234, 386
Guido da Siena, 111, 119, 133, 155, 175, 372
Guidoriccio, 156, 160, 379, 380, 401
Hager, H., 59, 61, 68, 111, 355, 363-366, 369, 370, 372
Hale, J.R., 385, 386
Hall, M.B., 365, 400
Hannibal, 257
Haskell, F., 23, 355, 356
Hatfield, R., 385, 387
Hauser, A., 356
Hay, D., 358
Heck, A. van, 390
Heemskerck, M. van, 312, 344
Heerikhuizen, B. van, 354, 355
Heliodorus, 294, 296, 297
Hendrik II, 218
Hendrik VII, 395
Hendrik VIII, 37, 301
Herde, P., 361, 362
Herodes, 264, 265
Herzner, V., 385, 386
Hertherington, P., 361, 362, 368
Hieronymus (kerkvader), 258
Hieronymus, 56
Hirschfeld, P., 355
Höger, A., 367, 384, 385, 386
Holmes, G., 385
Homerus, 249, 259, 269
Honorius III, 29, 57, 66, 76, 78, 228
Honorius IV, 76, 78
Hoof, J.J.B.M. van, 387
Hoogstraeten, S. van, 309
Hope, Ch., 357, 358, 390, 400
Horster, M., 387

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Hueck, I., 360, 361-368, 384-388
Hugo van Saint Victor, 165
Huizinga, J., 21, 243, 356, 387, 399
Huyskens, A., 368, 369, 374
Hyde, I.K., 358, 360
Hyman, I., 385

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

424
Inghirami, T., 293, 335
Innocentius III, 57, 66
Innocentius VIII, 203, 391
Isaac, 392
‘Isaac-Meester’, 55
Isotta, 262
Jacobazzi, D., 307
Jacobus, 72, 93, 373
Jan de Goede, 178
Jenkins, A.D. Fraser, 385
Johanna van Oostenrijk, 317, 323, 324, 326
Johannes de Evangelist, 52, 93, 265
Johannes de Doper, 69, 74, 129, 159, 192, 214, 217, 219, 221, 224, 237, 238,
258, 364, 373
Johannes XXII, 53, 54, 95, 99
Johannes XXIII, 195
Johannes Paulus II, 394
Johnson, T.J., 355, 387
Jong, J. de, 389
Jong, M. de, 356, 366
Joris, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 368
Josephus, Flavius, 265
Julius II, 14, 36, 37, 250, 274-302, 307, 308, 309, 312, 313, 316, 335, 382, 385,
393-399
Jungmann, J.A., 386
Justinianus, 293, 294, 381
Justus van Gent, 241, 243, 248, 253, 254, 260, 261, 266, 272, 391
Kaemmerling, E., 357
Kantorowicz, E.H., 357, 362, 367
Karel de Grote, 60, 62, 305, 306, 363
Karel V, 37, 301, 358, 394, 401
Kempers, B., 354, 355, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 366-368, 370, 380, 381,
388, 389, 391, 393-397, 401, 405
Kennedy, R.W., 387
Kent, D., 359, 385, 386
Kent, F.W., 359, 384, 385, 386
Klotzner, J., 396
Knab, E., 394, 397
Krautheimer, R., 361
Krebber, G., 382
Kristeller, P.O., 385
Ladner, G.B., 361, 362, 366-368
Lairesse, G. de, 309
Lama, Guasparre del, 231

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Landino, C. 267
Langedijk, K., 400, 401
Langlois, M.E., 362, 363
Larner, J., 355, 358, 374, 379, 387, 390
Lavalleye, J., 391, 393
Lavin, M., 390, 391, 393
Laurana, Francesco, 253

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

425
Laurana, Luciano, 253, 271, 391
Laurentius, 46, 96, 221, 223, 224
Leo III, 306
Leo, IV, 303
Leo X, 203, 204, 228, 284, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305,
306, 307, 308, 320, 339, 396, 397, 398, 399
Leonardo da Vinci, 16, 244, 284, 312, 320, 321, 327, 331, 336, 393, 395, 400
Lenzi, familie, 235
Lightbown, R.A., 387
Ligi, D.B., 391
Lippi, Fra Filippo, 190, 213, 220, 221, 224, 245, 336
Lippo Vanni, 178, 384
Lisini, A., 375, 377
Little, L.K., 358, 360, 362
Lodewijk van Toulouse, 44, 52, 75, 95, 383
Lodewijk XII, 282, 287, 393, 395
Lodewijk XIV, 308, 404
Lodovica, 181
Lomazzo, G.P., 389
Lomellini, familie, 387
Lorenzetti, Ambrogio, 17, 61, 100, 108, 109, 110, 130, 135, 152, 156, 160,
164-168, 171, 172, 175, 177, 186, 289, 378, 379, 381, 382, 383, 405
Lorenzetti, Pietro, 17, 51, 53, 61, 76, 100, 110, 135, 139, 153, 175, 177, 376,
379
Lucas, 265, 330, 331, 344, 362, 402, 403
Luchs, A., 386
Lupi, familie, 389
Lusini, V., 368, 373, 374, 376
Lyra, Nicolaas van, 269
Lysippus, 382
Luzio, A., 398
Machiavelli, N., 323, 401
Maecenas, 259
Magdalena, 52
Maginnis, H., 359, 376
Malatesta, familie, 252, 253, 256, 262, 269, 389
Malatesta, Sigismondo, 252, 255, 256, 257, 262, 265, 269, 390
Malatesta, Pandolfo, 256
Malavolti, familie, 116
Malmstrom, R.E., 362
Mander, Karel van, 309, 395
Mantegna, A., 241, 244, 259, 266, 311, 339, 391, 393
Marco Regoli, 164
Marcus, 61, 358
Margaretha, 132

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Maria, 46, 49, 55, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84,
97, 102, 114, 117, 119, 124-135, 153-166, 169, 174, 175, 176, 177, 179, 181,
184, 186, 188, 214, 218, 219, 220, 221, 237, 238, 250, 258, 261, 265, 271, 309,
319, 324, 358, 362, 364, 370-376, 378, 379, 381, 383, 392
Martelli, Roberto, 213, 236
Martin, A. von, 21, 356
Martindale, A., 23

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

426
Martines, L., 358, 359, 360, 385
Martinus, 52, 53
Martinus IV, 45
Martinus V, 181, 199, 230, 239
Marx, K., 21, 360
Masaccio, 16, 181, 189, 190, 231, 235, 237, 238, 239, 240, 319, 320, 336, 388,
399, 403
Maso, 233
Maso, B., 356, 359
Masolino, 181, 237, 239
Matterozzi, 391
Mattheus, 285
Mauss, M., 23, 356, 361, 369, 375
Maximiliaan I, 305, 394, 395, 399
Medici, familie de, 35, 190, 195, 196-212, 215, 219, 221, 223, 224, 225, 229,
230, 231, 232, 245, 250, 252, 257, 262, 267, 269, 283, 295, 303, 308, 316, 318,
321, 324, 325, 330, 339, 360, 385, 386, 387, 395, 399, 400, 402, 405
Medici, Alessandro de, 316, 323
Medici, Carlo de, 203, 224
Medici, Cosimo de (Il Vecchio), 195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 211,
219, 221, 223, 268, 302, 313, 320, 324, 340
Medici, Cosimo I, de, 35, 37, 203, 250, 313-326, 330, 339, 389, 394, 400, 401
Medici, Ferdinando de, 400
Medici, Francesco de, 317, 324, 326
Medici, Giovanni di Bicci de, 195, 385
Medici, Giovanni de, zie Leo x
Medici, Giuliano de, 252
Medici, Giuliano de (hertog), 303, 399
Medici, Giulio de, zie Clemens VII
Medici, Lorenzo de (Il Magnifico), 203, 224, 228, 229, 252, 393
Medici, Lorenzo de (hertog), 305, 316, 399
Medici, Maria de, 308
Medici, Piero de, 201, 202, 203, 205, 211, 213, 225, 268, 339, 392, 399
‘Meester Mino’, 154
‘Meester van de Sint Joriscodex’, 86, 93, 100
Meiss, M., 21, 356, 359, 364, 383, 384, 386, 388
Melnikas, A., 362, 367, 396
Melozzo da Forli, 253, 339
Memling, Hans, 243, 363, 387
Memmi, Lippo, 75
Meo da Siena, 175
Michael, 55, 59, 68, 69, 74
Michelangelo, 16, 17, 36, 244, 250, 275, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 311,
312, 316, 320, 321, 327, 330, 331, 332, 336, 343, 347, 393, 395, 400, 403, 404,
405
Michele di Giovanni, 253
Michelozzo, 202

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Middeldorf-Kosegarten, A., 368, 370, 371, 373, 375
Miedema, H., 357, 388, 400, 402, 404
Milanesi, G., 353, 359, 368, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 383, 388, 389,
398, 400, 404, 405
Minias, 377
Minnich, N.H., 396, 398, 399
Mitchell, R.J., 385, 386

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

427
Molho, A., 359
Monaco, Lorenzo, 219, 235, 236, 245
Monte, Antonio del, 292, 293, 295
Mok, A.L., 355, 387
Monaldeschi, Francesco, 75
Monaldeschi, Trasmundo, 74, 75, 93, 367
Montefeltro, Antonio da, 269
Montefeltro, Federico da, 36, 197, 248-274, 279, 302, 313, 316, 338, 366, 385,
386, 390, 392, 393, 395
Montefeltro, Galeasso da, 267
Montefeltro, Guidobaldo da, 248, 249, 253, 260, 274, 275, 391, 393
Montefeltro, Oddantonio da, 251, 253
Montorsoli, Fra, 403
Moorman, J.R.H., 358, 360, 361, 362, 363, 366
Moran, G., 160, 380
Morante, E., 387
Morçay, R., 364, 385
Morelli, familie, 387
Morelli, Giovanni Paolo, 193, 194, 385
Morone, Pietro di, zie Celestinus V
Mozes, 74, 269, 282, 283, 301
Nagonius, J.M., 276, 393
Neri di Bicci, 386, 388
Nessi, S., 361, 362, 363
Niccolò di Ser Sozzo Tagliacci, 162
Nicolaas, 52, 137, 139, 219, 221, 376
Nicolaas III, 45
Nicolaas IV, 45, 46, 47, 50, 362
Nicolaas V, 223, 224, 262, 268
Novello, Agostino, 63, 136, 137, 138
Odericus, 113, 114, 115, 119, 124, 365, 370, 371, 373, 394
Offerhaus, J., 386, 387
Oliva, Gianfrancesco, 261
Olsen, H., 390, 391, 393
Onias, 297
Oosterbaan, Martinins, W., 354, 357
Orlandi, D. di, 71, 72, 73
Orlandi, S., 361-366, 386
Orsini, familie, 43, 52, 88, 252, 363, 390
Orsini, Gian Caetano, 52
Orsini, Matteo Rosso, 88
Orsini, Napoleone, 52, 97, 178, 366
Os, H.W. van, 59, 61, 111, 355, 356, 359, 363-367, 369, 370, 372, 374-377,
380, 383, 384, 387, 388
Osheim, D.J., 369, 371, 374

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Otto, H., 368
Paatz, W. en E., 370, 376, 377, 385, 386, 387
Paele, J. van der, 387
Paleotti, G., 319, 400

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

428
Palmieri, M., 188
Paltroni, Pierantonio, 256, 390
Panofsky, E., 26
Parmigianino, 331
Partino Montefiore, Gentile da, 52
Partridge, L., zie Starn
Pastor, L. von, 360, 395, 397, 398
Patrizi (Piccolomini), 384, 396, 399
Paulus, 45, 46, 55, 72, 93, 98, 103, 129, 159, 282, 298
Paulus III, 292, 293, 308, 358, 395
Paulus van Certaldo, 193
Pazzi, familie, 203, 204, 225
Pecci, 160
Peeters, C.J.A.C., 366, 373
Pericles, 153
Perugino, P., 331
Peruzzi, familie, 191, 192, 217
Peruzzi, Giovanni, 192, 217
Petrarca, F., 16, 95, 97, 99, 101, 178, 259, 267, 333, 337
Petrucci, Pandolfo, 184
Petrus, 45, 46, 55, 63, 72, 87, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 129, 159,
167, 217, 269, 277, 282, 283, 288, 294, 298, 299, 394
Petrus de Martelaar, 74, 258
Pettinaio, Pier, 136, 376
Pevsner, N., 402
Pfeiffer, H., 396
Philips II, 358, 401
Piccinino, 252
Piccolomini, familie, 182, 183, 384, 395
Piccolomini, Aeneus Silvius, zie Pius II
Piero della Francesca, 16, 241, 253, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 273,
275, 320, 338, 339, 391, 393
Pierozzi, Fra Antonino, 199
Pietramellara, C., 369, 372-374
Pietro, Fra, 73
Pilatus, P., 264, 265
Pinturicchio, 182, 183, 384
Pippo Spano, 239
Pisanello, A., 181, 237, 239, 241
Pisano, Giunta, 38
Pisano, Niccolò, 118, 119, 120, 131, 371
Pitti, familie, 35, 196, 317
Pius II, 182, 183, 184, 204, 223, 224, 254, 255, 256, 257, 259, 262, 271, 385,
386, 390
Pius III, 183
Plinius, 404
Ploeg, K. van der, 369-371, 373, 375, 376

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Poliziano, 228, 229, 230, 353
Pollaiuolo, A., 245, 246, 320
Pontano, Teobaldo, 52
Pontormo, 320, 403
Pope-Hennesy, J., 384
Portinari, familie, 204, 387
Portinari, Tommaso, 226, 227

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

429
Previtali, G., 353, 361, 363, 364, 366, 368, 373, 388
Protogenes, 393
Ptolomeus, 392
Pucci, familie, 229
Pucci, Lorenzo, 395
Pucci, Ricchuccio, 65
Quintillianus, 335
Radagasius, 325
Rafaël, 14, 16, 17, 36, 184, 244, 250, 266, 275, 277, 279, 281, 284, 285, 286,
289, 290, 292, 293, 296, 298, 300, 307, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 327, 331,
332, 336, 393, 347, 357, 382, 384, 393, 396, 397, 399, 401, 404
Ranieri, 376
Rapondi, familie, 387
Regt, A. de, 384
Rembrandt van Rijn, 312
Remigio Girolami, 165
Remus, 163
Renaudet, A., 397
Reynolds, T., 402, 403
Riario, Girolamo, 252, 397
Riccardo da Siena, 378
Ricci, C., 390, 391
Ricci, familie, 214
Rinaldo van Siena, 148
Ringbom, S., 362, 366, 387
Rinuccini, familie, 77
Robert van Anjou, 40, 44, 53, 95, 100, 159, 178, 192, 234, 250, 251, 302, 362,
367, 393, 395
Rogier van Casole, 129
Romulus, 163
Rolin, J., 387
Rolin, N., 387
Roover, R. de, 385, 386
Roscoe, W., 397, 398, 400
Rosa van Viterbo, 255
Rosso, 320, 331
Rotondi, 393
Rovere della, familie, 252, 253, 269, 276, 283, 289, 297, 308, 390, 393, 395,
400
Rovere della, Francesco della, zie Sixtus IV
Rovere della, Francesco Maria della, 36, 275, 276, 296, 297, 299, 304, 305,
393, 398, 401
Rovere della, Giovanni della, 252, 275
Rovere della, Giovanni Francesco della, 299
Rovere della, Girolamo Basso della, 395

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Rovere della, Giuliano, zie Julius II
Rovere della, Nicolaus della, 397
Rubens, P.P., 312
Rubinstein, N., 111, 360, 369, 379, 381
Ruffinus, 52
Russi, F. de, 253

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

430
Saint Denis, 62
Saint Giles, 60, 61, 363
Sale, J.R., 387
Salomo, 269, 381, 403
Salutati, C., 195, 230
Sansedoni, Ambrogio, 135, 376
Sansovino, 395
Santi, Giovanni, 253, 256, 259, 261, 266, 273, 284, 390, 391
Sanudo, M., 288, 397
Sarto, A. del, 331
Sassetta, 239, 365
Sassetti, familie, 198, 212, 214, 215, 227, 228, 230, 302
Sassetti, Fra Baro, 65, 213, 214, 215, 364
Sassetti, Francesco, 204, 214, 215, 227, 228, 229, 230, 268, 386, 387, 392
Sassetti, Galeazzo di Francesco, 204
Sassetti, Teodoro, 229
Sassoferato, B. da, 271
Savelli, familie, 43, 88
Savinus, 124, 125, 126, 129, 135, 186, 371, 376
Savonarola, 399
Scaliger, familie, 389
Scheller, R.W., 355, 356, 360, 366, 373, 380, 392, 393, 394, 399
Schinner, M., 296, 297, 299, 397
Schneider, L., 383, 388
Schröter, E., 390, 393
Scorel, J. van, 312
Scotson, 362
Scotus, D., 269
Scrovegni, Enrico, 51, 100, 364, 386
Sebastiaan, 245, 246
Segna di Bonaventura, 175, 379
Seidel, M., 373, 379, 380
Senus, 166, 381
Servaes, 363
Sforza, familie, 251, 252, 253, 262, 269, 390
Sforza, Asciano, 395
Sforza, Battista, 270, 273, 390
Shearman, J., 355, 360, 387, 394, 395, 398, 399
Silvester I, 45
Simone Martini, 17, 51, 53, 61, 63, 67, 68, 73, 75, 79, 97, 100, 104, 109, 110,
132, 135, 137, 138, 152, 155, 156, 158, 160, 164, 175, 177, 178, 239, 240, 266,
366, 376, 380, 383, 388
Sixtus II, 223
Sixtus IV, 36, 101, 203, 225, 229, 230, 249, 252, 254, 259, 262, 269, 271, 274,
279, 282, 291, 293, 295, 393
Sixtus V, 308
Sizeranne, R. de la, 390, 391

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Smart, A., 361, 362, 363
Soderini, P., 399
Sodoma, 155, 156, 285
Sombart, W., 356
Southard, E.C., 358, 379, 380

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

431
Stefaneschi, familie, 43
Stefaneschi, Bertoldo, 88
Stefaneschi, Jacopo, 40, 54, 78, 85-105, 111, 178, 250, 282, 288, 302, 313, 353,
355, 363, 365-368, 373, 388, 394
Starn, R., 394, 396, 399
Stefanus, 46, 221, 223, 224, 321
Steinmann, E., 394
Stornajolo, C., 392
Strozzi, familie, 217, 218, 219, 234, 289, 387
Strozzi, Onofrio, 219
Strozzi, Palla, 219, 225
Strozzi, Rosso, 217, 218
Strozzi, Tommaso di Rosselino, 217
Stubblebine, J.H., 359, 364, 366, 369, 375
Swaan, A. de, 354, 355, 356, 357, 379, 387
Swann, 355
Taddeo di Bartolo, 365
Tani, Angelo, 227, 387
Tarlati, Guido, 78, 365, 379
Tebaldeschi, Francesco, 99, 103
Teubner, H., 385
Thomas van Aquino, 74, 75, 95, 165, 218, 224, 249, 259, 269, 271, 366
Tiranni, P., 391
Titiaan, 244, 284, 304, 311, 312, 320, 327, 331, 336, 343, 347, 358, 400, 401
Tito, Santi di, 320, 403
Tocci, L. Michelini, 390, 391, 392
Tolentino, Niccolò da, 201
Tommasoli, W., 360, 390, 391, 393
Tornabuoni, familie, 198, 214
Tornabuoni, Giovanni, 204, 205, 213, 214, 215, 230
Tornabuoni, Lorenzo di Giovanni, 204
Tornaquinci, familie, 214
Torriti, P., 384
Trexler, R.C., 356, 360, 385, 386
Trinci, familie, 390
Trinkaus, Ch., 385
Tura, Agnolo di, 129, 152, 165, 167, 359, 369, 372
Ubaldini, familie, 251, 253
Ubaldini, Ottaviano, 259, 391, 392
Uccello, P., 253, 336, 391
Ugolino da Siena, 77
Ullmann, W., 357, 362, 367
Ursula, 363

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

Vasari, G., 15, 16, 17, 39, 51, 54, 63, 110, 160, 167, 175, 234, 235, 237, 240,
250, 263, 284, 285, 293, 307, 309, 313, 314, 317-329, 331, 333-340, 343, 347,
354, 357, 363, 364, 366, 388, 389, 394, 395, 398, 399-405
Vauchez, R., 358, 376
Veblen, T., 389

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

432
Vecchietta, L., 183, 240
Veen, H.Th. van, 389, 400, 401
Veneziano, Domenico, 211, 319
Ventura, N., 369
Venus, 382
Vespasiano, zie Bisticci
Victor Emanuel, 37
Victorinus, 125, 126, 129, 134, 135, 155, 156, 186, 371, 376
Vigerio, M., 285, 335
Villani, G., 100, 101, 234
Virgilius, 194
Visconti, familie, 384, 385, 389
Vitelli, P., 401
Vitruvius, 404
Vroom, W.H., 122, 123, 357, 363, 365, 369, 371, 374, 375, 385, 386, 389
Wackernagel, M., 355, 360, 384-387
Wallerstein, I., 356, 379
Warburg, A., 26, 355, 360, 386, 387
Ward, M.A.J., 402, 403
Warnke, M., 358, 387
Weber, M., 21, 58, 153, 354, 357, 360, 369, 374, 376, 379, 389, 405
Weil-Garris, K., 389, 393
Weiss, R., 394
Weyden, Rogier van der, 241, 243, 244, 266, 339, 356
White, J., 359, 363-369, 374, 375, 379, 383, 388
Wilde, J., 395, 400
Wilterdink, N., 354, 355, 356, 379
Wittkower, R. en M., 383, 387, 395
Wohl, H., 387
Wollesen, J.T., 361, 362
Wood Brown, J., 361, 364, 365, 384, 385, 386
Xenofon, 267
Zdekauer, L., 370, 371, 373, 374, 375, 377
Zuccaro, T., 403
Zwaan, T., 354, 356, 379

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

433

Summary
Painting, power and patronage
Professionalization, state formation and civilization
The role of artists in modern societies is considered a problem by the public,
politicians and artists themselves. The functions of art in Western states are unclear
and ambiguous. As a painter I became aware of these problems; hence I became
interested in the changes in the social positions of painters and the social history of
art. I expected that sociology would provide theories and methods to elucidate such
questions. Though sociology could not provide ready made models, some sociological
concepts were useful to select and organize the wealth of historical evidence, which
as a rule belongs to the domain of art historians.
Modern opinions about art are to a large extent shaped according to artistic ideas
developed in the Italian Renaissance. The main trends in artistic theory, professional
organizations, social status of painters and patronage in Italy between 1250 and 1600
are discussed in this book as a process of professionalization. The first stage, roughly
up to the 1340s, is related to the commissions of the mendicant orders and the
patronage of the city states, in particular Siena. The second stage - seconda età,
according to Vasari-was determined by the commissions of the wealthy Florentine
families, particularly the Medicis. Professional expertise was further developed
through the magnificent patronage of courts and states. The dynamics of patronage
and professional competition between artists prompted successive generations of
painters for more than three centuries to an unprecented - and according to some,
unsurpassed - creativity. Individual originality on the one hand, and social control
exercised by the economic, political and cultural elite on the other, were in a fruitful
balance. The alliance of art and power was in the mutual interest of painter and patron.
The professionalization of painters, which was dependent on the dynamics of
patronage, can be explained by the long term processes of state formation and
civilization. These concepts are derived mainly from the work of Weber and Elias.
Specific aspects of civilization and state formation are
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clarified with concepts developed by Durkheim and Mauss, such as collective
representations, public ritual and gift relations. I try to integrate the sociology of
religion into a more coherent historical survey: the rise of the mendicant orders, the
integration of those in city states, the rise of nuclear families within church and state,
and hence the formation of courts as the centre of territorial states. The
professionalization of Italian painters coincided with the rise of the West within an
emerging world economy; the famous painters in fact determined to a large extent
our image of early modern Europe.
With priests, notaries, lawyers and bankers, the painters belonged to the first
professional groups to emerge. They succesfully competed with established specialists
such as ivory workers, goldsmiths, tapestry makers and sculptors. They became the
acknowledged experts in visualizing codes of civilized behaviour and the claims of
states to a monopoly on violence, taxation and legislation within a territory.
During the above mentioned three stages in the rise of the profession of painters,
they were dependent mainly on commissions to decorate the newly built churches,
town halls, family chapels and palaces. The first generations of painters described
by Ghiberti and Vasari, worked to a large extent for the mendicants: Franciscans,
Servites, Carmelites and Dominicans. They established themselves in the expanding
towns, fulfilling functions in public administration, education, social control, ritual,
charity and private devotion. The mendicants were more professional than the secular
clergy and the aristocratic members of the agrarian orders. The mendicant monks
were recruited from the bourgeoisie: the public to which they preached and the people
they received for communion and confession. The mendicant monks were dependent
legally on the pope and financially on the towns. They served to break the power of
bishop and chapter in the interest of the lay bureaucracies in the towns and the central
authority of the popes, particularly before their establishment in Avignon.
The mendicants popularized the elitist papal patronage and introduced painting in
cities with a modest artistic tradition. The Roman tradition in fresco painting was
renewed and spread to centres such as Assisi, Siena, Pisa, Florence, the northern
towns and Naples. The commissions in Assisi, awarded from the 1280s to 1319,
gave a major impetus to a group of fresco painters, born and educated in Siena and
Florence. At the same time they and their less gifted colleagues developed new types
of panel paintings to be placed on rood screens or choir walls, choir altars and side
altars. Monumental crosses and panels like the Rucellai Madonna were probably
made for choir enclosures, with the laity in the nave as the main public. At the same
time smaller paintings were made for the monks' altar. Painted panels replaced older
decorations, such as ciborium and antependium. This gave a
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major impetus to the rise of the painter's profession, as they developed a new product
for which there was a growing demand: the Gothic polyptich.
Polyptichs proved so succesful that even aristocratic patrons commissioned these
for secular churches with a liturgical setting which was less suited for monumental
altarpieces. Cardinal Stefaneschi ordered a splendid double sided altarpiece for Old
Saint Peter's, probably for the canons' choir. The aged patron presents a model of his
donation to Saint Peter. Opposite his throne the hermit-pope Celestine V was
portrayed. Stefaneschi also commissioned a mosaic, frescoes and several illuminated
manuscripts, with texts he himself had written; one was about the recently canonized
Celestine.
All social groups advocated their own saints. The city government of Siena ordered
a magnificent polyptich for the high altar of the Duomo. The enthroned Maria was
flanked by the four city saints, Ansanus, Savinus, Crescentius and Victorinus. Duccio's
Maestà was flanked by four altarpieces containing narrative representations of the
main events in her life and one of the four city saints. The decoration of Siena
cathedral was determined by the bourgeois elite. The city government made the
decisions about the enlargement of the church, the new dome, the Pisano pulpit, the
new choir window and the programme of altarpieces. The chapter lost its authority,
civic ritual became more important than the choir liturgy. The main function of the
high altar was linked up with the state procession at Ascension Day, which had its
apotheosis before Duccio's Maestà.
The artistic expression of power was brought a step further in Siena in comparison
with the ways the mendicants celebrated their saints and statutes in painted images.
In Siena the main commissions were given at the very same time new laws were
codified. Paintings and laws were interrelated expressions of the same civic ideal in
the Comune Senarum and Civitas Virginis. The claims to territorial authority,
exercized by the city state were visualized in the town hall. In the council room a
fresco similar to Duccio's Maestà was painted on the east wall. On the opposite wall
the territory, governed in the name of Siena's city saints, was depicted.
The Lorenzetti frescoes not only mark an early culmination of juridical symbolism
of the state, but are also to be considered the first realistic large scale depictions of
town and landscape as part of a civic ideal. City and contado were depicted according
to the prescriptions in the law of 1337-1339, with regard to police and army,
education, the regulations for professions such as masons, butchers and teachers, the
parks, streets, mills, churches, walls, roads, bridges, rivers and villages. The frescoes
visualize the basic governmental structure of the Sienese state, dominated by the
Nine, who claimed to represent the major civic virtues such as peace, justice, wisdom,
concord and good government. In spite of the elaborate iconography, the meaning
of the frescoes was simple and clear: law and order within a civilized state.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

436
After the 1340s Florence eclipsed Siena as the leading centre for painting. The
Florentines managed to maintain their commercial economy, continued the growth
of their state and further developed codes for civilized behaviour. The rich merchant
families ordered frescoes and altarpieces for their newly acquired chapels in the great
mendicant churches. Painters both educated and working in Florence formed a
professional group. Older Florentines, like Giotto, who mainly worked outside their
native city, were attracted to the city by major commissions and honorific titles. After
the 1320s the Sienese painters lost Florence as a market for Gothic polyptichs. While
important commissions became rare in Siena, Florence showed a remarkable
continuity in patronage. In the fifteenth century the chapel commissions stimulated
painters to develop new solutions. The mathematical devices used by architects were
adapted by painters to solve problems of composition and perspective. Artists like
Ghiberti and Alberti took a greater interest in the history and theory of their profession.
A large group of painters learned to paint good portraits of nuclear families and the
factions they formed. The Florentine elite was portrayed against the background of
Tuscan landscapes and the city they governed. As a secular and aristocratic orientation
became more important, Florentine painting was increasingly influenced by court
art.
Palaces became the focus of artistic patronage. Princes and popes became the most
important clients of the best painters. Refined display and magnificence was more
important in the courts than in the city republics. Princes like Federico da Montefeltro
were more powerful as patrons than merchants like Francesco Sassetti. The
condottiere, who in 1474 became duke of Urbino, ordered a magnificent library,
impressive palaces and expensive church decorations. He was portrayed as a kneeling
knight and as an elegant prince on several altarpieces. His role as a ruler over a
territorial state was expressed in portraits against the background of his domain. In
his studiolo Federico was portrayed among the most famous authors in the Western
culture. In the centre the prince sits in armour. He reads from a Bible to teach his
son and heir, dressed as an elegant courtier. The extensive iconographic repertoire
of the prince as learned statesman was integrated into a more coherent image by
Julius II.
Julius II incorporated Urbino into the Papal State. As a sovereign ruler the Pope
could be more explicit in state symbolism than a condottiere who received the title
of Duke from the Pope. Moreover Julius could use the impressive tradition of papal
patronage to express his spiritual and territorial claims. He was the patron of New
Saint Peter's and commissioned Michelangelo to design and make a funeral monument
of a magnificent scale. The political claims of the Pope were visualized in a more
narrative way in the Vatican Palace. The Pope's workroom on the third floor, the
Stanza della
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Segnatura, was redecorated with frescoes showing the superior knowledge and
civilization in the Julian Rome. The wars with the signori in north Italy and the King
of France prompted Julius to a more explicitly political programme. The political
implications of the School of Athens and the Parnassus were emphasized in the
Disputà and the Jurisprudence. The addition of host and altar, the leading councillors
of Julius, the palace and church in the background, and Julius as supreme legislator
changed the meaning of the two representations. They were turned into an allegory
of the Fifth Lateran Council.
The state symbolism of papal Rome was designed after Julius' return from his
unsuccessful military campaign to Bologna in the summer and autumn of 1511. The
interplay of historical narrative, references to contemporary events and a general
political programme was expounded in the Stanza d' Eliodoro. The topic is the
spiritual, fiscal, military and diplomatic sovereignty of Italy under papal rule. These
four aspects were stressed in the four frescoes: Julius in prayer, Julius and his nephew
expelling a secular prince who robbed the possessions of the church, the liberation
of Saint Peter and the barbarians leaving Italy as a result of papal diplomacy. The
frescoes by Raphael and those in the adjacent rooms were meant for courtiers,
councillors, ambassadors and rulers. Past, present and future were integrated into an
impressive image of the state as a work of art.
To Vasari, who extensively wrote about the Vatican Palace, these frescoes served
as a model for his work in the palace of Cosimo I, Duke of Tuscany. Vasari followed
the examples set by Raphael and Michelangelo, in paintings, in separate buildings
and in his concept of city planning. Cosimo I was presented as a wise legitimate ruler
of a medium sized territorial state, which was depicted according to the Tuscan law
codified in 1565. The continuity of republican institutions was stressed in the courtly
imagery centred on the Duke as head of a civilized state.
Vasari was, in retrospect, more important as a writer than as a representative of
the profession which he so excellently described in a synthesis of theoretical
explanation and historical narrative. He traced his profession from the 1250s to his
own days, the 1560s in the second edition of his Vite. He chose increasing expertise
and growing recognition by patrons as his main themes, yet warning about the risk
of reverse tendencies in his own time. Vasari distinguished three periods in which
painters developed their practical skills and theoretical insights: the first età from
the 1250s to the 1420s, the second età from Masaccio to Mantegna, and the third
and final one with the artist-heroes Leonardo da Vinci, Titian and especially Raphael
and Michelangelo setting the standard for Vasari and later generations. In the sixteenth
century painters attained a high degree of professional perfection, after the successive
innovations since the generation of Giotto
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and Ambrogio Lorenzetti. Vasari stressed the contrast with the period from the third
century until the 1250s, lacking both patronage and competent painters.
Vasari wrote a theoretical introduction to his history of painting, sculpture and
architecture. Concepts like inventione, disegno, maniera, grazia and sprezzatura
were introduced to describe the progress in professional expertise. These historical
and critical concepts were not formulated as a coherent theory, but were used as a
framework to interprete the overwhelming amount of material about artists and
patrons. The dynamics between painters and patrons was the main force behind the
process of professionalization, so minutely described by Vasari.
The main goal of the Vite was not just historical narrative, but also to set examples
to both painters and patrons, and to provide a programme for a new professional
institution. The elite of painters, sculptors, architects and literati sought an
organization devoted to the arti del disegno. The best painters stressed the differences
with the majority of mere craftsmen. They saw themselves as learned professionals
with knowledge about the history of art, antique culture, the Christian tradition and
contemporary court civilization. They wanted to be members of an organization with
other people who mastered intellectual persuits with great elegance and imagination.
Guilds were suited neither for abstract discussions about mathematics, antique texts
or the value of painting compared to sculpture, nor for an educational programme
for artists along those lines. The attempts to establish a new professional organization
in Florence, the Accademia del Disegno, were succesful partly because it fitted into
a general reorganization of the Tuscan state, expressed in the new law of 1565 which
was also the main point of reference to Vasari's decorations of the Sala dei
Cinquecento.
Thus the professionalization of painters in Italy can be explained by the long
tradition in patronage which focussed on painted images as the cheapest, most
impressive and intellectually most varied symbols of social groups, like the
mendicants, the city republics, the merchant families and the courts, which formed
the basis of the territorial states. The combination of relatively cheap and yet effective
craftsmanship and intellectual pursuits, which were also useful for city planning and
the organisation of public ritual, provided the best painters with an important
advantage to all the other craftsmen. So painters could attain a higher professional
status than other specialists and were at the same time able to express their claims
in a sophisticated vocabulary, derived from their patrons and learned advisors.
The sixteenth-century Italian professional ideal became a norm in the major cultural
centres of Europe until the nineteenth century. With the decline of artistic patronage
tied to the iconography of the state and its civilization, artists had to redefine their
profession. They went even further
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in stressing autonomy vis à vis clients and the state; a small minority was confirmed
in its attempts to continue the great tradition of famous and rich artists, yet without
giving explicit visual expression to the social claims of patrons. Modern art itself
became a symbol of civilization, precisely because it can hardly be judged by other
standards than the artistic tradition itself. The alliance of art and power was confirmed:
free art became an indispensable part of the presentation of modern democratic states
and a small number of private corporations. The unusually wide gap between
successful artists and the vast majority of their colleagues became even wider, because
the market for less spectacular work collapsed. The professional example of the
modern artist was clearly set by a biased image of the most excellent painters, working
for the most powerful patrons.

Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat

