Verzameld werk. Deel 5
August Vermeylen
onder redactie van Herman Teirlinck en anderen

bron
August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5 (red. Herman Teirlinck en anderen).
Uitgeversmaatschappij A. Manteau, Brussel 1951

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/verm036verz05_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

5

Een woord vooraf

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

7
Deze tweede uitgaaf van mijn ‘Geschiedenis der Europeesche Plastiek en
Schilderkunst’ (3 dln 1921, 1922 en 1925) heeft een diepgaande omwerking vereist,
om met de jongste navorsing en eigen nieuwe gezichtspunten rekening te houden.
Ik heb dit te baat genomen, om meer klaarheid in de indelingen te brengen, zo dat
de algemene ontwikkelingsgang gemakkelijker kan gevat worden, en om meer
nadruk te leggen op hetgeen het ‘begrijpen’ dan op hetgeen het enkel ‘weten’ dienstig
is. Ik geef toe, dat het gevaar van wat schematisering dan niet altijd vermeden kan
worden.
Dit boek tracht dus geenszins een volledige geschiedenis te zijn; het vermeldt
slechts die typische verschijnselen, die me geschikt lijken om wording en vergaan
van de opeenvolgende stijlen te kenmerken, in die Europese kunst die ik als een
eenheid beschouw. Daarom ook wordt hier alleen behandeld, wat men ‘grote kunst’
gelieft te noemen: ivoorwerk, glasschilderkunst, grafische kunsten, miniaturen,
tapijten, slechts waar ze voor het begrip der ontwikkeling van bijzondere betekenis
blijken.
Bij den eersten druk had de uitgever gewenst, dat de tekst, die toch voor een
uitgebreid publiek bestemd was, niet door bibliografische aantekeningen zou
verzwaard
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worden. Een lijst van de geraadpleegde bronnen zou al te veel ruimte in beslag
nemen. Men bedenke trouwens, dat grondslag van dit werk de nota's waren, tot
voorbereiding van mijn colleges verzameld, - sedert 1901! - en ik kan me soms niet
bepaald meer herinneren, wat ik daartoe gebruiken mocht. Maar ik ben blij, dat me
nu de gelegenheid wordt geboden, althans die literatuur op te geven, waarvan ik
weet, dat ik haar iets meer dan bloot feitenmateriaal verschuldigd ben. En ik meen
daar te mogen aan toevoegen, dat ik, op enkele uitzonderingen na, al de
kunstwerken, waarvan in dit boek sprake is, door eigen aanschouwing heb leren
kennen.
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de Aantekeningen achter in het werk.
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Inleiding
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1. De Kunstgeschiedenis.
Kunst is vertolking van een aandoening, die zich in het scheppen van een haar
gelijkwaardig werk wil uiten, van een blijvend ‘evenbeeld’, dat de eenheid van een
eigen leven hebben zou.
Die zieledrang kan een mindere of meerdere maat van bewustheid bereiken; hij
kan zichzelf tot doel hebben, of, b.v. in de bouwkunde, naar aanleiding van andere
opdracht te voorschijn komen; zijn uitgangspunt kan gevonden worden in de
bewegingen van 's kunstenaars innerlijkste gemoed of in de aanschouwing der
wereld buiten hem: maar in elk geval is het kunstwerk een huwelijk van den geest
met gegeven vormen, die hem slechts middel zijn, een doordringing van gegeven
vormen door het psychische wezen. Of nu de kunstenaar tracht naar heldere rust
van zichzelf genoegzame harmonie, die aan een eeuwige wet van schoonheid doet
denken, - of hij het karakter der dingen uitdrukken wil, het noodwendige van de
gewichtigste trekken, waar de zuivere volheid van het waargenomene in uitgesproken
wordt, - of hij zonder op wat anders acht te slaan zijn eigen menselijkheid uitstort:
altijd heeft kunst denzelfden grond; en altijd heeft ze dezelfde uitwerking op ons,
verheffing en verrijking van het levensgevoel:

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

12
daar is haar bijzondere zending en hoogste nuttigheid.
Kunstgeschiedenis nu beschrijft de opeenvolging in den tijd van wat op kunstgebied
werd voortgebracht. Maar na het verzamelen en toetsen van zijn bouwstoffen wil
de echte geschiedschrijver er toch iets meer van maken dan een catalogus, waarin
de verschillende werken op een rijtje eenvoudig naast elkaar geplaatst zijn: hij wenst
er orde in te brengen, perspectief, zo dat het minder typische ondergeschikt blijve
aan het hoofdzakelijke, en we met geringer moeite de grote richtingen ontwaren, er
den samenhang van speuren; en nu kan hij zijn samenhangslijnen op allerlei wijze
tekenen, naarmate hem in de kunstwerken de ene of andere soort van
karaktertrekken belangrijker voorkomt: doch waar het hem, zoals hier, om een zeer
ruim overzicht te doen is, zal hij het beginsel van zijn ordening niet in bijkomstigheden
zoeken, maar in datgene wat tot het kernwezen zelf van kunstwerken behoort, zo
dat we tenminste iets merken van het noodzakelijk verband dat werk aan werk
schakelt, stijlen ontstaan en vervallen laat.
Straks zal ik uiteenzetten, waarom de taak van de ‘ontwikkelingsgeschiedenis’
niet volkomen vervuld kan worden, en dat de oorzaak van de verschijnselen waar
ze zich mee bezighoudt nooit geheel te ‘verklaren’ is. Streven wij er alleen naar, de
zaken zo voor te stellen, dat het verloop van de geschiedenis ‘natuurlijk’ schijne.
Zoveel als althans doenlijk is; want men moet er zich dan nog voor wachten, op de
feiten enigen aandrang uit te oefenen: ik wijs hier slechts op één tastbare
moeilijkheid, namelijk sommige ondelgbare leemten in de kennis van de feiten zelf,
daar vele kunstwerken, en
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wel eens groepen van kunstwerken, verdwenen zijn.
Ik ben zo stout te beweren, dit zij voorop gezegd, dat kunst-geschiedenis in de
eerste plaats... geschiedenis van de kúnst hoort te zijn. Ik betwist niemand het recht,
kunstgeschiedenis te beschouwen als een onderdeel van en een bijdrage tot de
zielkunde of de algemene geschiedenis, - zeker is zij ons uitstekend behulpzaam
in het begrijpen van de tijden en den mens zelf, beter dikwijls dan wat anders, daar
de kunst openbaring is van diep-stromende, grotendeels onbewuste neigingen.
Maar met geleerdheid alleen blijft ge er buiten staan; het begin van alle
kunstgeschiedenis kan slechts kunstaandoening zijn, gewonnen in de
onbevooroordeelde aanschouwing, die in het kunstwerk louter opgaat. En wat mij
betreft, zie ik daarin ook liefst het einddoel van de kunstgeschiedenis, houd deze
voor een middel om uit kunst menigvuldiger zin te lezen en aldus het geluk, dat
kunst ons geeft, te vermeerderen; want boven alle wetenschap stel ik die communie
met den in goddelijke roering herscheppenden geest, dat verheerlijkte levensen
mensheidsgevoel.
Maar ik druk er dadelijk op, dat historische kennis ons bij het genieten, het
begrijpende liefhebben, doorgaans zeer van pas kan komen. Ge hoeft maar te
kijken, wordt wel eens gezegd: dat is niet altijd waar. Zeker is aangeboren
kunstgevoel vóór alles nodig en meestal voldoende om de onvergankelijke ziel van
een werk te vatten. Maar nu zal ik eerst opmerken, dat kunstgevoel een heel
bijzonder iets is, dat, wil het niet te onbepaald blijven, ontwikkeld moet worden, b.v.
een zekere educatie van het oog vereist, en dat kunstgeschiedenis
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hierbij van dienst kan zijn, door de aandacht langs de meest uiteenlopende
scheppingen te leiden, den blik door vergelijking te verruimen. En dan, een kunstwerk
is ook een bijzondere belichaming van het kunstgevoel, een verschijnsel bepaald
door al de krachten die tot zijn vorming hebben bijgedragen, en dat dus altijd min
of meer samenhangt met den tijd en de omgeving waarin het geboren werd; zoals
de oorspronkelijke voortbrenger van schoonheid niet een zuiver begrip is, in het ijle
zwevend, maar een deel van zijn wereld, een samenstel van eigen aard èn veel dat
hij met zijn medemensen gemeen heeft. Buiten hun persoonlijke zelfheid verschillen
een Giotto en een Jan van Eyck door de sfeer waar ze in ademen, de manier van
zien en de uitdrukkingsmiddelen die mogelijk waren op het ogenblik dat elk van die
schilders in de keten der eeuwen inneemt. Wie zich van hun werk volkomen
rekenschap wil geven, moet het dus eerst op zijn plaats stellen.

2. Grenzen van de kunstgeschiedenis.
Nadat ik aldus het goed recht van de kunstgeschiedenis, zoals ik die opvat, verdedigd
heb, wil ik even onderzoeken hoe zij te werk kan gaan.
Het blijkt vooreerst, dat de kunsthistoricus tegenover zijn onderwerp niet koud zal
staan, als de natuurvorser tegenover een kristal of een plant. Elke uiting van den
kunstgeest heeft iets eigens, de ene dekt niet wiskundigjuist de andere. Nu hebben
al de verschijnselen, die in het veld van zijn studie passen, voor den kunsthistoricus
niet dezelfde betekenis. Hij brengt op den voorgrond wat hém het belangrijkste lijkt:
de keuze
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en de rangschikking zijn dus nooit vrij van enige willekeur. Maar zelfs indien zij dat
wèl waren, - en gesteld, wat vanzelf spreekt, dat de stof naar de regelen van de
nauwlettendste kritiek getoetst werd, - dan nog bleef wat de natuurvorser een
‘streng-wetenschappelijke’ behandeling noemt, op ons gebied buitengesloten.
Want wat is de kern van de verschijnselen, die de kunstgeschiedenis in hun
ontwikkeling beschrijven wil? Het is, om een heel ruim woord te gebruiken, dat na
het voorafgaande hier niet misverstaan zal worden, de ideale opvatting die de
kunstenaar in beeld bracht. Maar de samenhang van de ideale opvattingen is een
onderaardse stroom, die door de zielen ruist, welks macht en wendingen door
wisselwerking van duizendvoudige krachten bepaald worden; nu en dan slaat er
een golf uit op, een schuimkuif in het licht: maar de stroom zelf onttrekt zich aan
onze waarneming, wij zien alleen aan de oppervlakte enkele van zijn uitwerkingen.
En deze zelf nu, de kunstwerken: ieder is zeer samengesteld en toch één, door
de onverklaarbaar persoonlijke daad die er leven aan schonk. Die eenheid kunnen
we alleen door aanschouwing kennen, we kunnen ze soms door andere kunst - de
kunst der woorden, - min of meer vertolken. Maar zodra wij het werk in een
ontwikkelingsgeschiedenis willen invoegen, moeten wij het ontleden, en zodra wij
het ontleden ontsnapt ons die geheime eenheid, die er het leven zelf van uitmaakt,
- kleur en lijn zijn slechts haar middelen, - en wij hebben niet meer het zuiver
verschijnsel voor ons.
Wij moeten er dus genoegen mee nemen: kunstgeschiedenis is niet meer dan
een benadering van de
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waarheid. Doch, omdat we nu duidelijk beseffen, welke haar grenzen en haar
tekortkomingen zijn, hoeven we toch niet het bijltje er bij neer te leggen: met die
benadering laat zich zeker nog wat aanvangen. Het is al veel, als enige golftoppen
ons de algemene richting van den stroom aangeven. Een landkaart is een
onvolkomen beeld van het land zelf, maar wijst er ons althans den weg. Trachten
we te zien, welke leidraad door de geschiedenis het minst gebrekkig zal blijken.

3. Het principe van den samenhang.
Het zij dus we verstaan, veel is er dat zich door de kunstgeschiedenis niet bereiken
laat: het centrale wezen van elke kunstdaad, en hetgeen van ieder kunstwerk een
enig iets maakt; en het strikt-persoonlijke in het werk van eenzelfden kunstenaar,
en die onzichtbare stroom, waar eenelks innerlijke wereld uit opwelt, en die geheime,
levensaamtrekkende en leven-scheppende kracht, die, de binnenste ziel van een
genie ontschoten, overspringt, vroeg of laat, naar een andere geniale ziel en dan
weer een andere, zolang de droom, die de hoogste werkelijkheid van het mensdom
is, door het mensdom gedroomd wordt: dat alles ligt buiten de ‘wetenschap’. Maar,
indien wij ons alleen aan het voor wetenschap grijpbare houden, merken we toch
in de opeenvolging van de kunstwerken een onafgebroken verband, doorlopende
draden; we merken in groepen van kunstwerken, naar de streek of het tijdperk,
overeenstemmingen, die wij, als ze een ineensluitend geheel vormen, een ‘stijl’
noemen; we merken nog op- en neergaande rythmen, die onder in ander opzicht
verschillende omstandigheden bij
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herhaling voorkomen, net als de curve van jeugd, volwassenheid en ouderdom, en
aldus weer nieuwe vergelijkingspunten tussen verschillende stijlen laten ontdekken:
wat de werken in dezen of genen zin gemeen hebben, dat is onderwerp van de
geschiedenis.
Ik zei het reeds, de enkeling staat nooit geheel buiten de gezamenlijke beweging;
zijn geest en zijn uitdrukkingswijze zitten altijd in zekere mate vast aan de cultuur
waar hij uit opgroeit; is hij een gezonde natuur, dan spreekt hij zichzelf geheel uit,
met al het eigene èn algemene dat zijn persoonlijkheid uitmaakt; hij steunt op het
gemeenschappelijke om tot de volle ontplooiïng van zijn persoonlijkheid te geraken;
en oefent zijn werk, niet alleen door de wondere energie die de harteslag van alle
kunst is, maar door den bijzonderen vorm dien zij daar aangenomen heeft, verder
invloed uit, dan is het een bewijs dat het samenklinkt met iets dat ook bij anderen
aanwezig was, door zijn uitwerking hangt het weer samen met het
gemeenschappelijke. Het is de taak van de geschiedenis, op te sporen hoe al die
tekenen van verwantschap, als ze van belang blijken, aan elkaar gesnoerd zijn. En
gelukt het haar wellicht, dat gelijkaardige terug te voeren op gelijkaardige
voorwaarden van ontstaan en groei, dan ontsluiten zich voor haar verhoudingen
van ruimer betekenis.
Met het oog op hetgeen zich niet en hetgeen zich wel door kunstgeschiedenis
bereiken laat, wat is dan hoofdzaak, voor het beeld dat we van de ontwikkeling
ontwerpen willen? Om onze samenhangslijnen te hebben, moeten wij in bepaalbare
karaktertrekken van de kunstwerken op het min of meer voortdurende letten, dat
werk
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aan werk verbindt naar de wijze van een wordingsverloop; en om onder de
bepaalbare samenhangslijnen de voornaamste te hebben, moeten wij die
karaktertrekken uitzoeken, welke het meest beantwoorden aan het wezenlijke zijn
van kunstwerken. Wie dieper naar oorzaken tasten wil, kan zich dan nog afvragen,
wat een kunstbloei, hoe die ook zij, mogelijk heeft gemaakt, waarom zijn trekken
zó zijn, waarom zijn lijnen zó lopen en niet anders, waarom de ontwikkeling nu eens
trager en dan weer rasser haren gang gaat.

4. De sociologische verklaring.
Het komt gewoonlijk voor, dat de vermoedens van den geschiedschrijver omtrent
de waarschijnlijkste oorzaken, hem van den beginne af zekere karaktertrekken als
de gewichtigste doen zien. Helemaal te vermijden is dat wellicht niet. Maar we
moeten er ons in acht voor nemen.
De onverklaarbare, innerlijkste zelfheid van het kunstwerk daargelaten, is dit toch
een zeer samengesteld iets. Talloze invloeden hebben tot de geboorte ervan
bijgedragen. Men heeft gepoogd, die volgens een geregeld plan te onderzoeken.
Om nu b.v. maar op het meest bekende stelsel te wijzen, dat van den Fransen
wijsgeerhistoricus Taine, - dat ik hier niet uitvoerig bespreken kan -: in zijn
‘Philosophie de l'Art’ (1869) houdt hij rekening met twee soorten van
gedaante-gevende machten, te weten: den bijzonderen aanleg van het ‘ras’, zoals
oorsprong, bodem, klimaat en voeding het gevormd hebben (wat hij ‘la condition
primaire’ noemt) en de met die ‘instincten van blijvenden aard’ nu en dan gelukkig
samenvallende omstandigheden van tijd,
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plaats, beschaving, die als een bevruchtende geestestemperatuur uitmaken
(‘conditions secondaires’).
Het bevreemdt vooreerst, dat de eigenaardigheden van het ‘ras’ als ‘blijvende
instincten’ worden beschouwd, en dus aan de ontwikkeling ontsnappen. De aanleg,
de bekwaamheden, de voorstellingswijze, zoals de voeding, de natuur-omgeving,
de lichaamsgesteldheid zelf, dat alles kan toch veranderen door kruising en velerlei
maatschappelijke omstandigheden. Het ware dus redelijk te onderscheiden tussen
psychologische hoedanigheden, door een lange werking van den tijd gevormd en
die om zo te zeggen de onderste lagen van het karakter uitmaken, en psychologische
hoedanigheden aan factoren van tijdelijker aard toe te schrijven. Nu is het ongemeen
moeilijk, in de zeer vermengde groepen van onze Europese wereld, en onder de
wisselwerking van zoveel verschillend geschakeerde en verschillend
dooreengestrengelde sociale krachten, de grond-trekken zuiver af te zonderen van
de sneller voorbijgaande eigenschappen en die grond-trekken duidelijk te
omschrijven: men zal toegeven, dat de ‘psychologie der rassen’ voorshands een
tamelijk onzeker terrein blijft.
Ik beproefde reeds elders aan te tonen, dat zij voor den kunsthistoricus niet bijster
geriefelijk in 't gebruik is (zie aantekening 1). Maar in het beste geval zijn wij
geenszins gerechtigd, de grond-trekken van het ‘ras’ als een onveranderlijke
grootheid te beschouwen. Dit kan er te minder door, waar het ‘ras’ verward wordt
met het ‘volk’ of de ‘nationaliteit’, en deze dan soms weer met den ‘staat’. Zelfs als
de ‘volksziel’ zich niet naïef meer voordoet als een geheimzinnige wezenheid,
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hebben wij in haar een romantische schim te verdrijven, het overblijfsel van een
vaderlandlievend spiritualisme. Waarbij het niet ontgaan zal, dat de ‘volksziel’, die
als oorzaak van sommige feiten wordt aangewezen, gewoonlijk niet anders is dan
een abstractie uit die te verklaren feiten zelf.
In beperkter zin kan de bodemgesteldheid van een land, met de stoffen die het
verstrekt, een voortdurenden invloed op de bouwkunde hebben en op de kunsten
die er mee in verband staan. Maar het kunstwerk blijft toch een bewustzijnsdaad,
die niet noodzakelijk van dergelijke voorwaarden afhangt, en die invloed kan
gewijzigd worden of zelfs verijdeld door andere, b.v. gemakkelijker vervoer, of een
lust in weelde, die, tegen alle moeilijkheden in, kostbaar uitheems materiaal verkiest.
Het kan ongetwijfeld van groot gewicht zijn, na te vorsen in hoever zekere eenheid,
door eeuwen heen, in de kunstwerken van eenzelfde volk of eenzelfde streek te
onderkennen valt. Maar als men het uitgebreide veld van de Europese beschaving
overzien wil, is het de vraag, of de ‘nationale’ kenmerken in de ontwikkeling wel de
gewichtigste zijn. De rassen-theorie draagt er ten slotte de schuld van, dat men de
kunstgeschiedenis principieel in afzonderlijke nationale vakken is gaan indelen.
Welk standpunt veronderstelt, dat de psychologische eigenschappen waarvan
sprake, door de tijden heen niet noemenswaard gewijzigd worden door de
menigvuldige economische en geestelijke stromingen van nietlouter-nationalen
aard, door de tijden heen meer betekenis behouden dan alle aanslibbingen van het
maatschappelijk leven, en dat zij het zijn, die door de tijden
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heen het wezenlijkste karakter van de kunstwerken bepalen. Dat standpunt lijkt me
echter bij onbevooroordeeld onderzoek gladweg onhoudbaar.
Wat nu de ‘secundaire’ krachten van minder algemene of minder langdurige
werking betreft: schoon deze zich doorgaans lichter laten vatten, toch zal de
omzichtige geleerde geen al te warme hoop koesteren omtrent de uitkomst van zijn
navorsingen op dat gebied. Ik gewaag hier niet van dat gemakkelijk spelletje, dat
uit de zeden-kroniek toelichtingen op de gelijktijdige kunst oppikt: de interpretatie
van die feiten is niet altijd overtuigend, en de verzoeking is al te groot, om uit
ontelbare voorbeelden wat willekeurig alleen diegene te kiezen die bij de
bewijsvoering passen, met achterlating van de andere. Maar de geschiedschrijver
moge nog zo angstvallig op zijn hoede zijn: de ingewikkeldheid van het
maatschappelijk leven, de ontelbare acties en reacties die er b.v. plaats grijpen
tussen een economische omwenteling en haar invloed op de scheppende verbeelding
van de kunstenaars, de onmogelijkheid om het mechanisme van dien invloed na te
gaan, dat alles belet ons, met volstrekte zekerheid vast te stellen, welke uiterlijke
omstandigheden gewichtige eigenschappen van de gemiddelde kunstvoortbrenging
van een tijdperk hebben bepaald. Het kan hier van mij niet verwacht worden, dat ik
over de waarde van de marxistische of enige andere philosofie der geschiedenis in
den brede zou gaan twisten. Alle philosofieën der geschiedenis zijn me welkom,
zolang ze niet als aprioristisch geloofsartikel dienst doen, maar slechts als
veronderstelling, waardoor we de waarheid trachten te benaderen. Ik zou
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zelfs zeggen: hoe meer philosofieën der geschiedenis hoe liever; want het is
voordelig, een zo complex verschijnsel als de kunst onder zoveel gezichtshoeken
mogelijk te bekijken. Men veroorlove me thans een enkele opmerking, die evengoed
op de ‘primaire’ als op de ‘secundaire’ omstandigheden slaat: wanneer wij in sommige
gevallen overeenstemming ontwaren tussen het gemiddeld karakter van een stijl of
een school en het karakter van ras, natuur of maatschappij, dan leidt ons dat niet
tot de ontdekking van een streng-oorzakelijk verband, laat staan van een ‘wet’. Als
we b.v. in het gemiddeld karakter van een school of een stijl een psychologische
hoedanigheid erkennen, die ook in sommige niet-artistieke daden van hetzelfde
volk of hetzelfde milieu erkend worden, dan verklaren wij daardoor niets omtrent de
oorzaak van die hoedanigheid. Het artistieke en het sociale verschijnsel kunnen
evenwijdig lopen. Ten hoogste mogen wij dan beweren, dat er tussen het sociale
en het artistieke verschijnsel een verhouding bestaat, waarvan de noodwendigheid
niet te bewijzen valt, maar die minder of meer kansen van mogelijkheid of
waarschijnlijkheid biedt. Het artistiek verschijnsel wordt er niet door ‘verklaard’: maar,
doordien wij het in een uitgebreider orde van verschijnselen schikken, houdt het op,
iets enigs, buitengemeens, vreemds te wezen, en wordt het aldus begrijpelijker.

5. De innerlijke ontwikkeling.
Nu rijst echter dadelijk een bedenking: is dan de gedaante van een kunstwerk, voor
zover die ontleed kan worden, niet anders dan het gevolg van een zekere gesteldheid
van het land, het volk,
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de maatschappij? Een plantensoort heeft een bepaalden bodem, zoveel warmte en
vochtigheid nodig om te wassen, zij wast beter of moeilijker naar de voorwaarden
waarin zij geplaatst is, ook haar uiterlijke vorm kan enigermate daardoor gewijzigd
worden: maar dat zegt me nog niet, waarom een zaadje een boom wordt, en de
wijnstok andere vrucht draagt dan de eik. Zo ook de kunst: zelfs wanneer we zorg
dragen, te onderscheiden tussen de voorwaarden die haar op dezen of dien bodem
mogelijk maken en de voorwaarden die aldaar haar vormen bepalen, toch is haar
ontwikkeling niet alleen een aanpassing aan het omgevende, maar wàt zich aanpast
gehoorzaamt tevens aan de wetten van een eigen groei.
Haar klaarblijkelijkste samenhang ligt toch hierin, dat de kunstenaar door den
band geen sterkeren invloed ondergaat dan dien van de kunst die vóór hem werd
of naast hem wordt voortgebracht, en niet alleen van den geest die er uit spreekt,
maar van de vormen-taal waar die geest zich in belichaamd heeft. Hij wil iets beters
of eenvoudig iets ànders maken, maar daarbij kan hij toch niet alles alleen uit
zichzelven oproepen, hij is niet los van den staat der uitdrukkingsmiddelen, van
zekere gewoonten van het oog, die zich niet ineens laten wegcijferen, die een
‘traditie’ niet helemaal kunnen verbreken; hij beseft niet dadelijk al de
gevolgtrekkingen van een nieuwigheid.
Er is overigens, ik heb er al op gewezen, een innerlijke ontwikkeling van het
scheppingsvermogen, dat in verschillende omstandigheden toch zijn gang gaat,
van de jeugd tot den ouden dag. Afgezien van den tijd waarin hij leeft, laat zich bij
menigen kunstenaar een enigszins
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normale opeenvolging van stadia vaststellen: eerst werkt hij zich op aan het
voorbeeld van anderen, hij is onervaren, schuchter, soms ook wel overmoedig; dan
voelt hij spoedig - waar dit nog nodig is, niet door de vorige kunst reeds geheel
veroverd, en waar een volstrekt idealiserende richting van den stijl er zich niet tegen
verzet, - de behoefte om dichter bij de natuur ter leer te gaan, om zich een vasten
grondslag van analytische studie te verzekeren; daarna dwingt hem de veelzijdigheid
zelf van de levensvormen weer naar het verband te zoeken, naar de wet van de
verschijnselen, terwijl in zijn eigen gemoed dezelfde bezinking en ‘afklaring’ plaats
heeft, hij rijpt tot zuiverder vereenvoudiging, tot voldragen samenvatting, evenwicht
en harmonie, schept van uit de organisch bouwende verbeelding; en dan weer, op
verderen leeftijd, zullen zich, volgens eenieders aard, verschillende mogelijkheden
voordoen: de geniale ziel wordt een zelfheerlijke macht, die alle regels en normen
voortaan versmaadt ter wille alleen van hàre innerlijke waarheid, gedrongen tot feller
boetsering van het hoofdzakelijke; of de kunstenaar overdrijft zijn eigenaardigheid;
of hij teert op het verworvene, gaat aan verkalking en verstening lijden.
Zo merkt men ook een gestadige ontwikkeling van de uitvoeringswijze, die evenmin
stipt gebonden is aan den toestand van de omgeving: de leerling steunt op den
meester, maar zijn uitdrukking wint aan gemak, wordt te gelijk rijker en vaster, om
dan soms, overspannen, uit te klinken in manier.
Wat van den afzonderlijk genomen kunstenaar geldt, laat zich op gehele tijdperken
toepassen: de geest die
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den stijl maakt aarzelt eerst, grijpt dan met frisse begeerte toe, verheft zich in
klaardere, strenge kracht, straalt in rustige volkomenheid, geeft zich over aan den
lust in zijn eigen schoon, wil zijn genot kruiden, verfijnt of vergrooft het, laat zijn
grillen den vrijen teugel, verkoelt... dooft eindelijk uit. Gewoonlijk heeft die laatste
periode een gemengd uitzicht: naast en onder het verkwijnend oude schieten de
kiemen van een nieuwe toekomst op. Eén van die stadia kan zeer kort zijn of zelfs
ontbreken, dat hangt van het vroeger verloop af; maar de volgorde - archaïsch,
naturalistisch, klassiek, barok, - mag logisch heten, daar ze zich nooit in omgekeerde
richting voltrekt. Net zoals een ‘picturale’ stijl altijd door een meer ‘lineairen’
voorafgegaan wordt.
Er is dus, naast alles wat van buiten op de kunst inwerkt, een eigene, een innerlijke
ontwikkeling van de kunst zelve: ligt het niet voor de hand, dat de kunsthistoricus
bij voorkeur dáárin het voortdurende zoeken moet, dat zijn beschrijving eenheid
geven zal, - en dan bij voorkeur dàt voortdurende, dat het nauwst in verband staat
met het wezen zelf van de kunst-bedrijvigheid? Dit vergt nog enige nadere toelichting.
Taine noemt ergens de kunst ‘een vertaling van het leven’: er is dus niets in de
kunst, dat niet in het omgevende leven zou zijn. Daartegenover kan men de mening
verdedigen, dat juist het eigenlijk-kunstige, datgene wat b.v. een schilderij - voor
ons gevoel mooi of niet mooi, om 't even, - onder de soort ‘kunst-werk’ doet
rangschikken, wat er een kunst-karakter aan schenkt, ternauwernood door het
omgevende leven verklaard wordt. Hoezeer ook de kunstenaar den invloed van de
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werkelijkheid ondergaan moge: het belangrijkste in zijn werk, als ‘kunst’-werk
beschouwd, is de manier waarop hij de werkelijkheid wijzigt, het natuurbeeld tot iets
geheel andersoottigs, tot een kunstbeeld maakt. En bij die verrichting zijn er in hem
drijfveren werkzaam, die niet in noodzakelijke verhouding staan tot de algemene
geestesatmosfeer. Om nu maar iets te noemen: wat lijn en kleur en samenstelling
een bijzonder uitdrukkingsvermogen verleent, het bedwingen van de vormen tot
een ineensluitend geheel, het verband van de figuren tot de ruimte, het evenwicht
van de contrasten, de orkestratie van licht en donker, enz., dat alles behoort tot een
psychologische bedrijvigheid, de zuiver-artistieke, die haar eigen ontwikkeling heeft
en op verre na niet rechtstreeks afhangt van de gedachte- en gevoelsstromingen
van het milieu.
Dat specifiek-kunstige is reeds aanwezig in de allereerste en meest onbeholpene
kunstdaad: wanneer een holbewoner, door het griffen van een omtrek op een vlak,
een beeld wil weergeven dat hij als voorwerp met drie afmetingen in de ruimte
waarneemt, dan ziet hij vooral in dat beeld datgene wat zijn werktuig op het vlak
kan weergeven, hij onderwerpt zijn aanschouwing van het natuurbeeld aan zijn
uitdrukkingsmiddel, schept een vorm die niet in de natuur bestaat. En wat ik hier bij
de geboorte zelf van de kunst aanwijs, dat verband tussen een innerlijke voorstelling
en den aard of graadvan-volkomenheid der uitdrukkingsmiddelen, gij vindt het, als
voortdurende en nauwe wisselwerking tussen hand en geest, in de ganse
kunstgeschiedenis terug. Iedere kunst, ieder kunststadium, gebruikt bijzondere
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middelen, en de kunstenaar ziet en denkt mèt die middelen (aant. 2).
De wijze waarop de gewone mens de wereld tot een levende ervaring maakt, zijn voorstelling dus, niet alleen van de dingen, maar ook van de geestelijke krachten
en van zichzelven, - wordt bepaald door de noodwendigheid van het handelen. Daar
slechts de zeer ongewone mens buiten den cirkel van het practische bestaan gaat,
- en er trouwens ook nooit gehéél buiten gaat, - zijn de mensen het in hoofdzaak
eens omtrent hun beeld van de wereld en noemen dat: de werkelijkheid. Aan die
werkelijkheid heeft ook de kunstenaar deel door vele staten en secties van zijn
psychisch wezen. Maar in die mate als hij, door de soort van zijn bedrijvigheid, iets
anders is, ongewoons, in die mate als hij eigenlijk kunstenaar is, heeft hij een andere
‘werkelijkheid’, niet meer door categorieën van de practische, wel echter door
categorieën van de kunstzinnige ervaring beheerst. Zijn waarneming zelf - van de
dingen, van de geestelijke krachten en van zichzelven -, is al door zijn
kunstenaarszijn getint.
Zeggen we dus, dat, wat ook het uitgangspunt en onderwerp van den kunstenaar
zij, wat door hem bereikt of niet bereikt worde, kunst altijd uiting is van een innerlijke
voorstelling, welke innerlijke voorstelling een eigenlijk-kunstige is, min of meer
evenredig aan den aard en graad-van-volkomenheid der uitdrukkingswijze. Is het
dan niet in de eerste plaats de ontwikkeling van die vorm-scheppende voorstelling,
die wij uit de opeenvolging der kunstwerken moeten leren lezen? Want die kunst-visie
heeft ook haar rythmen van geleidelijke
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wording en verloop; de wijzen waarop de kunstenaars, door de tijden heen, de
vormen zien en opvatten en tot kunstige beelden verwerken, maken echte genetische
reeksen uit, waarin iedere voorstelling aan voorafgaande vastzit, en de voorstelling
van ieder geslacht door zekere grenzen beperkt wordt.

6. De betrekkelijkheid van invloeden.
Ik herhaal het, allerlei kan bij het ontstaan van die innerlijke voorstelling meegewerkt
hebben; de kunstenaar is toch wat meer nog dan een vormen-voelend oog; hij is
een maatschappelijk mens, een stuk van het gezamenlijke leven van zijn tijd. Zijn
schepping is een kruisingspunt van de ontwikkelingslijn der louter-artistieke
voorstelling met de talloze niet-artistieke krachten van het gezamenlijke leven rondom
hem.
Ik durf niet beweren, dat de louter-artistieke gevoelens geheel onafhankelijk van
de andere blijven. Een scherpe scheiding is soms onmogelijk. Het is hier overigens
de plaats voor een algemene opmerking: wij moesten nooit het betrekkelijk karakter
van ‘oorzaken’ of ‘invloeden’ vergeten; zij doen zich altijd voor als wisselwerking,
elkaar wijzigend; geen enkele is een onveranderlijke grootheid, die we buiten het
net van die wisselwerking mogen afzonderen. Als we spreken van den invloed der
technische voorwaarden, - werkstof en werktuig, - dan moeten we indachtig zijn,
dat hij de voorstelling gedeeltelijk bepaalt, maar tevens ook door de voorstelling
gedeeltelijk bepaald wordt. Als we spreken van den invloed van een kunstsoort of
een kunstrichting op een andere, als we spreken van den invloed van letterkunde,
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godsdienst, wijsbegeerte of wetenschap op een kunst, dan hebben we daar niet
den blinden invloed van een ding op een ding, maar den invloed van een gestadig
veranderende voorstelling op een gestadig veranderende voorstelling.
We mogen het vraagstuk uitbreiden tot de verhouding van den kunstenaar tot de
natuur zelf, tot de wereld die zich vóór hem ontrolt. De natuur is altijd daar: maar
hetgeen wij er van zien kunnen wordt bepaald, niet alleen door onze
uitdrukkingsmiddelen, maar ook door den ontwikkelingsstand van ons eigen
waarnemingsvermogen. Als een kind een manneken maakt, dan meent het een
getrouw konterfeitsel te leveren: die menselijke gedaante is voor hem waar. De
XIIIe-eeuwse bouwmeester Villard de Honnecourt heeft in zijn schetsboek een leeuw
getekend, en wel naar het leven, zoals hij in een eigenhandige nota vermeldt.
Merkwaardig is nu, dat het dier veel meer gelijkt op het oosters gestiliseerd type,
waaraan men gewoon was, dan op een heusen leeuw: want voor den kunstenaar
wordt de zin van de werkelijkheid gevormd door al wat er aan kunst achter hem ligt
(3). We kunnen het aan ons zelven ondervinden: we hebben thans in het landschap
de blauwe en violette schaduwen leren zien, die de impressionisten er vóór ons in
ontdekten. Whistler had eens een hemel geschilderd, die nogal vreemd scheen;
een tijdje nadien zei iemand hem: nu heb ik net zulk een hemel gezien; en Whistler
antwoordde kalmweg: ja, de natuur komt langzaam achteraan. Paradoxaal, maar
in den grond juist: want de natuur is een betrekkelijk iets; op 't ogenblik dat we haar
aanschouwen, bestaat ze voor ons, als
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vaste grootheid, feitelijk niet: er bestaat alleen de voorstelling die wij er van hebben,
en die voorstelling hangt af van den ontwikkelingsgraad door ons stoffelijk en
psychisch oog bereikt.
Het gaat niet anders met den invloed van b.v. ‘de oudheid’ of ‘het christendom’.
Niet ‘de’ oudheid of ‘het’ christendom heeft invloed op een kunstwerk, naar de wijze
van een zichzelf-gelijk-blijvende macht, maar wel de voorstelling van christendom
of oudheid die op het ogenblik van de schepping in den kunstenaar leeft, en die is
tevens bepaald door zijn bewusten of onbewusten kunstenaars-wil. Ongetwijfeld
kan het beeld dat de kunstenaar b.v. van een godsdienstige idee in zijn verstand
en gemoed draagt, voor verscheiden geslachten in hoofdzaak hetzelfde zijn, als het
door zekere omstandigheden zich verdicht heeft tot de concreetheid van een vast
begrip of symbool. Maar geheel zal het aan de ontwikkeling en het spel van actie
en reactie toch niet ontsnappen.

7. De eenheid van de ontwikkeling.
Het betrekkelijk karakter van ‘oorzaken’ of ‘invloeden’ staat ons dus enigermate toe,
de kunstgeschiedenis van onderscheiden standpunten uit te beschrijven. Toch is
het niet ten enen male onverschillig, aan welk principe van eenheid men zich houden
zal. Met het een grijpt men dieper in het wezen zelf van de kunst dan met het ander.
Daar kunst altijd uitdrukking van geest is, - geest van den tijd en het milieu, zoals
die vooral uit de opvatting van de onderwerpen blijkt, èn specifiek-kunstige geest,
zoals die zich vooral in de opvatting van den vorm open-
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baart, - zal de geschiedschrijver er naar streven, de stijlen in verband met het
wezenlijkste geestesleven van tijd en milieu te zien; ofschoon hier op de zekerheid
van streng wetenschappelijke vaststellingen niet veel te hopen valt en een hoge
graad van waarschijnlijkheid slechts bij het beschouwen van zeer brede groepen
te bereiken is. Maar wanneer hij een geschiedenis ontwerpen wil, waarin de
opeenvolging van de werken ons verschijnen zou als een genetische
aaneenschakeling, dan acht ik het geraden, de continuïteit vooreerst te zoeken in
de wijze waarop in de uitvoering de eigenlijkartistieke voorstelling belichaamd werd.
Dat is de rode draad, die naar hun innerlijk wezen - zover zich dat begrijpen laat, kunstwerk aan kunstwerk verbindt. Het spreekt echter vanzelf, dat wegens de nodige
beperking, het bewijs door een onafgebroken voortgezette analyse hier niet te
leveren is, en ik de algemene lijnen slechts door enkele mijlpalen aanduiden kan.
Wordt nu vooral op die evolutie van de kunstzinnige vormgeving gelet, dan treft
het, hoe elke tijd aan de kunstenaars van het Europese beschavingsgebied ongeveer
dezelfde nieuwe problemen opdrong; of, om het juister te zeggen: in eenzelfde
tijdvak, d.i. in eenzelfde stadium van de kunst-beweging, is er minder verschil tussen
de problemen, waar verschillende volkeren voor staan, dan tussen de problemen,
waar eenzelfde volk in verschillende tijdperken voor staat.
In een zo ruim overzicht als dit, moeten dan ook de nationale indelingen, verticaal
naast elkaar gesteld, vervangen worden door de horizontale lagen van de
opeenvolgende, gemeenschappelijke tijdvakken. Zo eerst
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ontwaren wij den samenhang en, boven alle eigenaardigheden der volkeren uit, de
eenheid van de geschiedenis der Europese kunst, één groot ontwikkelingsproces,
waar gezamenlijke rythmen door rijzen en dalen.
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Eerste boek
De Middeleeuwen
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I. De vroege Middeleeuwen (tot ± 1050)
Waar zal hij aanvangen, die ontstaan en wording van de kunst onzer West-Europese
wereld vertellen wil? Waar sterft de oudheid uit? Of liever: waar moet haar geest
voor andere bezielende kracht onderdoen? De geschiedenis kent geen scherpe
grenzen; het eens machtige brokkelt maar langzaam weg, terwijl het nieuwe stilaan
opgroeit. Er waren eeuwen voor nodig, eer de westerse beschaving haar vast
karakter had en haar eigen taal kon spreken. Feitelijk heeft zij eerst in de tweede
helft van de XIe en in de eerste van de XIIe eeuw weer een kunst voortgebracht,
die de gebondenheid van een ‘stijl’ vertoont, een organisch ineensluitend geheel
van vormen, dat den stempel van haar eigen denkwijze draagt en waarvan de
schoonheid ons nog ontroeren kan. Wat voorafgaat zou grotendeels als het laatste
bedrijf van de antieke kunst mogen beschouwd worden, terwijl verschillende nieuwe
elementen - wat christendom, Germaanse volkeren en oosterse invloeden hebben
aangevoerd, - zich met elkaar vermengen. Daaruit schieten allengerhand de kiemen
van latere eenheid op.

1. De vroeg-christelijke kunst.
De christelijke kunst is geen begin; de nieuwe godsdienst schiep niet onmiddellijk
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een nieuwen stijl. Er is geen breuk tussen heidense en christelijke kunst, evenmin
als tussen antieke en middeleeuwse cultuur. Het vroege christendom bracht vooreerst
een opvatting van de godheid en een zedelijk ideaal, niet een volledig uitgewerkt
stelsel, dat het gehele leven van den mens omvangen zou en al zijn verhoudingen
tot de andere mensen regelen. De maatschappij waarin het verscheen was stevig
gebouwd. In het dagelijks verkeer waren heidenen en pas-bekeerden niet van elkaar
te scheiden, hadden dezelfde wetten, dezelfde taal, dezelfde klasse-belangen (1).
En hoevelen zijn er ooit, die niet gewillig offeren aan het onbewuste van gewoonten,
overleveringen en allerlei noodwendigheden der samenleving? Dat was maar
gelukkig ook: anders ware er van een christelijke kunst wellicht nooit sprake geweest;
want om vormenschoon had Judea nooit gegeven, de Mozaïsche Wet liet geen
beelden toe en de zeer spiritualistische Nieuwe Wet was niet geschikt om hier
verandering in te brengen. Maar in de hellenistische wereld zat de zin voor kunst
diep geworteld, verfraaiïng van het leven was al lang een behoefte geworden; en
de christenen versierden hun grafkamers met schilderingen, zoals de heidenen dat
deden van oudsher. Een essentieel verschil in den stijl is er niet licht te ontdekken.
We merken dat genoegzaam in de Catacomben, onderaardse stad der doden,
netwerk van smalle gangen dat zich mijlen ver uitstrekte. Daar school de christelijke
kunst, in de tijden dat het christendom min of meer geduld, maar ook dikwijls vervolgd
werd. Er waren er in het hellenistische Oosten, maar tot nog toe kennen we het best
de verschillende Catacomben te Rome.
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De stijl is hellenistisch. De druiven-lezende vleugel-kindertjes herinneren dadelijk
aan de lichte Pompejaanse wandschilderingen; Endymion, Orpheus of de
ramdragende Mercurius worden de Goede Herder; de draak die naar Andromeda
toezwom doet nu dienst als Jonas' walvis; de kleine Psyche is de onsterflijke ziel
die droomt van het hiernamaals (afb. 1). De christenen passen de bestaande kunst
op hun geloof toe, verlenen symbolische betekenis aan hetgeen maar decoratief
spel was. In den grond is de behandeling van kleur en lijn niet heel anders dan bij
een middelmatigen heidensen schilder uit dien tijd, ook waar nieuwe onderwerpen
allengs worden ingevoerd, Daniël in den leeuwenkuil, de Opwekking van Lazarus,
enz. En toch, wie aandachtiger toekijkt, kan in de meeste van die vroege christelijke
voorstellingen (sedert het eind van de IIe en in de IIIe eeuw) een andere
gevoelsschakering speuren, en daardoor zelfs enige afwijking van den gebruikelijken
stijl: een vereenvoudiging, die zich van de naturalistische weergave van lichaam en
ruimte afwendt, om alleen nog uitdrukking te zijn van een ziel, die zich door gebed
boven het aardse wil verheffen. Er is iets aandoenlijks in de idyllische zuiverheid,
die zelfs onder de vreeslijkste vervolgingen slechts van hoop spreekt. In die
idealistische opvatting, die wel niet uitsluitend tot de christelijke vormgeving behoort,
doch er ongetwijfeld veel meer verbreid is, lijkt het niet onredelijk, een voorbode
van de middeleeuwse kunst te zien.
Nadat in 313 Constantinus de godsdienstige vrijheid had afgekondigd, kon de
triomferende Kerk zich met zulk een volkskunst niet meer tevreden stellen: in de
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ruime basilieken - navolging van de versiering der keizer-paleizen, - schittert de
verheerlijking van het christelijk geloof in blauw en gouden glasmozaïek, als een
weerglans van de keizerlijke glorie. Een nieuwe beeldentaal vormt zich. Naast den
baardelozen Jezus-Apollo verschijnt het type van den Christus-Jupiter die over de
wereld ten troon zit. Zelden heeft monumentale zin zich op verhevener wijze
uitgesproken dan b.v. in den half-koepel boven het hoogaltaar der S. Pudentiana
te Rome (eind IVe eeuw): (afb. 2) dat stilstralend visioen van het hemels Jeruzalem,
met den Mens-God zo zacht van liefde in zijn ontzaglijkheid, - een monarch die zijn
raad van hoogwaardigheidsbekleders voorzit, - is in zijn schoon afgemeten
samenstelling, het edele leven van de gezichtsuitdrukkingen, het draperen van de
gewaden, de weergave van de plastische lichamelijkheid, het ineenluiden van de
prachtigste heldere kleuren, het spel van de lichtschijnsels, nog geheel van antieken
geest doordrongen.
Maar de Romeinse grond dreunt al onder den voetstap der Barbaren. Wel tracht
de kunst verse stof te bezielen, ze wordt een dienares van de dogmatische
godgeleerdheid, ontrolt weldra uitvoerig verhaal langs de wanden, tot onderrichting
van de ongeletterden: het is te laat, de tijden neigen ten verval. Toen de Gothen
reeds meester van Italië zijn, zal voor de laatste maal nog iets van Romeinse
grootheid neergloren van het apsismozaïek der Cosmas-en-Damianus-kerk
(526-530), waar, tussen heiligengroepen, een geweldige witte Christus in het
diepblauwe licht van den hemel zich opricht. Maar in hun zware, ruwe kracht zijn
de figuren de gemakkelijke
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beweging ontwend, in hun starre ogen staat reeds de voorspelling van den dood te
lezen. En dan verstijft, vergrooft de kunst meer en meer, tot het onbeholpene toe.
De formules mogen aan de oudheid herinneren, de geest der schoonheid is er uit.
Ook op het gebied van de plastiek heeft het christendom het verval niet kunnen
tegenhouden. Op het verheven-werk van de stenen lijkkisten wordt net als in de
Catacomben menig heidens beeld aan nieuwe gedachte dienstbaar gemaakt,
gekerstende Amors en zeegoden stoeien er onschuldig rond, de Dioscuren spreken
er nog van het onderaardse rijk. Waar het zegevierend geloof eigen stof behandelt,
blijven voorstellings- en werkwijze de overlevering toch getrouw. En de christelijke
beeldhouwkunst deelt het lot van de heidense: samen zakken zij den weg van
ontaarding af, gaan aan dezelfde overlading lijden, dezelfde verstramming en
lompheid van de vormen; het ineenglijden van de vlakken maakt plaats voor krassere
tegenstellingen, de schaduw van smijdige boetsering voor de gaten van de drilboor.
Wat vroeger melodie was, wordt nu gestamel van gebroken stem.
Begint daar dan dat verwarde tijdperk niet, zo dikwijls de nacht der middeleeuwen
genoemd: de oude maatschappij die kraakt en ineenstort onder stormige
volkenverschuivingen, de chaotische strijd waaruit geen koor van
mensengemeenschap meer opklinken kan?
Is hier dan toch de breuk tussen oudheid en moderne wereld?
De breuk schijnt er te zijn, voor wie slechts naar het Westen kijkt: daar is de lijn
van de ontwikkeling, bij den eersten oogopslag, niet gemakkelijk te volgen. Maar
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in het Oosten zet ze zich ononderbroken voort. Onze eeuwen van geestessluimer
en duistere broeiïng waren in het Oosten eeuwen van hoogsterken kunstbloei.

2. Betekenis van het Oosten.
De vroegste haarden van de christelijke kunst bevonden zich in Syrië en Egypte.
Het christendom zelf was toch van oostersen oorsprong. De taal van de Kerk, de
vormen van den eredienst waren Grieks, - Rome werd eerst later de zetel van het
christelijk oppergezag. De voornaamste gemeenten van de Apostolische
geschiedenis lagen in Klein-Azië; de beweging bereikte spoedig Egypte, waar de
eerste kloosters verrezen. In Armenië was de nieuwe leer reeds in de IIIe eeuw
erkend. Dan eerst drong zij beslister in het Westen door. Rome speelde in de Kerk
slechts een geringe rol, toen er in het Oosten reeds een georganiseerd christendom
was.
Met Constantinus wordt Byzantium de hoofdstad, daar is feitelijk het centrum van
de christene wereld: Constantinopolis, het gewichtigste kruispunt van de
handelswegen, de knoop tussen Oost en West, tussen hellenistische en
morgenlandse cultuur.
De hellenistische kunst was de laatste phase van de Griekse, zoals die zich,
sedert Alexander den Grote wijd en zijd verspreid, in de cosmopolitische steden
van het Griekse Oosten op vrije en eigenaardige wijze verder ontwikkeld had, om
te beantwoorden aan nieuwe cultuurtoestanden. In de eerste eeuwen van onze
tijdrekening waren Antiochië, Alexandrië, Ephesus haar voornaamste brandpunten,
stralend over Syrië, Egypte, Klein-Azië.
Maar daarnaast treft ons een verrassend verschijnsel:
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een herleving van de zuiver-oosterse overleveringen, die, van het ontluiken der
alleroudste beschavingen aan Nijl en Euphrates af, nooit geheel waren uitgestorven,
maar nu, sedert het Perzische rijk onder de Sassanieden (IIIe eeuw) herboren was,
een echte ‘renaissance’ vierden, en van Mesopotamië uit - het dubbele dal van de
grote historische steden, waar Seleucia en Ktesiphon de macht van Babylon hadden
geërfd en later Bagdad schitteren zou, - zich door de ganse hellenistische wereld
uitbreidden, overal de inheemse kunst weer wakker roepend ten koste van het
hellenisme.
De landen, die eens het rijk van Alexander den Grote hadden uitgemaakt, ziedaar
dus eigenlijk het gebied, waar de kunst toen oude schoonheid voortbloeien liet en
de kracht vond om nieuwe typische vormen te scheppen. Rome ontving meer dan
het geven kon. Daar wees al het vervangen van het mozaïek in marmersteentjes
door het glansrijker glas- of email-mozaïek op een inwerking van het Morgenland,
en in den stijl zelf - b.v. van het zo mooie mozaïek in S. Pudentiana, - is er veel, dat
oosters lijkt. De eerste evangelische voorstellingen, die als een gewijd karakter
kregen en graag werden nagevolgd, ontstonden te Jeruzalem en rondom de heilige
plaatsen.
De kunst uit dien tijd, in haar geheel genomen, verschijnt als het naast-elkaar- of
ineen-groeien van hellenistischen en oostersen geest. Het hellenisme gaf de lenige
sierlijkheid, de vrije fantasie, het waarnemen van het leven in al zijn schilderachtige
bijzonderheden. Het Oosten bracht de weelderige kleurigheid, ook in de
versieringsplastiek, die het natuurlijke reliëf verving
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door een soort van stenen borduursel of kantwerk, dat bijna geheel in één vlak werd
gehouden en lichtend uitkwam op een donkerder effen vlak; het bracht nog den
monumentalen zin, waarin de stijf-plechtige staatsie van de oosterse monarchie
zich uitsprak. Die twee tradities merkt men b.v. in de samenstellingswijze: de
oosterse, groots vereenvoudigd van stijl, offert het bijwerk aan de figuur op; de
Alexandrijns-hellenistische stelt de figuur op haar plaats in haar werkelijke, pittoresk
geziene omgeving.
Te Byzantium zelf werkten kunstenaars uit Rome, Griekenland en Syrië naast
elkaar. Het is niet altijd gemakkelijk om in ieder bepaald geval uit te maken, in welke
mate polychromatische pracht en strengheid van lijnen, of liefelijk vormenschoon
en individuele scheppingslust, aan vermenging van oosterse met laat-Griekse
overleveringen toe te schrijven zijn. Maar wij zien toch, hoe reeds in de Ve eeuw
uit dat ineenvloeien van verschillende stromingen een eigenaardige kunst ontstaan
is, die men de Byzantijnse noemt; de hoofdstad Byzantium is haar ordenend centrum;
Rome moet haren invloed ondergaan en ze bezit zelfs in Italië een machtigen
voorpost: Ravenna.

3. De Byzantijnse kunst.
Over de Byzantijnse kunst heeft men wel eens zeer onvriendelijk geoordeeld: tot
onbeweeglijkheid gedoemd, zou ze slechts linkse en stijve gestalten hebben
voortgebracht, gevangen in peuterigdoende conventie; haar geschiedenis zou er
ene zijn van decadentie en langzame verkilling. Hoe onrechtvaardig! Stellig heeft
de Byzantijnse kunst, die geheel ten dienste
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van Keizer en Kerk stond en in godsdienstig-onderwijzende strekking graag haar
hoogste doel zag, in het verloop der eeuwen moeilijk aan een zekere verstening
kunnen ontsnappen. Maar dit belette ons niet te erkennen dat zij juist, in donkere
tijden, iets heeft bewaard van die schoonheid en dat levensgevoel die de roem der
oudheid waren. Het Byzantijnse rijk is niet een gestrand en half weggespoeld wrak,
maar een arke van Noach, die in de verwoesting blijft bovendrijven. Dáár vinden
we de kunst die ademt en groeit en zelf-hernieuwende kracht heeft: tegenover den
vroeg-middeleeuwsen baaierd verschijnt zij als de enig wettige erfgename van den
Helleensen geest. Wie den heerlijksten tempel van het nieuwe geloof, dien
Justinianus te Konstantinopel door Klein-Aziatische bouwmeesters ter ere van de
Heilige Wijsheid liet oprichten (VIe eeuw), wie de Hagia Sophia binnentreedt,
ontvangt onmiddellijk den indruk, dat, bij veel oosterse elementen en oosterse
kleurenschittering, de Griekse zin voor klaarheid, levensvolle en bezielde zuiverheid,
evenwicht der verhoudingen, organisch ineenwerken van alle onderdelen, schone
maat tot in het stoutste durven, zich daar nog eens onverzwakt, zo oorspronkelijk
en helder als ooit, in al zijn verhevenheid heeft uitgesproken.
Om een eenzijdigen kijk op de Byzantijnse kunst te vermijden, is het van belang,
twee tradities te onderscheiden: de officiële, die soms uitsluitend het oog trekt, maar
daarnaast een meer volkse, die, dichter bij de Syrische, vooral in de kloosters bloeit,
de vrijere wandschildering verkiest boven het kostbare mozaïek, zich
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meer geneigd toont tot een realistischen stijl vol dramatische beweging.
De eerste bloeitijd van de Byzantijnse kunst valt in de VIe eeuw: men vergeet niet
licht den luisterrijken dos van mozaïeken, waarin de kerk van S. Apollinare Nuovo
te Ravenna prijkt, met o.m. dien langen optocht van heilige maagden, die tot de
Koningin der hemelen schrijden, door het gouden land van groene palmen, in gewaad
van edelgesteent flonkerend, - droom van oosterse pracht met iets van levendige
en harmonische gratie, dat nog aan de klassieke oudheid herinnert (afb. 3). Of wie
in dezelfde, nu zo doods-verlaten stad, het koor van S. Vitale ziet: het is hem plots
alsof hij in de groen- en goudschemerende koelte van een onderzees feeënrijk was
neergedaald, waar fabelachtig gebloesem met parel en koraal in de stilte gloort.
Onder de mozaïeken, die van beneden tot boven wanden en gewelven bedekken,
herkent hij dan, aan weerszijden van het altaar, de twee vermaarde taferelen van
Justinianus en Theodora, die met hun hof de kerk geschenken brengen (afb. 4):
daar doemen weer, uit de diepten van verleden waarin ze weggezonken zijn, de
wonderen op van de verfijnde Byzantijnse weelde, de streng geregelde vormen van
het ceremonieel, de praal der kleren, strak van juwelen en goud; het zijn echte
portretten, die keizer en keizerin in vol ornaat, die priesters, officieren, eunuchen,
hofdames, die zwijgende gezichten die ons midden uit den glans van goud en
paarlemoer en pauweveerkleuren aanstaren met ogen, waar een vreemde koorts
in brandt, enig leven in al die verstijfde pracht.
Men late er zich echter niet toe verleiden, de Byzan-
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tijnse mozaïeken uit het standpunt van den modernen schilder te beoordelen: wij
bevroeden slechts een klein deel van hun betoverende uitwerking, wanneer wij elk
op zichzelf beschouwen. Zij zijn gedacht als versiering van de tempel-ruimte waarin
wij ons bewegen, zij nemen ons op in een zang, die de gouden taal van de
architectuur zelf is. Men moet het gevoeld hebben, hoe hun hymne zich ontplooit
in de hoogten van een brede zuilenhal, stijgt en zich over ons welft langs de luchtige
koepels, of wat een kracht ons uit hun heilige gestalten overweldigt, als wij die
genaken in het duistere geglim van een stille kapel. In de ganse schilderkunst is er
niets, dat in het opzicht van voorstellend-decoratieve macht de Byzantijnse
mozaïeken overtreft. Zoals er in de ganse schilderkunst wellicht geen monumentaler
uiting van de grootheid der christelijke Kerk te vinden is. Het vast- en rijk-tonige
mozaïek heeft, uit den aard van materiaal en werkwijze, het onpersoonlijke en
onvergankelijke, dat als de waardigste vertolking van onveranderende godsdienstige
waarheid mag gelden.
Het is hier de plaats niet om uitvoerig de geschiedenis van de Byzantijnse kunst
te vertellen: hoe zij te lijden had onder den strijd tegen de beelden-verering (726-842),
dien Islamietische geest aanwakkerde; hoe zij na het concilie van Nicaea (787) de
heilige onderwerpen weer toeliet, mits er een mystieke waarde aan te hechten, wat
den oostersen invloed ten koste van den hellenistischen versterkte (levendige
psalter-miniaturen, wandschilderingen in rotskapellen van Cappadocië, sedert de
IXe, en van Zuid-Italië, sedert de Xe eeuw); hoe de imperiale kunst dan onder de
machtige Macedonische keizers
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(867-1057) een nieuw tijdperk van heerlijken bloei intrad en weldra, van
Konstantinopel uit, de weelderigste stad der wereld, zich over Griekenland (o.m.
Daphni, eind XIe en XIIe eeuw) en in Italië verspreidde, terwijl de volks-kloosterlijke
stroming stilaan weer de overhand kreeg en zich onder de Griekse Palaeologen
(van 1261 tot de inneming door de Turken in 1453) aan de Helleense edelheid
paarde (o.m. de kerken te Mistra in den Peloponnesus, XIVe en XVe eeuw). Zij
heeft haar stijgingen en inzinkingen gehad, maar in iedere eeuw vrij wat moois
geleverd. Trots het leerstellig karakter dat de theocratie haar opdrong, heeft zij zich
gestadig ontwikkeld, steeds ontvankelijk voor verse invloeden uit het Arabische en
Perzische Oosten, nu en dan een open zin vertonend voor waarneming der natuur,
en menigmaal uit zichzelf kracht van vernieuwing puttend. De fijnkleurige mozaïeken,
die te Daphni, halfweg tussen Athene en Eleusis, den reiziger aangenaam verrassen,
al is hij nog zo vol van zuiver-Griekse schoonheid (afb. 5), verder die te Venetië en
in de naburige lagune-eilanden Murano en Torcello, of te Palermo en Monreale in
Sicilië, bewijzen tot welke wonderen de Byzantijnse kunst in de XIe en XIIe eeuw
nog bekwaam was. Mogelijk, dat wie zich voor de H. Maagd in de apsis van S.
Donato te Murano (afb. 6) de Kruisiging te Daphni herinnert, eerst iets van
‘verstrakking’ mompelt, - het zal hem echter niet ontgaan, dat die verstrakking zelve
hogere werking teweegbrengt: zoals de Bemiddelaarster daar, de handen uitgestrekt
in de houding van het gebed, heel bleek in het blauw gewaad, smal en reuzig-groot
in het ijle van den koepel als in den hemel zelf verschijnt,
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voelen wij het gehuiver van de genaderijke geheimenis over ons komen, met de
majesteit van een kunst die niets tijdelijks meer aan zich heeft.
Uit den zo aardigen cyclus van het kerkje, heden Kahrie-Djami geheten, blijkt dat
in de XIVe eeuw te Konstantinopel de Byzantijnse kunst met de jonge Italiaanse
renaissance wedijveren mocht. Ja, het moet erkend worden, dat zij tot laat in de
XIe eeuw beslist aan het hoofd stond van de artistieke beweging in de christene
wereld. Zeker wordt haar invloed vaak overdreven: de zuiver-oosterse kunst heeft
ten slotte wellicht meer dan de Byzantijnse aan het Westen geschonken. Doch ook
hier was zij in menig opzicht een leidster en een leermeesteres, - een onmisbare
schakel tussen de wegzinkende oudheid en de Europese cultuur die worden zou.
Zij schoot nieuwe loten bij die volkeren, die de gevallen macht van Byzantium
overgroeiden, al moest zij veelal tot bloedarme traditie verstrammen. Zij bleef langen
tijd vasten voet houden in Sicilië en te Venetië, de voornaamste haven van den
handel op den Levant. In Toskane werd ze eerst tegen het eind van de XIIIe eeuw
verdrongen, en dan nog was de bekoorlijke Sienese school feitelijk een voortzetting
en opfrissing van de oude overleveringen. Zij verspreidde zich in al de landen, die
den Grieks-orthodoxen godsdienst beleden, op den Balkan, in Rusland, waar alleen
zij tot in de XVIIIe eeuw den toon aangaf (mozaïeken te Kijew, schilderijen in het
Tretjakowmuseum te Moskou) en dan tot de opkomst van de Sowjet-regering naast
de westerse schilderkunst standhield. En in Griekenland zelf, in de
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kloosters op Athos, den Heiligen Berg, werken heden nog de monniken naar de
oude Byzantijnse methoden.
Toen het Westen een eigen kunst begon te ontwikkelen, vond het grotendeels in
de Byzantijnse het uitbeeldings-stelsel waardoor deze de christelijke leer
aanschouwelijk had gemaakt: de beredeneerde schikking van de voorstellingen,
die met fresco of mozaïek een architectonisch geheel versierden; den
groot-historischen stijl en het raak gekenmerkte portret; de verhalende illustraties
van de handschriften, die het Morgenland van het Pharaonische Egypte had
overgenomen; de ikonen, eerst met warme was, in lateren tijd met eiwitverf
beschilderde paneeltjes, waar de godsvruchtige zijn gebed voor prevelde.
Byzantium bleef herinneren aan de Griekse schoonheid in houding en drapering;
men merke b.v. dat plastische motief: hoe het ene been, waar het lichaam op steunt,
vast staat, het ander licht teruggetrokken, terwijl het kleed, hier spannend, als een
effen vlak, en daar losser, met vele fronsjes, er toe bijdraagt om een zachte beweging
van het lichaam uit te drukken. De vraagstukken van perspectief en kleurbehandeling
hoefde onze middeleeuwse kunst evenmin van meet af aan te pakken. Aan de
Alexandrijnse overlevering, die de figuur in haar omgeving stelde, is het te danken,
dat het besef van de verkorting min of meer wakker bleef. In de miniaturen en de
mozaïeken ontbreken de licht-effecten niet. Het hellenistisch impressionisme, dat
den indruk van de vormen in de ruimte, zoals ze onder den invloed van het licht
verschijnen, door middel van kleurvlekken in stee van abstracte tekening wist weer
te geven, werd zelfs in
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het anders zo weerbarstige mozaïek overgebracht en leefde voort tot in de mooiste
handschriften uit den tijd van Karel den Grote of van de Ottonische koningen in
Duitsland.
Eén grote hellenistische traditie heeft Byzantium niet kunnen redden: de
monumentale beeldhouwkunst. Dit zal wel aan verscheiden oorzaken te wijten zijn:
een zeker wantrouwen, dat zich hier en daar in de jonge Kerk openbaarde, tegenover
de kunst die het meest de heidense ‘afgoderij’ gediend had, wat aan de schilderkunst
een heiliger karakter deed toeschrijven; de oosterse zin voor kleur, die al vroeg den
zin voor plastischen vorm terugdrong; en wellicht vooral de Byzantijnse bouwtrant,
met zijn muren in baksteen, die de toverachtige bontheid van marmerplaten bedekken
moest: daar paste beter het rijke borduurwerk van de Byzantijnse versiering,
hel-opdonker. Na den strijd van de ikonoklasten (VIIIe eeuw) verdwijnt de grote
plastiek geheel: zij was weldra weinig anders meer dan ‘toegepaste kunst’, smuk
van het kerkmobilair, - elpenbenen plaatjes, kistjes, bronzen deuren... Alleen de
goud- en zilversmid vervaardigde soms nog vrijstaande beelden, waarin zich meer
de pralende liefde voor kostbaarheid uitsprak dan het kunstzinnig streven naar den
levendigen vorm (2). Dat neemt niet weg, dat wanneer later, in verband met een
nieuwe bouwkunde, weer een stenen plastiek zou ontstaan, deze onder Byzantijnse
gewrochten menig bruikbaar model aantreffen kon, en het lijdt geen twijfel, dat ze
voor de opvatting van gestalte, gewaad en houding, haar voordeel wist te doen met
de kleine ivoren reliëfs, die net als de handschriften gemakkelijk hun weg naar het
Westen vonden
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en het een laatst getuigenis van Griekse schoonheid en Grieksen adel voorhielden.
Op ieder gebied speelde dus de Byzantijnse kunst een bemiddelende rol, waarvan
de betekenis niet onderschat mag worden.
Maar de Byzantijnse kunst kon voor de westersmiddeleeuwse slechts een
uitgangspunt zijn; er was in haar een beginsel van verderf: een doordrijvende neiging
tot stilisatie. Ik heb voldoende gewezen op haar niet geringe scheppingskracht:
maar het moet erkend, dat een vondst bij haar gemakkelijk tot formule werd. We
mogen dat wel door het caesaropapisme verklaren, dat de behoudsgezindheid van
Staat en van Kerk verenigde. Zeker is, dat de eigenmachtige verbeelding zich bij
haar veelal onder een stremmende tucht schikte: zij keerde de werkelijkheid niet
stelselmatig den rug toe, maar bleef toch niet genoegzaam in voeling met haar,
kende niet dat aanhoudende streven van het Westen naar oprechter, onbevangen
waarneming der dingen. De zege van Avond- op Morgenland zal ons ten slotte toch
verschijnen als de zege van zelfstandig zoeken, vrijheid, natuur, op verstenende
leerstelligheid, regel en conventie.

4. De kunst in het Westen.
Hoe zag er in dien tijd de achterlijker westerse kunst uit?
Op het eind van de IVe eeuw waren de sluizen opengebroken: de vloedgolf der
Germanen overstroomde de Romeinse wereld. Allerlei nieuwe volkeren kwamen
voet vatten in West-Europa, het oude leven verwoestend of vervormend. Wat de
invallen van de ‘Barbaren’ ons gebracht hebben, zijn vooral versieringsmotieven,
o.m. gestileerde dierfiguren, die grotendeels op Midden-
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Azië teruggaan en later in de romaanse kapitelen weer opduiken (3). Lang moest
het duren, eer een geordende maatschappij weer op vasten grond zou opgebouwd
worden. In het gedaver van den telkens heen-en-weer razenden strijd was er geen
plaats meer, waar kunst rustig gedijen kon.
Voor den inval van de Westgothen wijkend had in het begin van de Ve eeuw
keizer Honorius Rome verlaten en het lichter te verdedigen Ravenna tot hoofdstad
gekozen. Daar vond het West-Romeinse rijk zijn laatste toevlucht en, in 476, zijn
graf. Toen de Oostgothische koning Theoderik in 493 Ravenna op de Herulen
veroverde, trachtte hij daar weer te herstellen wat hem als ‘Romeinse schoonheid’
aantrok, doch feitelijk reeds zeer Byzantijns was. Men zal zich herinneren, hoe
daarna Ravenna, sedert 529 onder Oost-Romeinse heerschappij, een brandpunt
van Byzantijnse kunst werd. Echter voor korten tijd: in de tweede helft der VIe eeuw
was het al ten dode opgeschreven, - weldra naderden de Longobarden.
Ook Rome, hoewel het hoofd van de christenheid, verzonk in lethargie. Er gaapt
een afgrond tussen het mozaïek in SS. Cosmas-en-Damianus, waarvan hoger
sprake, en het slechts een halve eeuw jongere van S. Laurentius-buiten-de-Muren
(578-590). Wat de stad der pausen in de volgende eeuwen voortbracht, getuigt
doorgaans van de droevigste onbeholpenheid (4).
Het Westen scheen niet minder aan onherroepelijk verval prijsgegeven. In de IVe
eeuw bezat Arles in Provence nog een Romeins-geschoold beeldhouwersatelier,
dat zijn stenen lijkkisten tot ver in Gallië invoer-
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de: vergelijken we hiermee VIe-eeuwse lijkkisten uit Aquitanië (in Saint-Seurin te
Bordeaux en Saint-Jean te Poitiers), dan merken we aan de kinderlijke behandeling
van de gestaag schaarser wordende menselijke gestalte, welke verwildering om
zich gegrepen had. Van mozaïek en wandschildering weten we alleen, dat er in het
Merowingische tijdperk nog vervaardigd werden: niets blijft ervan over. Maar de
miniaturen bewijzen ons genoegzaam, hoezeer van de natuurvormen werd
afgeweken. De vraag is, of weergave van natuurvormen wel beoogd was: de figuren
mogen veeleer als ontstoffelijkte aanduidingen beschouwd worden. Men zie b.v.,
wat de plastiek betreft, een Longobardisch reliëf aan de doopvont van den dom te
Cividale (VIIIe eeuw) (afb. 7): we staan daar eigenlijk voor een nieuwe soort van
verbeelding, die niet meet, zoals de Grieks-Romeinse oudheid, den vorm van het
natuurlijke leven eerbiedigt, maar, zoals de Germanen der volksverhuizingen, hem
als versiering opvat. Op den bodem van een beschaving, waarin de handel inkromp,
- vooral sedert de Arabieren de Middellandse Zee beheersten, - een landelijke
cultuur veelal de plaats van de stedelijke innam, het monument ontbrak, moest die
neiging om het beeld door een teken te vervangen noodzakelijk veld winnen.
Het merkwaardigste in dit opzicht danken we, in de VIIe en de VIIIe eeuw, aan
de kloosters van het Keltische Ierland, die, buiten de stormen der invallen gebleven,
aan christelijke letteren- en kunstbeoefening een wijkplaats boden, en door talrijke
zendingen hun invloed tot in Duitsland, Spanje en Italië toe uitstrekten. De Ierse
handschriften verrassen dikwijls door de uiterst ge-
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kunstelde omvorming van mens- en diergedaanten tot ineengestrengeld rankenwerk,
op de meest abstracte wijze verwrongen en haast onkenlijk, tot een vernuftig
contrapunt van ornamenten gemaakt. Oud-Keltische fantasie die zich met een
oosterse vermengt? Want de ‘renaissance’ van het Morgenland, waar ik hierboven
van gewaagde, bereikte West-Europa door de betrekkingen van Ierse en Gallische
kloosters met Syrische en Egyptische, en door het handelsbedrijf van de ‘Syriërs’,
- gezamenlijke benaming voor de Egyptische en Klein-Aziatische kustvaarders der
Middellandse Zee - die zelfs menige kolonie in Gallië gevestigd hadden.
Eindelijk zal de wil van een vorst, die zelf eerst op gevorderden leeftijd leerde
schrijven, Karel den Grote, den vroeg-middeleeuwsen chaos weer tot een nieuw
rijk en een nieuwe cultuur trachten saam te smeden, droom van antieke macht door
het Germanendom verjongd, door het christendom tot zedelijke eenheid gebonden.
Met enige overdrijving heeft men ook van een Karolingische ‘renaissance’ gesproken,
die door de zoons van den keizer voortgezet werd. Van de wandschilderingen in
de paleizen bezitten we niets meer, maar in de miniaturen der handschriften en de
ivoren reliëfs erkennen we toch, dat de menselijke figuur weer tot haar recht gekomen
is, en worden we soms getroffen door een grootsen zin voor architectonische
ordening (b.v. in het Evangeliënboek van Godescalk, 786, Bibliothèque Nationale
te Parijs) of een uiterst levendige tekening (b.v. in het psalter uit de school van
Reims, ± 800-830, Universiteitsbibliotheek te Utrecht (afb. 8); waarschijnlijk van
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Syrische inspiratie; de vorm is er uitsluitend uitdrukking van beweging).
Maar de grondslag zelf van de maatschappij was met haar economische structuur
ten slotte ongewijzigd gebleven; zoals gezegd, hadden de veroveringen van de
Muzelmannen den westersen handel in de Middellandse Zee grotendeels ten onder
gebracht; de Karolingische ‘renaissance’ berustte op het genie van één man, was
het werk van een te kleine elite; Karel's opvolgers bleken te zwak om het ‘imperium
christianum’ te handhaven en het eerste ‘Europese’ rijk brokkelde spoedig uiteen.
Toch werd de traditie niet afgesneden. Nu gescheiden was wat eens de Franse
en wat de Duitse nationaliteit worden zou, viel het Westen ten prooi aan anarchie,
terwijl de vreeslijke strooptochten van de Noormannen het kwamen teisteren, maar
op Duitsen bodem hield vastere greep de staatsmacht bijeen. In de Xe eeuw, in
Frankrijk en Italië die van de droevigste ontbinding, liet het Saksische vorstenhuis
der Ottonen zich weer door het ideaal van Karel den Grote bezielen, het Heilig
Romeins-Duitse Keizerschap: toen schoot aldaar de Karolingische kunst met verse
kracht op. Men wordt zelfs een neiging gewaar, in prachtige miniaturen vol geweldige
uitdrukking, tot strenger stilering van gestalten en samenstelling, waardoor het
romaanse tijdvak al begonnen lijkt (b.v. het Evangeliënboek van Otto III, ± 1000, in
de Staatsbibliotheek te Munchen) (afb. 9). En de vergrote miniaturen die de wanden
van een kerk op het eiland Reichenau bij Konstanz versieren en vermoedelijk uit
het eind van de Xe eeuw dagtekenen - in de schikking der taferelen verre
praefiguratie van
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wat later Giotto verwezenlijken zal, - zijn er voldoend bewijs van, dat het artistiek
overwicht toen naar Duitsland was verlegd. In het begin van de XIe eeuw bloeide
in Saksen een school van bronsgieters, die in reliëfs van geringe afmetingen
Karolingische tradities verder dreven en met de nijverheid van Byzantium wedijverden
tot in Italië toe, zoals blijkt uit de kerkedeuren van S. Zeno te Verona: de deuren
van den dom te Hildesheim, iets voor 1015 (afb. 10), met die sprekende volumes
en bewegingen, waar alleen felle expressie in nagestreefd wordt, getuigen van
dezelfde durvende energie als het Evangeliënboek van Otto III.
Doch, van enkele pogingen afgezien, is het tot het scheppen van een geheel
eigen vormentaal in het Karolingisch-Ottonisch tijdperk niet gekomen. De wezenlijke
kern van het ornament was oosters, dit niet alleen naar het voorbeeld van de Ierse
handschriften, maar ook wegens de betrekkingen met het gebied van de
Perzisch-Islamietische kunst, dat zich tot Spanje uitstrekte: vergeten we niet, dat in
de VIIIe eeuw Bagdad mocht gelden als het centrum van den zeehandel, van Korea
tot den Atlantischen Oceaan. Ook Byzantium was bemiddelaar van Aziatische
invloeden. Maar afgezien van den decoratieven smaak berust de
Karolingisch-Ottonische schilderkunst feitelijk nog op den grondslag van de
laat-antieke en van de in de Xe eeuw weer zo hoog gestegen Byzantijnse. Ik heb
reeds de aandacht gevestigd op het voortleven van de oude techniek. Door
elkaar-overdekkende kleurtonen wordt naar ronder boetsering van de figuur getracht,
scherpe omtrekken wijken onder de doezeling der omgevende lucht. Men beschouwe
b.v. dat
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mooie boek uit de Karolingische school van Reims (thans in de schatkamer van
den dom te Aken) (afb. 11), waarin op één blad de vier evangelisten met hun
symbolen zijn gegroepeerd: niet alleen blijken de verschillende houdingen, zo vrij
in haar ingewikkelde samenstelling, nog geheel antiek, maar de wijze waarop met
enkele penseeltrekken licht en schaduw verdeeld, de vouwen der mantels, de
gezichten, de bomen in het atmosferisch landschap weergegeven zijn, het streven
om de figuren in de ruimte te doen verschijnen, dat alles wijst duidelijk op
herinneringen uit het hellenistisch impressionisme.
Wij zien wel, onder of naast het ontleende, hier en daar een zoeken naar eigen
uiting, en soms een drang die als het ware uit de diepten van een primitieve, meer
directe volkskunst doorbreekt. Veel daarvan - en o.m. de zin voor monumentale
stilisatie en de apocalyptische verbeelding, - leidt onmiddellijk tot de romaanse kunst
over. Maar die verschijnselen blijven nog sporadisch. Eerst in de tweede helft van
de XIe eeuw zullen de tekenen van een algemene herleving zich vermenigvuldigen
en wijzen op den groei van een organischen stijl.
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II. De Romaanse kunst van ± 1050 tot ± 1140
1. Inleiding.
De benaming ‘romaanse’ kunst is even ongelukkig als voor een later tijdperk die
van ‘gothiek’. Zij wijst alleen hierop, dat zoals de verschillende romaanse talen uit
het Latijn zijn losgegroeid, ook de westerse kunst haar zelfstandigheid in de
verschillende volksgroepen op de oude tradities heeft willen veroveren, - al weet
een ieder wel, dat die kunst niet in de eerste plaats het werk van de romaanse
volkeren geweest is. Zij strekt zich uit van Saksen tot Noord-Spanje, van Italië tot
de Britse eilanden en Skandinavië; haar voornaamste brandpunten liggen in Duitsland
en Frankrijk. Maar het woord heeft nu eenmaal burgerrecht verkregen en we hebben
er voorlopig geen ander tot onze beschikking. Feitelijk noemen we romaanse kunst
de kunst van de bij uitstek christelijk-feudale wereld.
De laatste invallen uit het Noorden zijn eindelijk tot staan gebracht. Na de
ontzettende woelingen en den chronischen strijd gaat langzaam uit den diep
omploegden grond een nieuwe orde rijzen, die ten slotte de moderne beschaving
worden zal, eigen werk van het Westen. Het breken van de Arabische heerschappij
in de Middellandse Zee, waar zij meer dan drie eeuwen lang den groothandel had
belemmerd, had nu de ondernemende
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krachten weer bevrijd. Handel en nijverheid breiden zich uit, de steden winnen
voortdurend aan betekenis. Maatregelen ter bescherming van persoon en eigendom,
hoe onvolkomen ook, scheppen toch al voorwaarden tot rustiger ontwikkeling van
de maatschappij. De sterkste en meest omvattende organisatie van den tijd, de
Kerk, doorademt alles met haren geest, schenkt de opluikende cultuur hogere
eenheid.
De Kerk, belichaming van een geloof dat gaandeweg het geloof van alle Europese
volkeren geworden was, had de kunst als een middel van aanschouwelijk
godsdienstonderwijs gebruikt, haar steun en richting gegeven. In de feudale wanorde,
boven het ruw geweld, bleek zij de enige duurzame macht, de enige band van die
verscheurde maatschappij die ze beheerste. Even versterkt door het hart van de
zwakken en vertrapten als door den geest die nog boven den strijd kon staan, hoop
der elite en der volksmassa, erfgename van de eenheidsidee van het Romeinse
rijk, had zij de kracht die uit organisatie spruit. Zij was een staat, die nu tegenover
den Keizer aanspraak dorst maken op het oppergezag. De politiek zo verdeelde
wereld schonk zij dat besef van saamhorigheid, dat in den eersten kruistocht het
Europese ridderwezen tegen het Islamietische Oosten verenigde, - het
gemeenschappelijk ideaal, natuurlijke voorwaarde van een breedgegrondveste,
oorspronkelijke kunst.
Treffend is vooral de rol van de monnikenorden, in die wildbewogen tijden vaak
de toevlucht der gedachte. Onder haar Benedictijnsen vorm zich merkbaar
verwijderend van de Syrische en Egyptische overleveringen, eerder den geest der
Latijnse Kerk getrouw, hechtten zij
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doorgaans meer waarde aan nuttige werkzaamheid dan aan mystische beschouwing.
Haar regel had wel iets van een regeringswet, die zorgt voor doelmatig beheer. Zij
hadden land ontgonnen, bezaten uitgestrekte en nooitverbrokkelde domeinen,
werden door de groten begunstigd, gewoonlijk vrij gesteld van belastingen en
tolrechten, beschikten over zeer aanzienlijke inkomsten. Een klooster, met de
bevolking die zich in de buurt schaarde, was een sociale gemeente op zichzelf,
werd dikwijls een gewichtig centrum van nijverheid, dat meer voortbracht dan het
verbruikte en dan uitgebreiden handel ging drijven, terwijl de godsdienst van de
feudale tijden - vermenigvuldiging der plaatselijke heiligen en verering der relikwieën,
- voor vele abdijen, door pelgrims van heinde en ver bezocht en begiftigd, niet
geringe economische gevolgen had. Daar alleen kon nog over wat ledigen tijd
beschikt worden, ten voordele van intellectuele werkzaamheid, daar vooral werd
nog, door het lezen van Latijn, enige voeling met de oude literatuur gehouden. Door
de duistere eeuwen heen wisten de monniken heel wat verstandelijke en practische
kennis te bewaren. Zij waren het, die handschriften verluchtten met aandachtige
vlijt, gewijde geschiedenissen, tot stichting van de bedevaarders, langs de wanden
van het heiligdom schilderden. Zij zijn de grote bouwers van kerken. En nu de
kloosterorden onder de aanvoering van de Benedictijners van Cluny, zichzelf
begonnen te hervormen en te louteren, in haar streven om de Kerk vrij van den
wereldlijken geest, onafhankelijk van de wereldlijke heerschappij te maken, nam
haar betekenis als beschavingsmacht nog toe.
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Zeker steunt toen de romaanse bouwkunde, hoe verschillend naar land en gewest,
in versiering en structuur nog op laat-antieke en oosterse overleveringen: toch wordt
men in haar een breed opstrevende macht gewaar, een ongekenden zin voor
grootheid, - men voelt dat een kunst in aantocht is, die niet meer eenvoudig geborgde
modellen gebruikt, maar ze door oorspronkelijk leven tot een eigen stijl verbinden
en omwerken zal. In de wijze waarop voortdurend gearbeid werd aan het probleem
van de algehele vervanging der getimmerde zoldering door een stenen gewelf, is
die geest van ordenende berekening te erkennen, die kenschetsend voor de westerse
beschaving mag heten. Het kerkgebouw zal weer een echt organisme worden,
samengesteld en één, terwijl in aansluiting met den grootsen groei van de
architectuur, de kunst herboren wordt, waarin de nieuwe bezieling haar
overtuigendste uitdrukking vinden zou: de monumentale beeldhouwkunst. De
schilderkunst, die minder nauw met de bouwkunde samenhing, zou eerst later
ontvoogd worden (1). Maar in de steenplastiek zal de christelijke maatschappij zich
voor de eerste maal door indrukwekkende gedaanten zelfstandig uitspreken. Daar
kunnen wij dat aangrijpend drama volgen, hoe uitbottende kracht de oude schors
deed barsten, zich uit de antieke en oosterse formules geleidelijk loswond, hoe de
idee, zelf-ervaren, haar eigen vorm van binnen naar buiten ontwikkelde, - hoe in
het tijdperk van de eerste kruistochten de Europese kunstenaar, zoals de Griekse
in de Ve eeuw v.C., zich van de vreemde hulsels eindelijk bevrijdde om zijn wereld
naar het beeld van zijn eigen menselijkheid te herscheppen.
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De verschillende bestanddelen, die den ‘middeleeuwsen’ geest moesten uitmaken,
- voortgezette overlevering der oudheid; invloeiing van verse, Germaanse kracht;
vervormende, louterende, bindende werking van het christendom, - waren nu elkaar
aangepast, hadden het tot een betrekkelijk vaste samenvatting gebracht. Wij staan
voor een nieuwe beschaving, de onze, grondig verschillend van die der oudheid.

2. De wordingstijd (± 1050-± 1110).
Sedert zoveel eeuwen was de plastiek weinig meer geweest dan ‘kleine kunst’, niet
één met het bouwmateriaal zelf. De enkele vrijstaande beelden behoren als
relikwiekasten eigenlijk tot de goudsmederij. De heilige Fides te
Conques-en-Rouergue (depart. Aveyron), uit het midden van de Xe eeuw, was nog
een barbaars afgodsbeeld, hout met goud bedekt en schitterend van edelgesteente,
zonder enig begrip van vorm. De H. Maagd met Kind in den munsterschat te Essen,
insgelijks in verguld hout (eerste helft van de XIe eeuw) (afb. 12), is al veel minder
onbeholpen en hier wordt althans het trachten naar levensweergave duidelijk. De
vooruitgang wordt dan het best gemeten aan de mooie Madonna in het
dioceesmuseum te Paderborn (derde vierdedeel van de XIe eeuw) (afb. 13). Deze
heeft het tot een eenvoudiger, rustiger, echt plastische zuiverheid van saamgevatte
rythmen gebracht, die even aan oud-boeddhistische beelden laat denken.
Wat ons echter het meest boeien kan, is de wedergeboorte van een monumentale
steenplastiek. Zij geschiedt, merkwaardig genoeg, niet in de gewesten waar het
meest Romeinse of Gallo-Romeinse overblijfselen
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te zien waren, niet te Rome of te Arles: wij staan feitelijk voor een nieuwe schepping.
Er gaan hier en daar, voornamelijk in Midden- en Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje,
Noord-Italië, schuchtere pogingen vooraf: een ruwgesneden vlak reliëf wordt in den
muur gemetseld, of een kapiteel vertelt zo goed of kwaad als het gaat een geval uit
de heilige boeken. Door het beeld moet de godsdienstige leer de menigte ingeprent
worden: er wordt, doorgaans nog met onzekere hand, ook wel met een treffende
stoutheid van den beitel, naar verstaanbare uitdrukking gestreefd, en zoals gewoonlijk
bij een volkskunst wordt die uitdrukking vooral in het gebaar gevonden. Er is
overigens een gevormde taal, waar veel aan ontleend kan worden. Passende
modellen ontbreken niet: soms een Gallo-Romeinse sarcophaag, maar veelmeer
Byzantijnse en andere miniaturen, Byzantijns en Karolingisch ivoor- en metaalwerk,
muzelmanse kistjes, Koptische (d.w.z. christelijk-Egyptische) en Perzische stoffen,
enz. Het fantastische dierornament van oostersen oorsprong neemt daarbij een
ruime plaats in (2). De steenhouwer wordt er van zelf toe gebracht, zijn figuren zo
in de lijst te schikken (b.v. waar ze in een fries onder een rij bogen en tussen zuiltjes
gesteld zijn) of ze het kapiteel zo aan te passen, dat de natuurvorm onbeschroomd
aan den architectonischen vorm opgeofferd wordt: dit is het principe zelf van de
romaanse beeldhouwkunst. Toch gaat hij tegelijkertijd, waar dit niet in strijd met den
architectonischen eis is, zijn voorbeeld met de werkelijkheid vergelijken, en al
zoekende en tastende komt hij weer in voeling met het leven. Men vergete daarbij
niet, hoe de oude ambachtelijke be-
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drevenheid sedert eeuwen te loor was en welk een inspanning er nodig bleek om
de grofheid van het begin te boven te komen: als een kind dat met toegeknepen
vuist mannekens tekent en eindelijk een juiste uitdrukking treft.
Die kapitelen, die den gelovige een stichtelijk symbool of een episode uit de Heilige
Schrift of de christelijke legende nader willen brengen, weten dat soms met zeer
sprekende bijzonderheden te doen. Maar daar is nog niet - buiten het ornament, wat we eigenlijk voor ‘kunst’ houden: datgene wat verder dan de nutsbedoeling
wijst, wat onmiddellijker een sensatie, een gevoel tot ons gemoed dan een begrip
tot onzen geest voert, wat in ons nog iets anders wakker roept - schoonheid, of hoe
men 't noemen zal, - dan de letterlijke voorstelling die de beeldhouwer, op verzoek
van abt of prior, in den steen moest vertolken. Het onderwerp mag ons belangrijk
lijken, maar niet de lijn, de compositie, al datgene waardoor de artistieke idee
belichaamd wordt. Deze verschijnt eerst, wanneer de plastiek zich schikken moet
onder een hogere orde, wanneer ze toegepast wordt op die organisatie die het
wezen van de bouwkunst is en iets van die organisatie in zich overneemt: dan eerst
brengt ze in haar weergave van de natuurvormen een zeker evenwicht, een zekere
vereenvoudiging, een zekeren rythmus, kortom, wat ‘stijl’ heet. In klein formaat had
die zin voor schoonheid zich reeds in miniaturen en ivoorplaten vertoond; bij
uitzondering, zoals in de Madonna te Paderborn, in een vrijstaand beeld; maar hij
ontwikkelt zich eerst op monumentale wijze wanneer de plastiek verbonden en
samengestemd wordt met een
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geordend geheel van grote bouwvormen: het portaal.
De samenhang van de plastiek met de architectuur had haar kunnen gevangen
houden in de verstijving van het louter decoratieve. Maar daarvoor bleek er in den
verbeeldingrijken romaansen tijd geen gevaar meet te zijn, en het mooie is er juist
dat gepaard gaan van natuur èn stijl, instinct èn logica, waardoor zelfs minder werk
nog gedragen wordt.
De monumentale beeldhouwkunst is uit het reliëf ontstaan, en wel langs de wegen
van de grote bedevaarten. Er kan nog geen volledige klaarheid verkregen worden
omtrent de kruising van invloeden, waar die eerste bloei aan te danken is. Welke
is de verhouding tussen Noord-Spanje (S. Jago de Compostela in Galicië, - en S.
Domingo de Silos ten oosten van Burgos, waar Arabische invloed verondersteld
wordt) en Languedoc (S. Sernin te Toulouse, kloostergang van Moissac ten noorden
van Toulouse)? In dien tijd zijn die twee gebieden trouwens niet van elkaar te
scheiden. Er mag daarbij opgemerkt worden, dat reeds van de VIIe eeuw af, sommige
Georgische portaalboogvelden met grote stenen reliëfs, die Sassaniedisch aandoen,
versierd werden (3). Het verschil is, dat deze Aziatische kunst, die trouwens op de
boogvelden maar schaars ontwikkeld is, de architectonische functie niet veel
aandacht schenkt, terwijl hierin juist de romaanse haar eigen kunstwil openbaart.
Getuige een van die vroegste romaanse voorstellingen (1094) op het boogveld van
het binnenportaal der Cluniciaanse kerk te Charlieu bij Roanne in Bourgondië.
Waar de wordingsgeschiedenis van de monumentale plastiek in de middeleeuwen
nog een vrij onzeker terrein
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blijft, zij het hier voldoende vast te stellen, dat haar eerste volgroeide type thans te
vinden is in Languedoc, - dat Languedoc, waar de stof van de Chanson de Roland
vandaan kwam en in een ridderlijk-hoofse sfeer troubadours de eerste ‘moderne’
lyriek van minne en levenslust schiepen, - en wel het portaal van S. Pierre te Moissac,
een abdijkerk op den weg van de bedevaart naar S. Jago de Compostela (± 1115)
(afb. 14).

3. De bloeitijd (± 1110-± 1140).
Het kenmerk van den stijl der zuiver-romaanse beeldhouwkunst ligt hierin, dat zij
de architectuur ondergeschikt is; zij is de dienares van de bouwvormen, wordt
gebruikt om het portaal kleur en accent te geven; de figuur moet zich naar dien eis
plooien, desnoods ten koste van de waarschijnlijkheid. Tevens is die kunst dienares
van een theologisch gerichte godsdienstigheid. In 't algemeen beantwoordt het
geschilderd of gebeiteld beeld niet aan de vreugd om het zien van een werkelijkheid,
het gehoorzaamt niet in de eerste plaats de vormen van de natuur: het moet alleen
het teken zijn van een andere wereld, van een bovenzinnelijke abstractie, en erkent
geen andere wet dan die van haar geestelijke beduiding.
Het lijkt ons wel een vreemd rijk, waarin die beelden ons voeren: naast de fantasie
van versieringen, die tot strenge schema's worden herleid en waarin soms allerlei
monsters zich door oosters rankenwerk heenwringen, doemen epische visioenen
uit de Apocalypsis op en de verschrikkingen van den Laatsten Dag, als de
onverbiddelijke Rechter zich over de mensen opricht.
Te Moissac wordt een plastiek van grote afmetingen

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

66
toegepast op al de delen van het portaal, - boogveld, bovendrempel, middelstijl,
deurposten, - zo dat zij er een aaneensluitend geheel uitmaakt. Angstwekkende
apocalyptische voorspelling: een Heerscher van bovenmenselijke macht troont
tussen de symbolen van de evangelisten en twee engelen, omgeven van de
vierentwintig fel bewegende ouderlingen. Elementen van verschillende herkomst
zijn te onderscheiden: de leeuwinnen van den deurpijler zijn oosters, de ornamenten
van den bovendrempel hoofdzakelijk Gallo-Romeins, en voor de figuren heeft de
beeldhouwer waarschijnlijk gesteund op ivoor- of metaalwerk. Maar in de zonderlinge
kracht van het timpaan worden wij een stout en hoogwillend streven gewaar, en de
twee gestalten die tegen den leeuwinnenpijler aangebracht zijn (op de afbeelding
onzichtbaar) verrassen in haar bovenmate verlengde vormen door een buitengemene
fijnheid van modelering, die met het spel van het licht rekening weet te houden.
In Bourgondië kwam de stoot van de ijverige Clunisiaanse orde. Aan het portaal
van de kathedraal te Autun (± 1130), waar het Laatste Oordeel door de ongelooflijk
gekunstelde en toch kies-gevoelige omvormingen van de figuren treft, en aan het
ongeveer gelijktijdige portaal van de heerlijke kerk te Vézelay (afb. 15), die de
vereerde relikwieën van de heilige Magdalena bewaarde, - het boogveld vertoont
een symbolische voorstelling van Pinksteren en de verspreiding van het Woord
onder de vreemde volkeren, - werden andere modellen gebruikt, namelijk miniaturen.
Daar de vormen van éne kunstsoort in een andere worden omgezet, wordt de
vertaling vrijer. Vooral te Vézelay neemt de beeldhouwer menige
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bijzonderheid uit zijn omgeving over, geeft in plastischer reliëf menigvuldiger
beweging en physionomische gemoedsuitdrukking. In dat eigenaardig mengsel van
oude conventies en jeugdigen drang zijn de minste openbaringen van nieuw leven
het bespieden waard.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

68

III. De overgang: Laat-romaans en
vroeg-gothisch (± 1140-± 1210)
Nog voor het midden van de XIIe eeuw wordt het zwaartepunt naar Noord-Frankrijk
verlegd en Noord-Frankrijk wordt in dien tijd de leermeester van Europa. De nieuwe
cultuur groeit daar nu machtiger en vollediger op, zal daar stilaan een volkomen
eigen uitzicht verkrijgen.
Haar centrum is Ile-de-France, wat het hart van Frankrijk worden zal: daar werkt
zich de jonge monarchie op, die haar gezag met doordrijvende schranderheid
bevestigt, inrichtende en regelende en saambindende kracht, die van het Koningsland
uit verder grijpend het historische Frankrijk zal maken. En in haar schaduw gedijen
de sterke, zelfstandige gemeenten; zij zijn de brandpunten van die nieuwe
beschaving, die niet meer in de eerste plaats door den landbouw, maar door handel
en nijverheid gekenmerkt is. De Stad, dat wereldje op zichzelf, waar de
samentrekking en de verscheidenheid van allerlei bedrijvigheid, mede met het
geldwezen, de persoonlijke vrijheid bevordert, wordt voortaan het milieu van den
kunstbloei.
Wat is daar in dien tijd een levensopbruising op alle gebied, een geestdrift voor
de rede, voor de wetenschap, voor de schoonheid, wat een nieuwsgierigheid die in
alle richtingen zoekt, ook in die van de oudheid: een echte
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renaissance, doch veelmeer eigen groei dan navolging van het oude. Er is als een
lentelucht gekomen, waarin men gemakkelijker ademen en bewegen kan. De
geschriften van de geleerden blaken niet minder van lyrisme en hoop dan die van
de latere humanisten: wij voelen er dezelfde vreugde van den ontdekkingstocht,
hetzelfde opgewekt en onbevangen bewustzijn, dat zichzelf tegenover natuur en
maatschappelijke orde stellen durft. Daar spreekt al de drang naar persoonlijkheid,
die in Europa voortaan niet meer tegen te houden is.
Wat wonder, dat ook de kunst uit dien tijd ons als een eerste renaissance
verschijnt, die de oosterse formules verwerpt voor bestanddelen onmiddellijk aan
de natuur ontleend, de kopie vervangt door eigen opvatting. De geschiedenis van
de bouwkunde, haar overgang tot de gothiek, laat ons duidelijk het werk van den
nieuwen geest volgen, den westersen geest, die overlegt, berekent, beproeft, ontleedt
en weer samenvat: de ontwikkeling van de middeleeuwse architectuur is als het
conflict van den overgeleverden vorm en de moderne gedachte die hem naar eigen
inzichten en zelf-ervaren noodwendigheid omscheppen wil. Zo ook zien we in de
Noord-Franse beeldhouwkunst uit de XIIe eeuw den strijd tussen het overgenomene
en het zelfgevoelde, totdat, in den aanvang van de XIIIe, de vreemde invloeden
voorgoed hebben afgedaan, de kunstenaar, na zoveel eeuwen, eindelijk weer fris
uit zijn ogen kijkt, zijn gestalten haalt uit de waarheid van het leven buiten hem, van
het leven in hem zelven, en zijn kunst, zoals eens de Grieken deden, weer maakt
tot verheerlijkt beeld van vrij-geworden menselijkheid.
Die drang naar persoonlijkheid, die in het Westen
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nu zulk een ferment van vooruitgang zou blijken, is hij het uitwerksel van de
christelijke idee? De menswording van God en de opstanding der ziel, de
ondergeschiktheid der aardse doeleinden aan zedelijke volmaking en het
verantwoordelijkheidsgevoel dat hiervan een gevolg was, dit alles schonk aan het
menselijk wezen een ongekende waardigheid. Maar het kon evengoed tot verachting
van de stoffelijke wereld en van de kunst voeren. En in een andere beschaving, de
Byzantijnse, was het christelijk beginsel inderdaad onmachtig, maatschappij en
kunst van binnen uit geheel te verjongen: daar kunnen we maar uiterst zelden den
indruk weren dat de geest zijn vrijheid niet bereikt heeft. De kunst die ónze christelijke
idee belichamen zou ontstond na geweldige rassenvermenging in bijzondere
economische omstandigheden: al de bepaalbare en onbepaalbare krachten, die de
hoog-middeleeuwse samenleving hebben geboetseerd, werkten samen, in onderling
verband, hadden voortdurend invloed op elkaar. Wat wij wèl kunnen ontwaren, is
dat de Kerk, die met paus Innocentius III (1198-1216) het toppunt van haar macht
bereikte, de algemene strekking meer eenheid gaf, en háár licht zou nog lang de
gehele Europese kunst doorglanzen. Zodra de beweging niet meer voornamelijk
van de abdijen maar van de steden uitgaat, worden de bisschoppen haar leiders.
Doch er doet zich tevens een gewichtig verschijnsel voor: bij het vertolken van de
godsdienstige leer in schilderen beeldhouwwerk zullen in den stedelijken biekorf de
kloosterlingen spoedig verdrongen worden door leken, ambachtslieden die in de
maatschappij het leven van allen meeleven, en het geloof van allen uitspreken met
een
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wakkerder natuurzin en een warmer menselijk gevoel. Want niet alleen de Kerk,
ook de welvarende gemeente is het, die haar macht zichtbaar voorstellen wil in de
groots ten hemel oprijzende kathedraal, het huis van haar heilige hoop doch ook
het symbool van haar trots, waar honderden en honderden aan bouwen moeten,
en dat de verschillende kunsten in één streven verenigt.
Bouwkunde en plastiek worden door eenzelfde ontwikkeling tot rijpheid gebracht.
Het portaal van de reusachtige kathedraal is een echt organisme: in de zware massa
van het metselwerk lopen de zijwanden schuin naar de poort toe, zo dat de
over-elkaar-hellende bogen dan langs die zijwanden op een reeks rechte hoeken
neerkomen, waartussen zuilen opschieten, die weer door bogen worden voortgezet.
De beeldhouwkunst moet zich aan dat ingewikkelder organisme aanpassen; de
figuren die te Moissac tegen de deurposten stonden zullen nu de schuinse verwijding
van het gapend portaal versieren. In Noord-Italiaanse kerken, die ongeveer gelijktijdig
met Vézelay gebouwd werden maar rijkere portaalvormen vertonen (Verona, Ferrara,
± 1135?) wordt op iedere zuil een kleine figuur in reliëf uitgesneden. Waarschijnlijk
omstreeks denzelfden tijd verschijnen zelfs grote reliëffiguren aan het portaal der
kathedraal te Cremona. Maar in Noord-Frankrijk worden de zuilen zelf tot figuren.
Hier is nu iets nieuws geboren: het staandebeeld, dat alleen nog met den rug tegen
den muur leunt.
Terwijl de plastiek den vlak-stijl ontgroeit en van sieraad tot bouwkundig
bestanddeel wordt, ondergaat ook de iconographie een diepe wijziging. Zij wordt
het weids-ontplooide gedicht van het verlossingswerk van
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den Heiland. De dingen zijn in de eerste plaats geen symbolen meer. Wij ontsnappen
aan de betovering van fantastische dromen, wij staan dichter bij de natuurlijke wereld
en de menselijkheid.
Het nieuwe architectonische en iconografische stelsel breidde zich in al zjin
grootsheid uit aan de thans afgebroken portalen van de koninklijke basiliek bij
uitnemendheid: Saint-Denis bij Parijs (± 1140) en, sedert ± 1145, aan het symfonisch
driedubbel westerportaal der kathedraal te Chartres (1), het zogenaamd ‘Koninklijk
Portaal’ (afb. 16). Daar is de verbinding van bouw- en beeldhouwkunst volledig
verwezenlijkt, het portaal - ook wat de idee betreft, - één streng geheel geworden:
de reliëfs staan niet meer tegen de vlakken aan, om die te bekleden, maar zijn een
onafscheidelijk deel van de architectuur-krachten; de lange, smalle gestalten zijn
zelf zuilen, vormen te zamen een zuilen-muur. Elke figuur, ook aan de gewelfde
bogen, is uit één bouwsteen gekapt.
Bij nauwer toekijken worden we echter tegenstrijdigheden gewaar, die dit
monument bijzonder geschikt maken om het dubbel karakter van dien overgangsstijl
te doen beseffen: in vele opzichten vervulling van den romaansen stijl, zeker, maar
ook, te gelijk ontbinding van den romaansen en opkiemen van den gothischen. Het
streng ondergeschikt maken van het beeldwerk aan de architectuur is niet overal
meer doorgedreven: de decoratieve behandeling van de zuilen zelf ontneemt er de
functionele vastheid aan (een verschijnsel dat zich toen ook elders voordoet en als
romaanse barok-phase mag beschouwd worden), terwijl die zucht naar on-
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architecturale schilderachtigheid nog erger wordt in de kapitelen, die eigenlijk geen
kapitelen meer zijn, maar te zamen een soort doorlopende, in- en uitspringende
verhalende fries uitmaken. Doch tevens kondigen de beelden, hoe zij ook als het
toppunt van den romaansen stijl mogen gelden, reeds het gothisch gevoel aan.
De zuil-beelden, symbolen van het verband tussen het Oude en het Nieuwe
Testament, - de meeste stellen de voorouders van Christus voor, koningen en
koninginnen van Juda, - trekken den toeschouwer geheimzinnig aan. Hoe vreemd
ze ook eerst lijken, uit een andere wereld, de adel van hun grote verschijning
verbreidt een gewijde stilte rondom zich: want boven de onbeweeglijke stijve
lichamen, als voor de eeuwen ingebalsemd, geprangd in de rechte plooien der
gewaden, ademt het leven van onvergetelijke gezichten.
Zij zijn niet alle van dezelfde hand noch uit denzelfden tijd; na den brand van 1194
werden de portalen uiteengenomen en meer vooraan in den nieuwen gevel weer
opgebouwd, wat sommige wijzigingen en onregelmatigheden verklaart. Enkele van
die figuren zijn nog enigszins ruw, maar een snelle ontwikkeling leidt in korte jaren
tot de voortreffelijkste (afb. 17). Overal is nog de invloed van de oude kunst zichtbaar,
voornamelijk die van de goudsmederij, - de goudsmeden van Chartres waren
beroemd, - in het fijne drijfwerk van de bijzonderheden der kledij, borduursels,
versierde weefsels, franjes, gordels, spanghaken (2). Aan de overdreven verlenging
van de gestalten was het oog gewoon: de realistische stelregel, dat de kunstenaar
de dingen zou moeten weergeven zoals hij die waarneemt, kwam hier natuurlijk niet
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in aanmerking. Het beeld gaat geheel mee met de zuil, is een menselijke zuil
geworden; ieder beeld, mèt het stuk zuil waartegen het leunt, is genomen uit een
rechthoekig steenblok, dat juist in de inspringende hoeken van den wand past, en
waar zo weinig mogelijk van weggekapt wordt; de figuur staat dus als gevangen in
het driehoekige prisma dat de voorste helft van het steenblok uitmaakt; daarom
moeten de schouders zo smal blijven, de armen tegen de lenden gedrukt, de voeten
haast loodrecht gesteld, daar zij evenmin als de ellebogen mogen uitsteken. Maar
in het behandelen van de koppen - zoals in de kleinere figuren, soms vol dynamische
beweging, van de bovendrempels en de kroonbogen, - voelde de beeldhouwer zich
vrij (afb. 18 en 19). Hij heeft die met dezelfde kieskeurigheid uitgewerkt als de
gewaden, maar wat een levendige schoonheid straalt er uit! Hier is iets, dat hij aan
geen patroon meer ontlenen kon: hij heeft naar de natuur gekeken, rondom zich.
In het algemeen typische vertonen zich goed opgemerkte, van kop tot kop
verschillende wezenstrekken.
De macht om in zulk een gezicht iets van het persoonlijk karakter, en tevens het
grond-type, als het portret van een ras te geven, herinnert die niet dadelijk aan de
Griekse kunst? Hier treft ons inderdaad menige overeenstemming met de Atheense
sculptuur uit het begin van de Ve eeuw v.C., namelijk met die vrouwegestalten die
onder het puin van den Acropolis-tempel werden gevonden. Men lette nog op den
vroeg-Grieksen, zogenaamd Aeginetischen glimlach, waardoor ook de
beeldenmakers te Chartres hun vrouwegezichten bewogener uitdrukking wilden
verlenen. Doch zien wij van die
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archeologische merkwaardigheden af: er is in de mooiste van die XIIe-eeuwse
kunstwerken iets wat de vergelijking met Phidias' voorlopers onmiddellijk wettigt:
de liefde tot het leven; het innerlijke leven dat uit die wezens ademt, ziedaar het
fris-verrassende. Zet deze koppen naast academische, en gij vat dadelijk het verschil:
hier is niets dat aan den gietvorm herinnert, niets dat hol klinkt, in iedere lijn van die
onbeweeglijke gezichten verwacht ge de zachte trilling die er door kan gaan. Hier
is eindelijk weer vorm, die de verbeelding verder dan de grenzen van de stoffelijke
uitvoering leidt. Eén kop is daar zelfs - afb. 19, - dien men licht voor werk uit de
volgende eeuw zou houden. Zoals er onder de vrouwen der Acropolis éne niet ver
meer van Phidias staat en haast als een zuster van Vinci's Mona Lisa aandoet, zo
brengt deze figuur te Chartres ons de verkondiging van een nieuwe schoonheid,
stille vreugde in heldere rust, - niet meer de lome dromerigheid van sommige
mannenkoppen: vrije opgeruimdheid, maar doorgeestigd. Zij is vlees èn geest. Voor
de eerste maal sedert onheuglijke tijden is hier iemand gekomen, die de warmte
van het leven in zich droeg als een heerlijk geheim en dat uitspreken moest, in den
steen leven herschiep; leven, maar leven verreind door de kalme zielestraling, die
er een schijn van eeuwigheid aan schenkt. Op dat kerkplein te Chartres wonen wij
een van de wonderen der kunstgeschiedenis bij: de wedergeboorte in den
monumentalen stijl van een menselijke schoonheid, natuurlijk en geestelijk tevens,
en vergelijkbaar alleen met die andere openbaring, die ongeveer zestien eeuwen
vroeger onder den hemel van Hellas verrees.
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Minder dan een halve eeuw scheidt de figuren der Acropolis van Phidias: weinig
meer ligt er tussen de meesters van Chartres en die van de Notre-Dame te Parijs
en te Amiens, welke kathedralen voor de middeleeuwse plastiek dezelfde betekenis
hebben als de tempel te Olympia en het Parthenoon voor de Griekse.
Aan de Parijse kathedraal is het rechterportaal, S. Anna gewijd, ouder dan de
tegenwoordige gevel, waarin het bij de herbouwing weer opgesteld werd: het
dagtekent waarschijnlijk van ± 1170 en moet aan het atelier van Chartres
toegeschreven worden. De H. Maagd in het boogveld boven de deur (afb. 20) is
nog Byzantijns van opvatting: de glorierijk tronende Koningin der hemelen biedt
haren Zoon, recht op haren schoot gezeten, ter verering aan, en deze zegent de
gelovigen met den ernst van een keizer. Maar slechts enkele jaren jonger (± 1180)
is een andere H. Maagd - thans boven een zijdeur van de kathedraal te Reims
aangebracht (afb. 21), - die de archaïsche formule begint te ontgroeien: het lichaam
gaat ook leven, buigt even terzij, de strenge ‘frontaliteit’ wordt hier verbroken, zoals
in de vroeg-Griekse kunst te Aegina. Maria is niet meer alleen de zetel van den
kinderlijken God, de troon van Salomo (3): zij draagt haar zoon op den rechterarm
en drukt hem tegen haar hart, met een moederlijk veelmeer dan priesterlijk gebaar.
Zij neigt zachtjes naar ons toe, zij is mens geworden. In de plooien van het gewaad
maakt het maniërisme van de vele smalle fronsjes plaats voor brede lijnen, nog wat
hoekig en gespannen, maar juist gezien, en waardoor de vormen van het lichaam
duidelijk worden gekenmerkt. Hier voelt men den nieuwen stijl
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in wording: het geleidelijke weglaten van de conventies die te Moissac en Vézelay
heersten en waar Chartres zich niet gans van bevrijd had. Naarmate wij de XIIIe
eeuw nader komen, wordt de draperie minder ingewikkeld, de houding natuurlijker,
de gehele stijl rustiger. In het bas-relief wist men vroeger geen beter middel om het
leven uit te drukken dan de heftige beweging: de XIIIe eeuw zal het leven uitdrukken
in de edele kalmte. Zulks geschiedt in alle ‘klassieke’ tijdperken: zij trachten naar
eenvoud en zuivere grootheid. Die ontwikkeling kan het best gevolgd worden aan
gedeelten te Senlis (eind XIIe eeuw), te Sens en te Laon (begin XIIIe).
De Franse kunst gaf nu in menig opzicht den toon aan. Italië heeft haar invloed
ondergaan, maar brengt in die periode niets van eigenlijk nieuwe betekenis voort.
De Duitse plastiek treft door veel meer oorspronkelijkheid. Zeker is daar geen
monumentaal geheel aan te wijzen, dat de Franse portalen zou evenaren, maar
een buitengewoon koene daad, door-en-door Duits, is de bronzen leeuw, het eerste
gans vrij op een plein staande beeld, door hertog Hendrik den Leeuw als symbool
van zijn ‘Wille zur Macht’ in 1166 te Brunswijk opgericht: in den grond vergroting
van de gewone aquamanilefiguur, doch hier brullend, springensgereed, één van
spannend dynamisme. In de stucreliëfs aan de koorafsluiting van S. Michael te
Hildesheim (eind XIIe eeuw) (afb. 22), die aan het mooiste Byzantijns ivoorwerk
doen denken, is het leven door de vereenvoudigde en stille eurythmie der lijnen als
vergeestelijkt, terwijl het gezicht van de H. Maagd er al een bijzonder Duits karakter
heeft. En hetzelfde streven, dat we in de kleine figuren
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te Chartres gewaar werden, naar lichamelijke, organische volheid en beweging,
krijgt voornamelijk aan de koorafsluiting van de Lieve-Vrouwekerk te Halberstadt
(begin XIIIe eeuw) (afb. 23) dat eigen accent, dat we in de Duitse kunst zo dikwijls
zullen aantreffen (in dezelfde kerk te Halberstadt ook in de Kruisigingsgroep voor
het koor) (afb. 24): rechtstreekser aanvoeling met de werkelijkheid en dramatischer
gemoedsuitdrukking.
Dat in die hele overgangsperiode, die tot de eigenlijke gothiek leidt, hernieuwde
antieke invloeden, door bemiddeling van de Byzantijnse, een vruchtbare werking
hebben gehad, lijkt me niet te betwijfelen.
Noord-Spanje heeft meer ontvangen dan het geven mocht (4). Toch is het daar,
in het granieten Portico de la Gloria van S. Jago de Compostela (± 1183), - een
werk dat de kennis van de Franse kunst vooronderstelt, plechtig en edel als het
beste wat de Franse kunst toen voortbracht, maar epischer van opvatting, krachtiger
van expressie, - dat wij het hoogste stenen gedicht vinden, dat tussen het Koninklijk
Portaal te Chartres en het H. Maagd-portaal van den westgevel der kathedraal te
Parijs (± 1210-± 1220) komt te staan. Het Parijse portaal is dan het imponerend
meesterwerk, waarmee de middeleeuwse plastiek haar ‘klassieke’ schoonheid heeft
bereikt. Zoals de gothische architectuur nu uit gans nieuwe beginselen opgroeit,
beschijnt het heerlijke gelaat van een volkomen eigen kunst de christene wereld.
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IV. De volgroeide gothische kunst (± 1210-±
1270)
1. Inleiding.
Beschouwen we eerst het rijpste werk van de vroeg-XIIIe eeuwse beeldhouwkunst:
het Maria-portaal der Notre-Dame te Parijs (± 1210-1220) (afb. 25).
Onderaan zitten drie koningen en drie profeten, - voorvaderen en voorgangers
van Maria, - aan weerskanten van haar zinnebeeld in de Oude Wet, de ark des
verbonds. Daarboven wonen wij het innig schone drama bij: Christus, de stil
nadenkende Apostelen, de engelen die met tederen eerbied de lijkwade houden,
zij zien hoe de H. Maagd het hoofd opheft en biddende ter verrijzenis wakker wordt.
In het bovenste veld verschijnt zij op denzelfden troon als Christus en, in zacht
stralenden ootmoed naar hem toe gewend, ontvangt zij zijn zegen en de kroon der
hemelen.
Het ouderwetse is overwonnen, de plooien der gewaden gaan in lenige sierlijkheid
en edelen eenvoud met houding en gebaar mede. Hier bereikt de middeleeuwse
plastiek, zoals de Griekse te Olympia, het mooie ogenblik, dat zij haar
uitdrukkingsmiddelen meester wordt, maar nog niet toegeeft aan ijdel vieren van
kunstvaardigheid. Zo is de bekoring der vroege lente: de kracht heeft er een kuise,
groene frisheid; een zuivere meisjesstem
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verheldert de ingetogen plechtigheid van het orgelspel; de kiese rythmus van een
eeuwige jeugd rankt door monumentale grootheid.
Er wordt wel eens afgegeven op de ‘ascetische’ kunst van de ‘duistere’
middeleeuwen; Taine b.v. ontwaarde daar niet anders dan ontwrichte geesten, ten
prooi aan een ongeneeslijke zwaarmoedigheid, die het leven verafschuwt en bij
voorkeur het lelijke aankleeft. Doch, waar is hier nu een ziekelijk-extatisch gelaat
te ontdekken? (1) Wij staan voor werkelijke mensen, in hun menselijke
verscheidenheid; pas-ontbolsterde, ruwe mannenkracht naast glimlachende gratie
of verheven ernst. De H. Maagd beeft van schuchtere blijheid (afb. 26); Christus is
een jonge prins met vreugdig gelaat, gezagrijk en mild (afb. 27). Met den vorm heeft
de gedachte zich van haar knellende banden ontdaan. Al die gezichten, hoe
verschillend ook, dragen den stempel van verstand en zedelijke macht. De strengste
Apostel, die mijmert, heeft zich in zijn beschouwing niet opgesloten: zijn mond
spreekt van werkzame liefde (afb. 28). En S. Pieter daarnaast, met zijn goeden
plebejerskop, is hij niet echt, en... modern, dat wil zeggen: van alle tijden? (afb. 29).
De stemming van het geheel wordt gesteund door het koor der hemelse scharen,
die langs de concentrische bogen rijzen, terwijl aan middelpijler en deurposten de
menselijke arbeid ook opgenomen wordt in het grote stenen gebed, door fraaie
reliëfs, die de werkzaamheden van iedere maand en de tekens van den dierenriem
voorstellen (2).
Nog een enkele opmerking: Griekenland had slechts bij uitzondering de verbinding
van menselijke gedaante
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en natuurleven gekend; maar zoals hier met den eik en den olijf van het middelvak
het plantenrijk in de monumentale plastiek dringt, zo begint het nu op te schieten
langs het voetstuk van het portaal, woekert onder de symbolen der jaargetijden,
zegepraalt overal in het ornament der kapitelen: klimop en wilde venkel, wijnstok
en appelbloesem, rozeknoppen, laurier- en koolbladeren, heel een realistische flora
zingt er, op hetzelfde ogenblik als S. Franciscus in zijn Italiaanse verzen, het zonnige
lied ter verheerlijking van al het geschapene:
Laudato sii, mi signore, con tutte le tue creature...

Zo wordt tot in de versiering de overgeleverde, vastgelegde formule overgroeid door
de veerkrachtige vormen die de kunstenaar rechtstreeks aan de natuur ontleent.
En de West-Europese kunst heeft nu volkomen zichzelf gevonden. Sedert de dagen
van Aegina en Olympia was er in ons werelddeel geen even grootse ontluiking van
schoonheid geweest.
Met de Notre-Dame te Parijs begint hetgeen het ‘klassieke’ tijdperk van de
middeleeuwen mag genoemd worden. Aan de christene Kerk, wier gezag nooit
groter noch algemener was, heeft het zijn geestelijke eenheid te danken. Het valt
samen met den bloei van het ridderwezen en met de vorming van Frankrijk, de
machtsuitbreiding van het koningdom onder Filips-August en Lodewijk IX, den
Heilige. De veroveringstocht der gothische kunst, van uit Ile-de-France ondernomen,
begeleidt overal den strijd van de monarchie tegen het leenstelsel: waar de feudale
wanorde aan strengere wet
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onderworpen wordt en de persoonlijke vrijheid toeneemt, kunnen de gemeenten
zich het sterkst inrichten, daar wassen zij talrijk naast elkaar op. In het koningsgebied
staat de stad niet meer afzonderlijk binnen haar muren in een streek met weinig
wegen, waarop de reiziger aan menig gevaar is blootgesteld: terwijl handel en
nijverheid zich ontwikkelen, verbindt daar een wijdere gemeenschap stad aan stad
in vruchtbaren wedijver; en in elke stad doet wedijver weldra een kerkgevaarte
oprijzen, zo reusachtig en ontzagwekkend mogelijk. Er werd met zulk een geestdrift
gebouwd, dat ploegen vreemde werklieden naar Noord-Frankrijk toestroomden, en
het is wel eens gebeurd, dat de bevolking meehielp om bouwstoffen aan te voeren
en de uitgestrekte werkplaatsen van eten te voorzien: iedereen wilde een hand
toesteken om het alom zichtbaar teken van de welvaart en de vrijheid der gemeente
op te richten.
Hoeveel daar aan beeldwerk werd vervaardigd kan men zich niet gemakkelijk
voorstellen: alleen het aantal stenen figuren van de kathedraal te Reims wordt op
ongeveer drieduizend geschat, en het klinke niet overdreven, dat Noord-Frankrijk
een rijker openlucht-museum van middeleeuwse kunst uitmaakt dan gans het overige
Europa. Geen land had dan ook ruimeren invloed: Frankrijk schiep de meeste en
voornaamste typen, die het buitenland nabootsen of naar eigen zin verwerken zou;
zoals Frankrijk den nieuwen bouwstijl, den gothischen, aan de christelijke wereld
had geschonken.
In de kathedraal heeft de christelijke beschaving haar eenheid uitgesproken; de
droom, die de mensen verenigen wil in één ideaal, de droom van werkdadige
broeder-
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lijkheid, waar wij in onzen verbrokkelden tijd met ons verlangen naar grijpen, daar
is hij verwezenlijkt. Het goddelijke huis, in welks schaduw de nederigste een troost
vindt en waarin tevens het hoogste trachten zijn schoonheid erkennen kan, is het
middelpunt van het leven, en de verschillende kunsten, die van den beitel en die
van het penseel, op de architectuur toegepast en door haar in organisch
bondgenootschap vastgehouden, steunen er elkaar, sluiten er ineen, als de pijlers
en bogen en gewelven van de kerk, getuigen er samen voor één gevoelde gedachte,
die allen omvat, die uit aller hart en geest zingt, en waar een elk met zijn bijzondere
belangen en drijfveren in opgaat. De tekenende lijnen en evenwichtige krachten
van den bouw, de stenen heiligenbeelden, de kleur die overal het karakter van
versiering en plastiek doet uitkomen, de fresco's en de hangende tapijten, de grote
ramen waar de hemel zelf met zijn licht in schildert en het werk van mensenhanden
doorstraalt in karbonkel- en saffierpracht, alles luidt er ineen tot één machtige,
vol-ruisende hymne.
De beeldhouwer of schilder is er niet op uit, zijn persoonlijke stemming in zijn
werk te leggen: hij voelt zich niet als individu, maar als deel van de gemeenschap,
de Kerk, de stad, het ambacht. Hij drukt de gedachten van de Kerk met de gevoelens
van de menigte uit. Hij is een eenheid in een getal, een stem in een koor. Hij zelf
verdwijnt vóór het werk: hij kent geen andere roemzucht dan zijn taak eerlijk en
getrouw te volbrengen. Hij wil alleen tot de schoonheid van het geheel bijdragen,
hij is slechts een middel waardoor de schoonheid van het geheel tot stand komt.
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Want men stelle zich den beeldhouwer of schilder niet voor als wat wij een
‘kunstenaar’ noemen, maar als een werkman. De kathedralen worden niet meer
onder de leiding van kloosterlingen opgetrokken, maar door een leger van
ambachtslieden, die midden in het algemene maatschappelijke leven staan, die
reizen en wat van de wereld zien. Zij zijn de mannen van de ‘bouwhut’, verenigd
door de banden van de broederschap, gezamenlijk aan den arbeid op de grote
werkplaats naast de kerk. Werd de plastiek in Languedoc en Bourgondië, waar zij
als bas-relief nog wedijverde met het fresco, veelal zoals een wandschildering op
den muur zelf uitgevoerd, nu worden de beelden vóór de plaatsing uitgebeiteld, en
hier moet op een feit van bijzonder belang gewezen worden: in die uitgebreide
ondernemingen merkt men wel een verdeling van den arbeid onder twee groepen,
namelijk de steenhouwers en daarnaast de meesterknechts en de gezellen die den
vorm van de stenen bepalen en voor de plaatsing ervan zorgen; maar de
steenhouwers zelf blijven een weinig onderscheiden massa, waarin men onder
elkaar de mannen aantreft die een grof blok vierkanten, den bouwsteen zijn profiel
geven, hem met loofsieraad bekleden of hem tot een indrukwekkend beeld
omscheppen. De ‘beeldhouwers’ zijn geen afzonderlijke klasse; zij verzuimen dan
ook, hun werk met hun naam te tekenen: niet uit christelijken ootmoed, want vrome
monniken deden het vroeger wel eens; maar zij denken er evenmin aan, als dat zij
op een ornament of een lijst zouden vermelden wie die ontworpen had. - Op een
glasraam in de kathedraal te Chartres zien we twee beeldhouwers aan den arbeid:
terwijl de kunstenaar
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heden zijn blok overeind zet, staande als het levend model, werd het daar
neergelegd. De beeldhouwer en de eenvoudige steenkapper werkten precies op
dezelfde wijze.
Het gebeitelde of geschilderde beeld was er trouwens niet om zichzelf, maar als
onderdeel van een geheel: van een iconografisch geheel, ten opzichte van de
gedachte; van een architecturaal geheel, ten opzichte van den vorm.
Het iconografische stelsel is de keus der onderwerpen en hun schikking volgens
een programma door godgeleerden opgemaakt. Wij voelen daar ook het streven
van den ‘gothisch-klassieken’ tijd naar samenvatting, orde en eenheid. De kathedraal
verschijnt als een ‘summa’, een encyclopaedie, een belichaming in beelden van de
ganse christelijke leer.
Bekijken we b.v. de Notre-Dame te Amiens, waar het iconografische plan op de
volledigste en klaarste wijze is doorgedreven:
Tegen de voorzijde van de zware muurstutten die tussen de drie westerportalen
uitspringen staan de profeten van Christus, als een proloog tot de zaligmaking: het
verband tussen de Oude en de Nieuwe Wet is aldus aangegeven. De Mens-God
neemt de ereplaats in, aan den pijler van het middelportaal, - hij zelf zijnde de Poort
des Levens: Janua vitae. De twaalf Apostelen scharen zich langs de zijwanden.
David, de profeet waar Christus uit gesproten was (of wellicht Salomo?) dient hem
tot voetstuk; op dat voetstuk herinneren de roos, de lelie en de wijnstok aan woorden
waarmee Jezus zichzelf te kennen gaf; de basiliscus en de adder, de leeuw en
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de draak, die door Christus vertrapt worden, verbeelden het kwaad en de zonde.
Kleine reliëfs in vierlobbige vakken versieren het onderste gedeelte van den muur:
onder de profeten, symbolen van hun voorspellingen; onder de Apostelen, de
deugden en de ondeugden, die dan verder, op den zijkant van de deurposten,
toegelicht worden door de parabel van de vroede en de dwaze maagden. Dit alles
is als een voorbereiding tot de hevigpakkende les van het timpaan: de tweede komst
van Christus, ten dage van het Laatste Oordeel, de opstanding der doden, het wegen
der zielen, de scheiding der verdoemden en der uitverkorenen. Maar de God van
dit ‘Dies irae’ is niet meer de ongenaakbare, de angstaanjagende uit het
apocalyptisch visioen, maar de mensgewordene, die geleden heeft en naar zijn
wonden wijst, terwijl engelen de werktuigen der passie dragen. De kruisiging zelf
wordt nooit voorgesteld: van het offer zien we alleen de glorie. De H. Maagd en
Johannes smeken God om genade: naast de opperste gerechtigheid bloeit nog de
liefde. Aan de concentrische bogen van het portaal stijgt, boven de verschrikkingen
der hel, de hiërarchie der hemelingen, in een lofzang zonder eind.
Het rechterportaal is gewijd aan de Moeder Gods, en daar wordt ons nog verteld,
hoe de val van het eerste mensenpaar de komst van den Heiland noodzakelijk
maakte; terwijl het linkerportaal voorbehouden blijft aan den schutsheilige van de
diocees en aan de Kerk als instelling die ons de wegen van Christus leert
bewandelen. Maar het beeld van de menselijke bedrijvigheid ontbreekt evenmin:
het werk van iedere maand, - een motief dat sedert de Karolingische periode door
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de miniaturisten aldoor opnieuw werd behandeld, - zegt ons dat de arbeid, ons door
de erfzonde opgelegd, ook onder den zegen van Christus moet staan en tot zijn
verheerlijking bijdragen; de daarbij passende tekens van den dierenriem verzinlijken
de voortdurende wenteling der tijden om Christus, wien alle eeuwen toebehoren.
Dat iconografische stelsel, waarvan ik hier slechts een idee geven wil, spreidt
zich verder rondom de ganse kathedraal uit, aan de portalen van noord- en zuidgevel,
langs de galerijen, op de torens, wordt dan van binnen voortgezet door de lichtende
glasramen. Van kerk tot kerk is het programma nooit helemaal hetzelfde, maar altijd
tracht het naar een geregeld en synthetisch geheel: ieder standbeeld, ieder reliëf
is als een vers, iedere poort een stroof van één groot gedicht.
Maar de plastiek is er niet alleen om een godsdienstige leer te verkondigen: zij
hangt samen met de vormen van de architectuur, en ook in dat opzicht moet ieder
stuk beeldhouwwerk zich onder de wetten van een hogere ordening schikken.
Eerst een kortgehouden dienares van de bouwkunde, wat zij in hoofdzaak nog
aan het Koninklijk Portaal te Chartres was, ontwikkelde de plastiek zich weldra tot
vrijer bestaan, en dan steunen de twee kunsten elkaar volkomen, zelfstandig èn
harmonisch, inniger verbonden nog dan in het oude Griekenland. Bij het portaal te
Chartres wees ik er op, hoe het beeld altijd in den bouwsteen zelf werd genomen,
in het rechthoekige blok dat voor een bepaalde plaats bestemd was: treft dat
technisch beginsel ons nu minder, doordat de beeldhouwers knapper geworden
zijn, het blijft toch algemeen toege-
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past. De grootte van ieder figuurtje van de portaalbogen, van ieder reliëf, wordt
aangegeven door de grootte van den bouwsteen, de hoogte van de stenenlaag. De
architectuur houdt de plastiek binnen zekere grenzen, en omgekeerd verleent de
plastiek haar een luider sprekende stem. Overal, tot in de torens toe, vermengt het
leven van mens, dier en plant zich met den steen, doet de voornaamste lijnen en
verdelingen van het gebouw beter uitkomen, wordt als een middel van
architectonische orkestratie gebruikt, of zelfs tot verrichtingen van practisch nut, als
de grillige gedrochten die het water van de dakgoten uitspuwen, verre
afstammelingen van de romaanse monsters. Het frisse gewoeker van allerlei
versieringsgewas strekt tot natuurlijken overgang tussen de geometrische vormen
en de menselijke gedaante, en al die motieven horen samen als waren zij delen
van éénzelfden groei: men kan zich soms de plastiek niet wegdenken, of de
architectuur zelve verliest een houvast; men kan soms niet zeggen, waar de ene
aanvangt en de andere ophoudt. Men kijke maar de pijlers van het noordelijke
voorportaal te Chartres aan: het voetstuk, met zijn figuurtjes, zijn lofwerk en
ornamenten, de beelden, de zuilen waar die tegen leunen, de bekroning, dat alles
maakt een geheel uit, vol verscheidenheid en lenig-sterk als een lustig opschietende
plant.
Hier wordt het duidelijk, dat de nauwe samenhang van beeldhouwkunst en
bouwkunde de vrijheid van den kunstenaar niet beklemt; als wij althans nog een
andere opvatting van de vrijheid erkennen dan de romantische, die in vrijheid vooral
afwezigheid van uiterlijken dwang zien wil: de kunstenaar zich voelend als
afgezonderd indi-
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vidu, zijn verband met de maatschappelijke wereld niet aanvaardend, luisterend
alleen naar zijn eigen ingeving, de persoonlijke, onbegrepen, eigenmachtige
drijfkracht, die slechts naar verwezenlijking van de innerlijke visie dringt. Doch er is
een stelliger vrijheid: de macht om te handelen, die voortkomt uit de harmonie tussen
den eenling en zijn omgeving, - de vrijheid van wie zich op zijn plaats gevoelt. Ik
ben vrij in de omgeving die het best mijn daad bevordert. Welnu, dìe vríjheid,
overeenstemming tussen de gemeenschappelijke omgeving en de persoonlijke
daad, is die van de gothische beeldhouwkunst.
Het worde wel verstaan, dat ik hier geen oordeel van zedelijken aard vel; er zijn
tijden, dat de waardigheid zelf van den kunstenaar hem noopt, tegen zijn omgeving
in te gaan. Maar er zijn er andere, waarin hij het geluk kent, aan zijn omgeving
gebonden te zijn als de boom aan den grond of... de vis aan 't water. De gothische
kunstenaar was niet vrij, allerlei te doen waar hij zelfs niet aan dacht. Maar dat de
persoonlijke ingeving onderworpen was aan een algemener, logische orde, aan een
iconografisch en bouwkundig stelsel, dat hield zijn spontanen scheppingslust niet
bevangen, dat was veelmeer een bron van levendigen rythmus. De XIIIe-eeuwse
beelden geven ons zulk een indruk van vranke en ongedwongen jeugd, in hun
geheel als van zelf opgegroeid, doordat zij gedragen en gesteund worden door al
wat ze omringt. Daardoor is de ‘Schone God’ te Amiens zo ontzaglijk in zijn
rechtlijnigen eenvoud (afb. 30), of bezit de H. Maagd aan het noorderportaal van
de Notre-Dame te Parijs (jonger van stijl: ± 1260) (afb. 38), dat type der Franse
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vrouw uit den heldhaftigen riddertijd, zulk een zwierige gratie in al haar gezonde en
fiere grootsheid.
Vandaar ook die zin voor wat ik de organische verhoudingen noemen zou: een
hoog-aangebracht reuzenbeeld wordt zo gehouwen als vereist wordt door de plaats
waar het staat, het licht dat er op schijnt, het in verkorting gezien worden van
beneden. Het is nooit een gewoon beeld door een vergrootglas bekeken, en in een
zeer verkleinde foto blijft het toch een kolos. Maar, dank zij de aanpassing aan de
architectuur, zal ook een heel klein figuurtje deel hebben aan den monumentalen
geest; het heeft in zich de lijn van grootheid, - de grootheid die niet in de afmetingen
zit, maar in de verhoudingen van de gestalte; en wil men het kleine reliëf van den
Pikker te Amiens (afb. 31) door de lantaarn geweldig vergroten, het wordt toch niet
ijl, het valt niet uiteen, verliest niets van zijn echt Griekse, mooie maat, volheid èn
zuiverheid. Heden ten dage maakt de kunstenaar door den band zijn schilderij of
zijn marmeren groep in zijn atelier voor een tentoonstelling; hij weet gewoonlijk niet,
waar zijn werk terechtkomen zal; en onze musea, waar de meest ongelijksoortige
dingen naast elkander prijken als in een stapelhuis, kenmerken onze esthetische
anarchie; terwijl het XIIIe-eeuwse werk een bijzondere, ongedwongen schoonheid
aan zijn natuurlijken samenhang met zijn omgeving ontleende.
Natuurlijke samenhang met de omgeving, en vandaar, innerlijke vrijheid: geldt
dat niet evenzeer voor den werkman zelf? Men stelle zich dien niet voor als een
onverschillig werktuig of een slaafs uitvoerder van de opgegeven taak. De kerkelijke
overheid ontwerpt het
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iconografisch programma, de bouwheer maakt er een plastisch programma van.
Hij zelf of de meesterknecht tekent de schetsen, waarnaar de steenhouwers zich
moeten richten. Maar die schetsen laten hun een zeer grote speelruimte over: het
beeld is ten slotte toch hun eigen schepping. Binnen de grenzen door het
gemeenschappelijk en architecturaal karakter van het beeld bepaald, zijn ze vrij; ze
drukken er hun persoonlijken stempel op, zonder de algemene ordening te storen:
de eenheid sluit de verscheidenheid niet uit. In het minste stukje lofwerk van een
fries of een kapiteel voelt ge de eigen hand, den eigen geest van een ‘mens’. En
zoals het ganse verstandelijk leven van dien tijd, wetenschap, wijsbegeerte, zedeleer,
geloof, naar synthetischen opbouw wilde, maar in dien drang naar organisatie de
individuele gedachte zich veel onbevangener repte dan gewoonlijk vermoed wordt
en zich soms met een onverwachte stoutheid in het strijdperk van de rede waagde,
zo ook bewoog de kunstenaar zich zelfstandig en gemakkelijk binnen de eenheid
van het monumentale stelsel.
Die grootse eenheid van het gothische tijdvak, die wel eens onbestaanbaar wordt
geacht met de spontane opwellingen van den enkeling, men vergeet te dikwijls, dat
zij niet van boven opgelegd, maar het gevolg was van organischen groei: er zijn
tijden, ‘klassieke’ tijden, dat al de krachten der maatschappij naar een zekere
schikking schijnen te streven, een kristallisatie van levende bestanddelen, en dan
heeft de kunst iets in zich van het evenwicht, waar de wereld die haar voortbracht
zelf naar trachtte.
Zoals het beeld gedragen werd door het architectonisch
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geheel, zo ook voelde zich de kunstenaar gedragen door zijn omgeving, voelde zich
in de omgeving die het best zijn daad bevorderde. Het gemeenschappelijk ideaal
dat hij met anderen uitdrukte, het woog op hem niet, het stond niet buiten hem, het
leefde in hem zelven, een deel van zijn eigen leven; hij drukte zijn ‘groter zelf’ uit.
Hij dacht er niet aan, vormen te geven aan datgene wat hém alleen toebehoorde
en hem van alle anderen onderscheidde, zoals de hedendaagse individualistischen critisch-gestemde artist, die, soms ook wel gedreven door den prikkel van de
mededinging, geneigd is het toevallige en buitengewone in zich aan te kweken, op
gevaar af het eenvoudige, algemene te verwaarlozen. Met zijn makkers aan den
arbeid, in de schaduw van de kathedraal, zag de XIIIe-eeuwse kunstenaar niet
zichzelf, alleen dat éne, dat uit hen allen verrees, de stenen vereeuwiging van hun
aller geloof, hoop en liefde. In de bouwhut bracht de samenwerking, de vreedzame
wedijver iedere nieuwe, vruchtbare gedachte snel tot rijpheid. Er was gestadige
voeling onder de gezellen, en verre van het persoonlijk streven naar beter te
stremmen, vergemakkelijkte dat veelmeer de volledige ontwikkeling van den
kunstenaar, gaf aan zijn werk de gezondheid van hetgeen als natuurlijk opwast uit
het ganse leven, en een innemend accent van menselijkheid; hij sprak de taal die
allen verstonden; hij was de stem van de spraakloze menigten; hij maakte de grote
volkskunst, wier schoonheid, het vlees en het hart van de gehele maatschappij
ontstegen, de gehele maatschappij weer doorstralen mocht.
Was ik onvoorzichtig genoeg, het woord ‘klassiek’
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te gebruiken, - te rijk aan zwevende betekenissen dan dat het ten slotte niet zinledig
zou zijn, - thans laat zich beter begrijpen, wat ik er hier mee bedoel: die
overeenstemming, dat ineenwerken van de persoonlijke ingeving en
scheppingsvreugd met de tucht van het monumentale; dien samenklank van het
gemeenschappelijke met het individuele; de eenheid die vol en afwisselend is als
het leven zelf. De eigen wil, zonder zichzelf te verloochenen, werd opgenomen en
gesteund, gelouterd en verruimd, in de gezamenlijke bezieling; ieder had er deel
aan, dronk er kracht uit, de zwakste zelf ging niet te loor. En de gezamenlijke wil
kent de kronkelwegen noch de afwijkingen: vandaar dat de gothische kunst, in al
haar hoge macht, toch zo oorspronkelijk-fris blijft, zo rustig, klaar en gezond.
Dit alles heeft voor gevolg, dat de vorm wel werkelijkheid geven wil, en die altijd
in verband met de bovenzinnelijke idee gezien; maar, anders dan in den romaansen
tijd, wordt de werkelijkheid thans niet aan de idee opgeofferd; zij houden elkaar in
evenwicht: de idee doordringt de werkelijkheid, terwijl zij van deze een natuurlijk
uitzicht verkrijgt. Evenmin als aan individuele gevoelsmomenten gehoorzaamt de
vorm aan een realistische bedoeling, die het detail om den wille van het detail zelf
of van de schilderachtigheid behandelt: de vergeestelijkte vorm blijft in zekere mate
algemeen, zoekt veelmeer de norm dan dat hij het bijzonder verschijnsel zou
vasthouden.
Ik hoef er nauwelijks nog attent op te maken, dat wie uit onwetendheid die kunst
het kindse gestamer noemt van onder een domper versuften (3) en eerst in de
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Italiaanse renaissance den ‘terugkeer tot vrijheid, waarheid en schoonheid’ begroet,
zich al evenzeer vergist als de romantische dweper, die de middeleeuwen weer
ontdekken ging, maar er, uit haat tegen het classicisme, slechts het spel van een
ongebreidelde verbeelding in prees, als had hij van de kathedraal weinig meer dan
de fantastische spuwers van de dakgoten gezien. Het zal verder de plaats zijn, om
de echte betekenis van de Italiaanse renaissance nader te bepalen, maar zijn de
grondtrekken, waarmee men haar zo dikwijls omschrijven wil - weer-ontwaakte zin
voor leven, mens, natuur, enz. - niet juist toepasselijk op de XIIIe-eeuwse
beeldhouwkunst?
Feitelijk kan deze, ik moge er nog eens op drukken, het best met de Griekse uit
de Ve eeuw v.C. vergeleken worden. Zeker bereikte zij niet die schoonheid van
doorgeestigd lichamelijk leven, die volledige ineensmelting van ziel en zinlijkheid,
dat volkomen opgaan van den gehelen mens in zuivere kunstwaarden, waardoor
de Helleense plastiek tot een nimmer-verjarende openbaring werd. Daartegenover
heeft zij iets hartelijks, dat de Helleense plastiek ontberen moest: een uitdrukking
van goedheid, van gemoedelijkheid, de christelijke liefde, het sociale gevoel dat het
cement der gemeente was, het broederschapsgevoel van de gezellen, samen aan
het grote werk bezig, die lieve, glimlachende genegenheid van mens tot mens,
waardoor b.v. het westerportaal te Amiens ons dadelijk het evangelische ‘Hebt
elkander lief’ in den geest roept, die verstandige en ernstige zachtheid, die ik op
sommige Apostelkoppen van de Parijse kathedraal aanwees, en die in de kunst der
Germaanse landen
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nog zo lang haar stille bloesems schieten zou. Maar, willen wij even afzien van het
gevoelsverschil tussen de dagen van Olympia en die van de Notre-Dame, om slechts
op het wezenlijke kunstkarakter van den vorm te letten, dan stellen wij vast, dat de
plastiek van Notre-Dame juist aan hetzelfde stadium in de ontwikkeling beantwoordt
als diegene van Olympia: er is, in de ganse kunstgeschiedenis, niets waar zij meer
mee overeenstemt.
Nog één opmerking: er is een specifiek-godsdienstig gevoel, dat we in zulk een
evenwichtige gemeenschapskunst te vergeefs zouden zoeken. Zeker beheerst de
godsdienstige idee het geheel, maakt er de atmosfeer van uit: de beeldhouwers
spraken de waarheid van hun gemoed uit, de rust van de zekerheid woonde in hen,
en hun hart was vol van Christus en van Maria, uit hun hart rees een liefde waar de
gehele kathedraal van gloort. Maar zoals de diepten van de persoonlijke passie er
ontbreken, vinden we er ook niet de vurige verheffing van het gebed, de vroomheid
van het overspannen verlangen; evenmin als het gehuiver van het mysterie. Die
kunst is te gelijkmatig menselijk om het goddelijke te doen vermoeden als een
oneindige geheimenis, waarvoor men in ontzag ter aarde nederbuigt of die men in
driftige vervoering te bereiken tracht. Het goddelijke is in de XIIIe-eeuwse
beeldhouwkunst wat het in de Griekse was: het ideaal-menselijke. - Voor een
zwijgende rij van kolossale Egyptische goden voelt ge u neergedrukt onder hun
onbegrepen macht, zij kijken uit een wereld die de onze niet is. De boeddhistische
plastiek kent ook het buiten- en bovenmenselijke, de vreeslijke vijandigheid van het
onbekende en onkenbare,
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of de ongenaakbare heldere rust van wie den aether der hoogste sferen inademen,
als bergtoppen door de zuiverste avondzon beschenen. Maar de God en de heilige
van de gothiek zijn ons als een vader of een vriend. De weg die tot hen leidt rijst
geleidelijk, met een zachte heuvelglooiing, uit de gewone vlakte op. Zie b.v. de H.
Maagd aan het westerportaal te Amiens (afb. 32). Niets van ascese: in de christene
kunst verschijnt de uitdrukking van de hartstochtelijke vroomheid niet in die tijden,
toen het geloof het geheel aardse leven doordrong en dus ten enen male
vermenselijkt was, maar eerst in de late gothiek, en jawel, in de ‘renaissance’: in
tijden van crisis en twijfel, als de minnende en vrezende ziel steiler behoefte gevoelde
om ineens ver boven het dagelijkse te stijgen.
Het Christusbeeld dat in de XIIIe eeuw het meest navolging vond was de ‘Schone
God’ te Amiens (afb. 30): een edel Mens, vol goedheid maar vastberaden, ernstig
zonder droefheid, liefde en verstand ééngeworden als hart en geest.
Willen we eindelijk nagaan, wat het type was, waarin de toenmalige mannen hun
mooiste wezen herkenden en hun waarsten droom: nergens beter wellicht dan in
het beeld van den heiligen ridder, zoals hij voorgesteld is in den S. Theodorus aan
het zuider-zijportaal te Chartres (datum onzeker: ± 1240-1250?) (afb. 33). Hij is
gekleed als de krijger uit den tijd der kruistochten. Groot van heldhaftige kalmte,
wel het tegendeel van een verpaternosterd kwezelaar. Hij heeft het klare gelaat van
een die het leven onder de ogen ziet en weet wat daar te bevechten valt. Zodra het
moet, zal hij strijden, verschrikkelijk en rechtvaardig. Het jeugdig slanke lichaam,
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de rechterhand op de lans geklampt, de arm die het schild houdt, één strenge,
ingetoomde kracht. Uit den hogen ernst van die verschijning spreekt de
saamgebundelde vastheid van het innerlijke, het bewustzijn waarmee men tegenover
de wereld durft staan, de oprechtheid van wie, uit één stuk, op zichzelf betrouwt,
en geen breuk kent tussen wat hij is en wat hij wil en wat hij doet, - oprechtheid die
den gothischen kunstenaar zo natuurlijk moest voorkomen, doordat hij slechts een
werkman was, die zonder ijdelheid aan een schoonheid van allen, een schoonheid
voor allen arbeidde. Hier staat een Man. Is zijn zedelijke zelfstandigheid dan zo
verschillend van die, welke de nieuwere beschaving zou verwerven? Men vergelijke
maar even dezen S. Theodorus met den S. Joris van Donatello te Florence (1416)
(afb. 136), die gewoonlijk als een openbaring van de renaissance geldt. S. Joris is
een werk uit Donatello's jeugd. In S. Theodorus gaat het modelé recht op het
wezenlijke af, zonder gepeuter, hecht en toch bijzonder fijn. Niets dat er alleen is
om mooi te doen, geen trekje dat niet met den indruk van het geheel meegaat: het
beeld is als in één geut uit het scheppend vermogen gesproten. Bij Donatello is er
meer ‘artistieks’. De strenge grootheid van de ridderkleding gaat al over tot meer
schikking en tooisel, er is een aardige zwier in de wijze waarop de mantel geknoopt
is, om den arm dikke plooien vormt, langs het rechterbeen heenglijdt; de
pantserschubben, met angstvallige zorg afgewerkt, zijn meer om den wille van het
detail behandeld. En nu de innerlijke geest van die twee helden: S. Joris heeft
ongemeen meer levendigheid en schitterende jeugd,
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met die zenuwige fijnheid die de beste Florentijnse kunst kenmerkt. Hij is als
doorschokt van een electrische vonk: kijkt overmoedig, als die een nieuwe wereld
veroveren wil; zijn opbruisende droom is geheel naar buiten gekeerd: jonge Siegfried
die in het leven nog niet het echte van de illusie onderscheiden heeft. Theodorus
pakt door een dieper saamgetrokken kracht. Ik hoor uit zijn ziel een volleren klank
luiden. Zijn gelaat draagt de sporen nog van wat hij doorleefde, eer hij tot rijpheid
kwam. Er spreekt een zwaardere macht van menselijkheid uit dan uit den S. Joris.
Doch, waar het hier nu om te doen was: trots al die schakeringen, zijn die twee
werken toch niet zeer verwant, - de heilige uit ‘den nacht der middeleeuwen’, en
die, waardoor de ‘renaissance’ haar blijde geboorte liet aankondigen?...

2. De beeldhouwkunst in Noord-Frankrijk.
De stijl-ontwikkeling van de grote beelden - die te Parijs ongelukkig werden vernield,
- kan het best gevolgd worden aan de zijportalen te Chartres, terwijl vooral de
westgevel te Amiens mede getuigen mag voor de volwassen Meischoonheid van
die Franse plastiek.
Te Chartres, waar wellicht meer dan elders de poëzie van het geloof de oude,
grijze kathedraal verheerlijkt, zette men zich na den brand van 1194 met
buitengewonen ijver aan het herbouwen van het kerkgevaarte. Aan het noorder- en
het zuider-uiteinde van den dwarsbeuk verrees een reusachtig driedubbel portaal,
waarbij kort daarna nog breedgewelfde voorportalen werden gevoegd. De plastiek
speelt er zulk een voorname rol, dat ze onafscheidbaar van de architectuur blijkt;
het geheel
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verbaast door den overvloed van verheven-werk, zuilbeelden, loofversieringen,
sokkel- en booggewelffiguurtjes. Mogelijk was een gedeelte van het noorderportaal
reeds klaar vóór het hierboven besproken westerportaal met de Maria-legende te
Parijs, en het werk aan het zuiderportaal toen al aangevangen. Dit zuiderportaal
moet in hoofdzaak ± 1230 voltooid geweest zijn, al schijnen enkele beelden, w.o.
S. Theodorus, wel jonger (1240-1250?). Die van de voorportalen mogen tussen
1230 en 1250 gesteld worden (4).
Aan de middeldeur van het noorderportaal herinnert één beeld nog aan den stijl
van het XIIe-eeuwse Koninklijk Portaal; de overige sculptuur, die waarschijnlijk den
invloed van Laon en Senlis heeft ondergaan, tracht naar meer beweging en
levensuitdrukking, maar de gestalten zijn nog zeer onvrij, benauwd en stijf. De
rechterdeur vertoont al vollere lichamen in leniger plooienval, juistere proporties;
de beeldhouwer poogt den dwang van het rechthoekig blok te ontkomen: het gebaar
van de armen, het draaien van den hals, de rythmus van de houding worden
gemakkelijker. Aan de linkerdeur is eindelijk de frontaliteit geheel verbroken: Maria
en Elizabeth staan er niet meer als zuilen, maar wenden zich in ernstig gesprek
naar elkaar toe; de armen willen zich uitstrekken en met de beweging van het lichaam
komt er ook meer spel in de drapering, diepere fronsen van het te lange kleed lopen
schuins tot op één voet, waar ze zich uitspreiden als een stervende golf. Tevens
winnen de gezichten aan persoonlijk karakter. Die ontwikkeling volgt men meteen
aan het zuiderportaal, doch daar wordt dan het streven naar ver-
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bijzondering van de gestalten weldra nog verder gedreven, om het toppunt te
bereiken in de ridderheiligen S. Joris en S. Theodorus: deze schijnen me, met de
S. Modesta van het noordervoorportaal (afb. 34), het hoogste wat de bouwhut te
Chartres ooit voortbracht.
Die bouwhut had zich, het moet erkend worden, nooit kunnen ontdoen van enige
conventies, die ten slotte op Byzantijnse modellen teruggaan, als de fijne, evenwijdige
rimpelplooitjes van de dunne kleren. Maar beschouwen wij nu de hoofdportalen van
de kathedraal te Amiens (± 1225-1236), die in menig verband met Chartres en Parijs
staan, dan treft ons daar een nog wakkerder zin voor werkelijkheid, alsmede voor
harmonischen eenvoud: natuurlijke, mooi gevormde gestalten, brede en logische
schikking van de gewaden, rustige en juiste modelering. Nergens wellicht spreekt
zulk een sterk innerlijk leven uit de macht van de monumentale lijn als in den S.
Firminus (afb. 35) aan de linkerdeur, en ook de ‘Schone God’ aan het middelportaal
laat ons voelen, hoezeer de bouwhut van Amiens, zoals die van Parijs, op dat
ogenblik van machtig en helder meesterschap, karaktervol leven tot melodischer,
hogere schoonheid herscheppen wilde. Vergelijken wij dien ‘Beau Dieu’ met den
Christus aan het zuiderportaal te Chartres (afb. 36): hoe edel-mannelijk ook, ontvangt
ons deze als met woorden van ietwat droevige goedheid, als de hemelse bruidegom
van de mystiek, de vriend van de minnende ziel; maar de Christus te Amiens,
waarvan het prototype, hier trouwens tot nieuwe werkelijkheid opgevoerd, wellicht
in Byzantijns ivoorwerk te vinden is, heeft in zijn gezagrijke rust iets van meer
‘klassieke’ verhevenheid:
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de kunstenaar zocht de belichaming van volmaakte, ideale menselijkheid. Wat niet
wegneemt, dat hoe ook van geest doorglansd, de natuur altijd het vlees en bloed
van die kunst blijft: naast S. Firminus lachen ons engelen en heiligen, met echt
Picardische wezenstrekken, vol snaakse hartelijkheid toe, terwijl de vierlobbige
toneeltjes van den doorlopenden ondermuur, zo knap van ineenzetting, en die ons
in hun grootse zuiverheid nu eens aan Griekenland (men zie den Pikker, afb. 31),
dan weer met hun voorname sierlijkheid aan de Italiaanse renaissance doen denken
(afb. 37), bewijzen hoe de zorg voor den stijl toch niet al de prettige vondsten van
een gemoedelijke volkskunst buitensloot.
Zo was dus de Franse plastiek onder Filips-August en in het begin van de regering
van Lodewijk den Heilige. Maar weldra gaat de beklommen hoogvlakte weer stilaan
neerglooien. Bij het bereikte kan men niet blijven staan. Vooruit maar, al moet men
de ruimte en de schoonheid van daarboven achter zich laten: ieder resultaat wordt
het uitgangspunt van nieuwe mogelijkheden.
Hier komen dan vooral in aanmerking de dwarsbeukportalen te Parijs, het
zuiderportaal te Amiens en de kathedraal te Reims, die onbeschrijflijke berg van
middeleeuwse sculptuur. Ziehier hoe de ontwikkeling zich laat samenvatten:
De beeldhouwer tracht er naar, meer en meer de vrijheid van het leven nabij te
komen, den dwang te overmeesteren van het regelmatige steenblok, waarin hij de
gestalte componeren moet, en zijn stijl wordt hoofdzakelijk bepaald door die op te
lossen tegenstrijdigheid tussen het gebonden-zijn aan het steenblok en den
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lust om de bewegende werkelijkheid weer te geven. Het karakteriseren van gelaatsen lichaamsuitdrukking neemt toe, het gebaar wil losraken; nu de frontaliteit voorgoed
overwonnen was, wordt meer gebruik gemaakt van dat motief, waar de ouden sedert
Polykletes reeds ruimschoots hun voordeel mee gedaan hadden: het gewicht van
het lichaam steunt op één been, waardoor de heup aan dien kant wat uitsteekt en
de schouder wat neerzakt, terwijl het andere been licht-knikkend een stapje
achteruittreedt; met die wijziging in het evenwicht en dat verschil tussen de twee
lichaamshelften gaat dan een schuine plooienval mee, die de opwaartse lijn van
het zuilbeeld rijker èn soepeler maakt, terwijl er in de ganse gestalte een zachte
draai komt. Dat plastisch beginsel kondigde zich te Chartres en Amiens reeds aan,
maar wordt thans beslist doorgedreven. Tevens merkt men een zoeken naar
schilderachtige effecten; in de plaats van de dunne, klein-rimpelige stoffen van
Chartres, die soms (en hier dringt zich weer de vergelijking met archaïsch Grieks
werk op) als doorzichtige natte doeken het lichaam nauw omsloten, zien we diepere
gleuven in zwaardere stof sterke tegenstellingen van licht en donker vormen. De
sculptuur wil van haar eigen uitdrukkingsmiddelen partij trekken: de volle
lichamelijkheid, het wijkend, in- en uitrondend, vooruitspringend volume.
Wat beduidt dit alles, zo niet een zich allengs loswinden uit de strenge eisen van
het monumentale? Reeds te Chartres, als ge niet meer onder de onmiddellijke
bekoring van de schoonheid staat en ge u tot droger redenering laat verleiden, moet
ge u wel eens afvragen, of de logica toch niet beter gediend was met de vlakge-
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houden en altijd louter versiering blijvende plastiek van de romaanse kerken, dan
met het verbond, dat gothische architectuur en sculptuur als twee evenmachtige
krachten hadden aangegaan. Doch na 1250 valt niet meer te ontkennen, dat de
sculptuur, door haar innerlijken drang naar levensuitbeelding, op weg is een
zelfstandige kunst te worden, die zich op eigen gebied verder ontwikkelen zal.
Dat losgroeien uit het monumentale wordt ge ook gewaar in de gelaatsuitdrukking:
waar vroeger alleen hoge ernst en verheven beminnelijkheid toegelaten was, treft
nu een bedenkelijke voorkeur voor eleganten zwier, epigrammatische glimlachjes,
gezocht-tengere sierlijkheid. Soortgelijke strekkingen in het reliëf: de sobere
verhaaltrant met enkele personages maakt plaats voor tafereeltjes vol druk gedoe,
waar alle symmetrie uit gebannen is.
En eindelijk wordt de laatste stap gewaagd: zo niet in het grote standbeeld, dan
toch in gewrochten van geringere afmetingen, schudt de sculptuur elke voogdij af,
volgt haar eigen fantasie, is er alleen nog om den wille van zichzelf, en om den wille
van het leven dat ze uitspreken wil.
Beschouwen we vooreerst werk waarvan het jaartal met enige zekerheid kan
vastgesteld worden. De Apostelen in de Sainte-Chapelle te Parijs, kort na 1250,
zijn den strikt-gothischen stijl ontgroeid, met hun brede vormen, de diepe kreuken
van hun wollen mantels, hun slimmen glimlach, hun netjes gefriseerden baard. De
portalen van het dwarsschip der Notre-Dame te Parijs dagtekenen van kort na 1257.
De H. Maagd aan het noorder-
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zijportaal, waarvan reeds gewaagd werd (afb. 38), is er een goed voorbeeld van,
hoe het beginsel van het rechthoekige blok - waarvan ge het buitenvlak nog gewaar
wordt in het loodrecht boven elkaar staan van de meest uitstekende punten, - zich
verdraagt met het streven naar beweging. Het schuins-achteruitbuigen van het
bovenlijf, de wending van het hoofd, het onderscheid van knikkend en staand been,
de grote vloed van de mantelvouwen, dat alles is nog geen manier geworden, laat
zich natuurlijk verklaren door het omhoogheffen van het (thans gebroken) Jezuskind.
Hier is nog een mooi samenwerken van beweging en monumentalen zin. Maar
verder kan de kunstenaar in die richting bezwaarlijk gaan, zonder de eenheid van
beeld-en-architectuur op te offeren.
In een ander opzicht nog komt deze H. Maagd een bijzondere betekenis toe: zij
heeft zich van alle priesterlijke statigheid ontdaan, zij tilt haar kind op met speelse
blijmoedigheid, bekijkt het met een echt moederlijken glimlach van trots en liefde.
Haar gelaat zelf herinnert aan geen enkele gemeenplaats meer: in ruimer mate dan
alle vrouwefiguren die voor haar ontstonden, bezit deze een beslist individueel
karakter; zij gelijkt op geen andere, heeft haast het persoonlijke van een portret.
Aan de zuiderdeur merken we dan, welke wijzigingen de stijl van het reliëf
tegelijkertijd onderging. De legende van S. Steven op het boogveld, en meer nog
de aardige toneeltjes naast het portaal, waarvan het onderwerp een raadsel blijft,
laten de geordende samenstelling varen voor de pittoreske weergave van het leven
(afb. 39). Men merke b.v. dien docerenden leraar voor zijn studenten,
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vermoedelijk een greep uit de werkelijkheid: geen heersen meer van enkele klaar
overzienbare lijnen, maar in dat gestoei van opgewekte woelwatertjes het
anecdotische dat het epische verdringt; geen vaststaande grootheid in plechtig
zwijgen meer, maar babbelende, geestige en lenige gratie; daarbij een bijzondere
schilderachtigheid in de modelering, in het verdelen van donkerder schaduw en
lichtgeglim op zigzaggende plooitjes.
Nergens beter dan te Reims kan men die phase van de middeleeuwse
beeldhouwkunst nagaan. Wat moet daar jaren en jaren lang een ontzaglijke bouwhut
bezig geweest zijn! Zeer verschillende stromingen kruisen er elkaar; steenhouwers
van hier en daar gekomen, waaronder ook Duitsers, werken er samen; overleveringen
uit Chartres en Amiens handhaven er zich naast de stoutste nieuwigheden.
De sculptuur aan noorderschip en koor en enkele heiligen aan den westgevel
vormen een oudere groep (± 1215-± 1230), maar de meeste en belangrijkste beelden
van het driedubbel westerportaal moeten later, sommige zelfs in het derde vierdedeel
van de eeuw gesteld worden. Wat daar vooreerst opvalt, zijn herinneringen aan de
antieke beeldhouwkunst, die reeds bij de oudere groep alsook te Chartres opdoken,
maar dan in den zogenaamden Koning Salomo en in de Begroeting van Maria en
Elizabeth, die ik ± 1240 meen te mogen stellen (afb. 40), tot de meest onverwachte
scheppingen uitgegroeid zijn.
Het is niet overbodig daar even de aandacht op te vestigen: het teruggrijpen naar
vormen uit de oudheid is niet alleen een kenmerk van de Italiaanse renaissance.
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Buiten wat er antieks aan Byzantijnse modellen werd ontleend, treffen wij het reeds
nu en dan in de XIIIe eeuw aan: in Frankrijk trouwens niet het begin van een
kunstbeweging, maar één gevolg, onder veel andere, van een zeer gevorderde
ontwikkeling, en zeggen we 't maar dadelijk, een verschijnsel van slechts geringen
invloed op het verder verloop van de kunstgeschiedenis. De eigenaardige stijl der
gewaden in het atelier van Chartres was geschikt om de ogen te openen voor de
bijzondere bekoorlijkheid van sommige Griekse beelden, als b.v. de Praxitelische
graffiguur uit Trentham Hall in het British Museum, die nog in menig Romeins of
laat-Klein-Aziatisch gewrocht voortleeft. Of dergelijke werken bekend waren?
Overblijfselen van de Romeinse oudheid waren in Noordoost-Frankrijk en langs het
Rijndal nog menigvuldig verspreid, en ook door bemiddeling van Byzantijns ivoorwerk
kon de Griekse drapering ingang vinden. In het schetsenboek van den Picardischen
bouwmeester Villard de Honnecourt (Bibliothèque Nationale te Parijs), die werkzaam
was tussen 1230 en 1257 en tot in Hongarije reisde, komt meer dan één tekening
voor, waarvan hij zelf getuigt, dat ze ‘naar antiek model’ gemaakt werd. Wat er van
zij, ongetwijfeld antiek is de kop van Maria te Reims (vg. een Griekse stele in het
Louvre), en antiek zijn in Maria en Elizabeth de fijngekreukte vouwtjes, de juiste
verhoudingen, het evenwicht en licht gemak in de beweging van de gestalten, die
bijna geheel los van de zuil zijn, zo dat zij haast van alle kanten kunnen bekeken
worden. Overigens hebben wij hier niet met een slaafse navolging te doen, veelmeer
met een vrije vertaling: men hoeft maar het onvergete-
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lijke gelaat van Elizabeth aan te zien, waar iets in is van het streng tragische ener
sibylle.
Vlak tegenover deze groep bewijst ook de Voorstelling in den Tempel (afb. 41),
hoe sommige steenhouwers te Reims, zich steeds meer van de monumentale
gebondenheid ontdeden. De ootmoedige H. Maagd en de stemmige oude Simeon
hebben nog den eenvoud van de plastiek te Amiens, maar S. Anna en S. Jozef
behoren tot een heel ander ras. Het streven naar scherper uitdrukking leidt tot de
gezochtheid van dat tengere kopje met den spitsigen glimlach, een type dat we nog
menigmaal onder de beelden van Reims aantreffen en dat waarschijnlijk kort daarna
(± 1270) zijn volmaakten en invloedrijksten vorm vond in de beroemde ‘Vierge dorée’
aan het zuiderdwarsschip-portaal te Amiens. Vooral S. Jozef (afb. 42) is
kenschetsend voor de kunstrichting in dien tijd: zeer uitgewerkte modelering, geen
grote kalme vlakken meer, uitstekende jukbeenderen, diepliggende ogen, overal
beweging: in de gebogen lijn van wenkbrauwen en schertsenden fijnen mond, in
de gekrulde knevels, in de loswaaiende lokken, in het vrije gebaar, in het spel van
licht en donker op den schuin- en zwaar-doorgroefden mantel, in de houding van
het knikkende hoofd en het draaiende lichaam, dat niet meer met beide voeten
stevig op den grond steunt, maar licht als een springveer zich ten dans gereed stelt.
Het geheel, poging om de werkelijkheid van een ogenblik weer te geven, is al te
onrustig voor een kerkportaal, en de ironische uitdrukking heeft niets meer van
godvruchtige ingetogenheid.
Hier wordt het verband tussen vorm en geest wel zeer
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duidelijk: ook in de stemming moest de monumentale zin geleidelijk afnemen. Aan
de ontwikkeling, die het beeld allengs losmaakt van zijn verheven en
strengarchitecturalen stijl, beantwoordt de ontwikkeling die het beeld allengs losmaakt
van zijn verheven en strengreligieuze opvatting. Wie dit nagaan wil, vergelijke maar
de voornaamste XIIe- en XIIIe-eeuwse typen van de H. Maagd met het Jezuskind:
eerst de hiëratische hemelkeizerin aan het oudste Parijse portaal (afb. 20); dan het
beeldje boven een zijdeur te Reims (afb. 21), dat van de symmetrie reeds even
afwijkt en waarin de Byzantijnse strakke geslotenheid door een milder gevoel
overwonnen wordt; later de Lieve-Vrouw aan den westgevel te Amiens (afb. 32),
zo eenvoudig, edel en zacht, grote rechte verschijning, de menselijke Moeder Gods,
die alleen door haar regelmatige, kalme schoonheid van ons gescheiden blijft; maar
de koninklijke dame aan het Parijse noorderportaal (afb. 38), die met een levendige
beweging van het ganse lichaam haar kind opheft en het zo teder-lief toelacht, zij
behoort tot onze wereld; en de ‘Vierge dorée’ eindelijk (afb. 43), die er een vrije
navolging van lijkt, met diepere schaduwen en tengerder trekken, is ten enen male
werelds geworden, heeft niets meer van het heldhaftige ras: ideaal van sierlijke
aanminnigheid, naar de mode van een bepaalde klasse op een bepaald tijdstip.
Waar de ontwikkeling op uitloopt, leren we 't best uit de ontelbare gewrochten die
de hogere gedeelten van de kathedraal te Reims bevolken. Men moet, bij
herstellingswerken, van steiger tot steiger langs de galerijen, de torens, de beren
en steunbogen geklommen zijn,
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om de vruchtbaarheid van die bouwhut te bevroeden. Wat een aantal reuzen,
waaronder volmaakte meesterstukken, die daar hun droom voortdromen, in gewonen
tijd slechts door de zwaluwen gezien! Het is alsof een geheel leger van steenhouwers
er met een onuitputtelijke vindingrijkheid de meest verschillende gestalten tot leven
opriep, alleen om het genot van een onvermoeibaren scheppingslust. Maar wat
vooral treft, bij elken stap, is de onbevangenheid van vorm en opvatting; daarboven,
ver van de heilige vergadering der portalen, hadden de gezellen vrijer spel en
ontwierpen al die grillige lastdragers, die ineengedeukte dwergen die een kroonlijst
schoren, of die koppen die als kraagsteen dienst doen onder de gewelfbogen (afb.
44): fantasieën, konterfeitsels, caricaturen, - de ene mals en teder, met onverwachte
zorg door den beitel als geliefkoosd; en de poëzie van hun geheimzinnigen glimlach,
zo zinnelijk en zuiver, subtiel als die van de Mona Lisa, bloeit nog bekoorlijker in
het stilzwijgen van die onbewoonde hoogten; - andere met driftige stoutheid en een
allesbeheersend gemak flink-weg uitgekapt; - hier een jongen Icarus die met den
blik de ruimte meet eer hij zijn vlucht neemt (afb. 45); - en daarnaast grofglundere
monnikstronies, en de bende van de potsierlijke genieperds, de domme wreedaards,
de sullen, de grammoedigen, de femelaars, verontrustende gezichten die zijn als
een mensen-masker op den beenderigen beestenmuil die er onder grijnst; - en
koppen van taaien wil en opstand, met vrank schertsenden plebejersmond; - en
daar den man uit het volk, den zwoeger met hangende lip, zo waar, en in zijn niets
ontziende waarheid toch zo edel van zachtwarmen geest, met zijn
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goede trouwe ogen; en ... meent men in zijn profiel niet plots een mijnwroeter of
puddeler van Constantin Meunier te herkennen? (afb. 46 en 47). Heel een wereld
is het, met zijn ondeugden en zijn schoonheid, werkelijkheid en verbeelding te
zamen. Van wanneer dagtekenen die verbluffende getuigenissen van levensverering
en kunstmacht? Hoe ongelooflijk het ook voorkome, sommige kraagstenen zitten
vast aan bouwdelen, waarvan we weten dat ze vóór het midden der eeuw voltooid
waren. In dat kleiner werk, dat toch maar brokstuk bleef, staande buiten het
iconografische stelsel, is de opvatting dus merkelijk vrijer nog dan in de grote
portaalbeelden; vroeger althans dan in de grote portaalbeelden tracht de sculptuur
er haar eigen taal te spreken, volgend haar eigen syntaxis, zonder nog verder op
de omgeving te letten. Wanneer dan in de tweede helft van de eeuw het geslacht
van die lastdragers zich halverwegen de wolken vermenigvuldigt en zelfs koppen
en halve lichamen uit de muren komen reikhalzen, op plaatsen waar ze niets meer
te torsen of te stutten hebben, dan geraakt er de ontwikkeling als van zelf tot haar
uiterste gevolgtrekking: de sculptuur verbreekt haar bondgenootschap met de
architectuur, en ook naar den geest dient zij alleen zichzelve, schepping van plastisch
leven, dat indruk maakt door vaste stoffelijkheid, ronding, reliëf; zij is los van de
lijnen en krachten van het bouwgeheel, evenals van de godsdienstige bedoeling,
de gemeenschappelijke idee: kunst en idee behoren ten slotte tot verschillend
gebied.
Toch is het geraden, aan dit verschijnsel niet zoveel betekenis te hechten als men
eerst geneigd zou zijn: om de volkomen zelfstandigheid van de kunst, hier
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slechts in kleiner werk bereikt, voor de grote plastiek te veroveren, moest nog een
zeer lange weg afgelegd worden.

3. De beeldhouwkunst in Duitsland.
In Noord-Frankrijk werden de voornaamste typen van de middeleeuwse plastiek
geboren, nergens heeft zulk een overvloedige scheppingskracht zoveel
voortgebracht, nergens is beter de samenhang te volgen die door de tijden heen
gewrocht aan gewrocht ketent. Terwijl de geschiedenis van de middeleeuwse plastiek
in Frankrijk op zichzelf kan begrepen worden, als een geheel dat haast niets de
naburige landen te danken had, wordt het verloop van de ontwikkeling in Spanje,
Engeland, Duitsland en zelfs Italië eerst recht duidelijk, als men het in verband stelt
met de levenwekkende invloeden uit het Franse cultuurgebied. In Noord-Frankrijk
bloeide de moederplant, hoe ook door griffeling, kruising en bodemverandering
allerlei nieuwe en mooie soorten elders ontstonden.
In een overzicht als dit hoeven de Spaanse en de Engelse beeldhouwkunst niet
uitvoerig behandeld te worden (5). De Duitse bracht het tot ongemeen eigenaardiger
uitingen. Zeker waren daar geen zo machtige centra als in Frankrijk, zeker is ook
daar de Franse invloed niet gering geweest: uit het westen kwam herhaaldelijk de
stuwkracht; maar de Duitse beeldhouwkunst behield toch zeer bijzondere
karaktertrekken, verschijnt als een eigen schakering van de middeleeuwse kunst;
in menige richting reikte zij verder dan de Franse en schiep zelfs enkele van de
allerheerlijkste werken, die voor ons den geest van dien tijd openbaren.
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Een opmerking van wijdere betekenis moge voorafgaan. Er bestaat ongetwijfeld,
zeer globaal beschouwd, een verschil tussen de kunst van die volkeren, die het
meest den invloed van de oudheid hebben ondergaan en geacht worden het best
den Latijnsen geest te vertegenwoordigen, en de kunst van de hoofdzakelijk
Germaanse volkeren. Dit is niet al te letterlijk op te vatten, alsof het op alle
verschijnselen sloeg: de omtrekken van die twee geestesgebieden zijn allerminst
scherpe grenzen, het onderscheid ligt veelmeer in een kern en wordt het best gevoeld
bij vergelijking van uitersten. Over 't algemeen zal de Franse of de Italiaanse
kunstenaar een uitgesproken zin hebben voor den mooi geordenden vorm: deze is
er als een voorafbestaande idee, waaraan de kunstenaar dan de uitdrukking van
zijn aandoening aanpast. Terwijl, over 't algemeen, de kunstenaar uit het Noorden
dien zin voor een voorafbestaand schema van harmonischen rythmus der
verhoudingen, kortom van vormenschoonheid, veelal mist, en den vorm rechtstreeks
en van zelf uit de aandoening laat groeien, den vorm van binnen naar buiten door
de aandoening laat boetseren; die vorm is bij hem dan vaak persoonlijker,
realistischer, dramatischer.
Zo heeft de oorspronkelijke Duitse beeldhouwkunst in het gothisch tijdperk op
verre na niet die gratie, dat fijne gevoel voor de maat, die de eeuwige bekoring van
Chartres of Amiens uitmaken, maar wel een inniger vergeestelijkte of een pakkender
macht van onmiddellijke werkelijkheid, hartstocht en individueel accent.
Op iets van dien aard heb ik al gewezen naar aanleiding van de stuc-reliëfs te
Hildesheim en te Halberstadt,
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maar veel duidelijker worden wij het gewaar voor de zandstenen reliëfs van de
koorafsluiting in den dom te Bamberg, paarsgewijs in vlakke nissen gegroepeerde
Apostelen en Profeten (± 1230; voor de dateringen, vg. aant. 4). Of menige
overeenstemming met de andere romaanse scholen in Languedoc en Bourgondië
door ontlening te verklaren is, dan wel, wat mij waarschijnlijker voorkomt, door het
putten uit gelijksoortige bronnen, doet hier weinig ter zake: de persoonlijkheid van
den Bambergsen meester treft dadelijk in de zo ware en expressieve koppen, in de
zo nadrukkelijk sprekende gebaren van de twee aan twee met volle overtuiging
redetwistende Profeten (afb. 48). Ze zijn elk een karakter, tot in de houding toe. De
plooien van de mantels blijven meest romaans-ornamentaal, maar de figuren als
geheel zijn uitdrukking van innerlijkheid. En zulke levendige blikken zijn ons in de
Franse kunst onbekend.
Wat ik daar het romaans-ornamentale noemde, is in den grond verwant met een
maniëristische neiging, die zelfs in het ‘klassiek’-gothische tijdvak van de Duitse
kunst naar voren treedt. Getuige het heerlijk marmeren graf van Hendrik den Leeuw
en zijn gemalin in den dom te Brunswijk (± 1230-1240) (afb. 49): de edele gestalten
ademen onverstoorde rust, terwijl het kleed, op zichzelf behandeld, schilderachtig,
ik zou haast zeggen muzikaal, op soms zeer ingewikkelde wijze bewogen wordt.
Invloeden van de nieuwe Franse kunst hadden zich al vroeger voorgedaan: het
eerst in de brokstukken van een portaal te Maagdenburg, die thans in het koor van
den dom gemetseld zijn en vermoedelijk van ± 1220
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dagtekenen: minder belangrijk, daar de motieven er rechtstreeks uit Parijs en
Chartres overgenomen zijn. Niet lang daarna, ± 1230-1235, wordt het Franse
iconografische programma op de ‘Gouden Poort’ te Freiberg weer toegepast. De
beeldhouwer zal wel de Franse kunst gekend hebben, maar de stijl van de figuren
lijkt meer aan te sluiten bij de zo dikwijls in die periode gebruikte, mooiste Byzantijnse
modellen, alleen hier in wat weke vormen vertolkt. Mogen de aardige figuurtjes in
de bogen herinneren aan het noorder voorportaal te Chartres, toch gaan ze veel
verder in de weergave van het naakt en de beweging.
Op de grens tussen Romaans en Germaans gebied, aan het zuidelijk
dwarsbeukportaal te Straatsburg (± 1240-1250), is het reliëf voorstellend Maria's
Dood een dramatisch gedicht tot groot-zachte schoonheid verheven (afb. 50). Wat
ik de Byzantijns-gothische techniek der Chartrijnse bouwhut zou noemen, herkent
men gemakkelijk in de smalle en vloeiende fronsels der kleren, als van dunne natte
doeken waar het lichaam door schemert, maar bij dat sierlijke gespeel heeft de
gemoeds-ontroering aangrijpende macht, vooral in de vrouwefiguur naast het rustbed
gehurkt: haar handen wringend, het haar losgewoeld, den mond even vertrokken
door een ingehouden snik, vestigt zij haar star-brandenden blik op het als innerlijk
glimlachende, in den klaren dood verheerlijkte gelaat der H. Maagd; een Apostel,
die zich over Maria neerbuigt, ernstig en liefderijk, haar met schuchtere handen
nauwelijks aanrakend, voleindigt de welluidende melodie van smart en hoopvolle
berusting. Die edele koppen in gestileerde haar-omlijsting, de
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bevallige en tevens strenge rythmen van het geheel, zijn als verlicht door een
weerschijn der oudheid.
De twee standbeelden, die aan weerszijden het dubbel portaal bewaakten (thans
in het museum van de kathedraal), de Kerk en de Synagoge (afb. 51) - weer
dramatisch opgevat, de zegevierende tegenover de overwonnene, - behoren tot het
allermooiste wat de middeleeuwen hebben voortgebracht. Het fijne, menigvuldige
gerimpel van de haast doorzichtige kleren, dat toch niet in peuterwerk ontaardt, niet
de eenheid van de massa's vermindert, deze integendeel door een zachte modulatie
van licht beter doet uitkomen, het te gelijk vast besliste en toch zo oneindig kiese
in het spel van den beitel, de bewegingsmotieven, het vervloeien van de
plooiengolfjes over de voeten, dit alles herinnert aan het atelier dat te Chartres o.m.
de H. Modesta schiep. Maar gene figuur te Chartres is even slank en vrij als deze,
gene heeft in den verheven adel en de grote zuiverheid zulk een zenuwige, fijn-sterke
gratie. Gratie... de hoogste deugd van het ‘Ewig-Weibliche’, het onbepaalbare,
geheimzinnige, levende schoon dat den vorm tot muziek en van het zinnelijke geest
maakt: hier is zij, in de Synagoge vooral; beter dan in enig beeld te Chartres voelt
ge het lichaam, maar meer dan in enig beeld te Chartres is het ziel geworden.
Het beeldhouwwerk dat in den Bambergsen dom waarschijnlijk van iets voor het
midden van de XIIIe eeuw dagtekent, moet grotendeels worden toegeschreven aan
een meester, die ook te Reims arbeidde, maar zich daarbij van zijn Germaanse
eigenaardigheid niet ontdaan had (6). Merkwaardig zijn, onder de beelden van een
portaal naast het oostkoor, Adam en Eva: voor de eerste
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maal waagt een steenhouwer zich aan levensgrote naakte figuren, al zal Eva wel
niet naar een vrouwelijk model vervaardigd zijn (afb. 52 en 53). - Binnen in de kerk
zijn Maria en Elizabeth (de zogenaamde ‘Sibylle’) (afb. 54 en 55) vermoedelijk een
vrije navolging van de ‘antieke’ groep der Visitatie te Reims, maar door welk een
oorspronkelijk kunstenaar vertaald! Het groetende gebaar van Elizabeth is niet even
klaar als te Reims, het motief van de hand die het kleed ophoudt is
onbegrijpelijkerwijs herhaald, in de rechterhand is de slip van het kleed een
zonderlinge gebalde prop geworden, waarvan men niet recht weet wat ze voorstellen
moet of hoe ze met het gewaad samenhangt, - overlevend orgaan van een
afgeschafte functie, - terwijl van de linkerhand een dikke plooienval als een reeks
orgelpijpen neerhangt: niets meer van de Franse maat, in die tegenstellingen van
zware rijkelijkheid wordt meer aandacht geschonken aan de uiterlijke vormen dan
aan den lichaamsbouw. Maar alle kritiek wordt overmeesterd door het vaste geweld
van die gestalte, groot en streng als een sterke zuil, hoogopgerichte en versteende
passie, zwijgt voor den fellen wil van dat zienersgelaat met gesloten lippen. Voorbode
van Michelangelo's heldenras, veel meer dan de Elizabeth te Reims. - De Ruiter,
die tegen een pilaar van de kerk werd aangebracht en waarschijnlijk een heilige
voorstelt, - weer een blijk van nieuwen durf: paard en ruiter in rondplastiek en
levensgroot, - heeft nagenoeg dezelfde wezenstrekken als een koning uit de hogere
gedeelten van den noorder-dwarsbeuk te Reims (7); maar het gezicht treft door een
echt Duitse kantigheid en wilskracht. Naast den S. Theodorus te Chartres is er
wellicht geen

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

117
heerlijker beeld van den christelijken ridder uit dien tijd, vol trotse, edele macht,
statige en toch zwierige voornaamheid (afb. 56 en 57).
Aan de ‘Paradijspoort’ van den dom te Maagdenburg overheerste kort daarna
weer het drama: de Vroede en Dwaze Maagden (afb. 58), die hier voor de eerste
maal tot grote figuren geworden zijn, geven bewogen uitdrukking van gevoel in
verschillend geschakeerde houdingsmotieven, die vaak de streng architectonische
schikking overschrijden.
Maar het meest Duitse wat de XIIIe eeuw ons nagelaten heeft, is de sculptuur in
den dom te Naumburg (± 1260). Hier ook heeft men op enig verband met Amiens,
Parijs en Reims kunnen wijzen, en ik meen daarbij nog - wellicht toevallige? overeenstemmingen te ontdekken met Bourgondisch werk (o.m. te Semur-en-Auxois):
in de Franse gothiek, zo één tegenover de romaanse verscheidenheid, behield toch
de Bourgondische school een bijzonder karakter, een zwaarder, rijper, gedrongener,
vleziger stijl, die naar volheid van vormen streeft; en Naumburg vertoont ongeveer
hetzelfde verschil tegenover Straatsburg of Bamberg. Wat er van zij, nergens kan
van navolging, zelfs vrije navolging, sprake zijn; indien Franse invloed hier in
aanmerking komt, het grondwezen van de stoere Naumburgse scheppingen werd
er geenszins door bepaald, evenmin als een lied van Walther von der Vogelweide
of een epos van Wolfram von Eschenbach louter weerklank van Franse poëzie
mogen heten. Tegenover de Franse ridder-distinctie spreekt met ruwer macht de
geest van den feudalen Duitsen ‘baroen’. Wij hebben hier den
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laatsten en struisten groei van de Saksische kunst, waarin steeds meer
eigenaardigheid opdringen kwam. Nergens hebben zich de kwaliteiten van de Duitse
plastiek met zulk een eenvoud en kracht voorgedaan als te Naumburg. Al wat een
paar geslachten in de richting van het dramatisch realisme hadden gepoogd is daar
samengevat en zonder aarzeling, op meesterlijke wijze doorgedreven: het geniaalste
wellicht, wat de XIIIe-eeuwse plastiek in Europa bereikt heeft.
Er kunnen in het werk verschillende handen min of meer onderscheiden worden,
maar zeker is het geheel onder de leiding ontstaan van één groot kunstenaar, die,
en dit dient onderstreept te worden, er iets van zijn eigen tragische stemming in
gelegd heeft. Een eerste proeve van zijn kunst wordt in een oksaal te Mainz erkend.
Hij kwam ± 1250 naar Naumburg over.
We worden eerst aangetrokken door de beelden, op enkele meters hoog in het
westerkoor aangebracht. Twaalf figuren zijn het, acht mannen en vier vrouwen, wie
de kerk in vroegere tijden weldaden te danken had: geen echte portretten dus, maar
in elke leeft toch een sterk afgetekende persoonlijkheid. Alles is hier ongewoon: dat
mensen, in de kleding van den tijd, nu in de kerk de plaats van de heiligen innemen;
dat ze, als binnensculptuur, het koor versieren; en dit met zulk een begrip van de
samenwerking van beeld en bouw, dat die te gelijk ontworpen lijken. Die mensen,
hoe elk ook op zichzelf staat, schijnen daarbij door een dramatisch geval verbonden:
vermoedelijk het bijwonen van een gerechtelijk tweegevecht, waarin een onder hen,
graaf Ditmar, gedood werd, en dat ze in beklemde spanning houdt.
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We zouden ze één voor één moeten beschouwen, om goed te beseffen, wat een
gevoel voor individualiteit zich hier openbaart, en met welk een uitdrukkingsmacht.
Die gestalten, in vergelijking met Bamberg weer tot strengere blokken geworden,
hebben de volle lichamelijkheid, het volume, het vaste staan van een
beeldhouwkunst, die haar eigen middelen erkend heeft. De gewaden zijn tot klare
motieven herleid, met soms éne beweging die ze van top tot teen doorloopt; er wordt
partij getrokken van hun monumentale lijnen, al blijven ze volstrekt natuurlijk; en de
kunstenaar behandelt ze niet alleen als bekleding van de lichaamsvormen, maar
zorgt tevens voor het uitzicht van de oppervlakte, de tegenstellingen en overgangen
van licht en diep-uitgeholde schaduw. Altijd gaat hij recht op zijn doel af: er is bijna
geen conventie meer tussen hem en de natuur; doch altijd ziet hij het grote, ziet hij
het wezenlijke. Zijn werkelijkheidszin is bestaanbaar met echt sculpturale
waardigheid. Sommige van die figuren houden de beweging van één ogenblik vast,
maar zo bepaald van samenhang, in haar eenvoudige lijnen en massa's, dat ze er
staan als rotsen, voor de eeuwen. Het geheel is bezield door een onvergetelijke
energie, die nooit in grofheid ontaardt: er speelt naast en door het ruwe een
innemende bekoorlijkheid en ‘Anmuth’. Den geest zelf van den minnezangerstijd
leven wij daar mee: zijn onverschrokken, trotserend krijgersgebaar en zijn naar
binnen beschouwende vroomheid, zijn ‘Gemüth’ en zijn durf, zijn daad en zijn droom.
We moeten ons hier, hoe ongaarne ook, tot éne groep beperken, die van Ekkehard
en Uta (afb. 59). Waar
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vinden we mooier beeld van de Duitse edelvrouw uit de middeleeuwen? In die hoge
verschijning is heel de fiere gratie van het vorstelijk-vrouwelijke, waar men eerbiedig
naar opziet, samen met het schuchtere van een binnenleven dat als een lamp in
de stilte brandt: we voelen éénzelfde karakter in den blik en den glimlach, in de
beweging van de rechterhand die den mantel toehaalt en het gelaat als besluieren
wou, in het kiese aanraken van de voortreffelijke linkerhand, in het aarzelend
achternaslepen van het linkerbeen. Waarbij ik echter waarschuwen moet tegen het
ontoereikende van elke afbeelding: de volledige ontwikkeling van de motieven en
de rijkdom van de plastische eenheid komen eerst tot hun recht, als men die beelden
van verschillende kanten bekijkt, daar ze niet meer op een enkel uitzicht berekend
zijn.
Ekkehard vormt met Uta het sterkste contrast: als geheel uit een eik gehouwen,
zijn geweldig zwaard met de vuist omklemmend, zwaarbonkige kerel vol
hardnekkigen wil en geduchte instincten, met zijn forse kinnebak en de joviale kracht
van zijn stierenkop. Doet hij niet denken aan die ronde en potige Nederlanders,
waarvan de trouwhartige kunst der lage landen bij de zee ons later menig
konterfeitsel leveren zou? De stoute oprechtheid van het realisme wettigt althans
de vergelijking. Maar men gelieve nu op te merken, hoe bij al die onwrikbare
stoerheid de losser zich bewegende rechterarm en de hand die lichtjes den band
van het schild houdt, aan de gestalte toch weer iets van de hoofse cultuur uit den
riddertijd geven, iets van dat aristocratische, dat de XIIIe-eeuwse plastiek maar
zelden ontbeert.
Elke figuur is een totaal mens. Er zijn er, die door een
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Shakespeariaansen hartstocht treffen; andere, die niets hebben van wat gewoonlijk
‘schoon’ wordt genoemd, boeien door het innige leven van de persoonlijkheid. Gepa
b.v., de zogenaamde ‘Abdis’ (afb. 60), met haar vroegverouderd wezen, zo
individueel, en het geheim van haar biddende ziel: zij ademt in haar eigen atmosfeer,
er is om haar een zonderlinge grootheid die ontzag inboezemt. Het zware gewaad,
met het diepe schaduwspel aan de ene zijde en de recht afvallende plooien aan de
andere, bereikt hier nieuwe effecten, waartoe de Franse kunst het niet gebracht
had; terwijl het naturalisme van het gezicht en van de wonderbaar gebeitelde handen,
die in-der-daad werken, den tijd haast anderhalve eeuw vooruit is.
In het verheven-werk aan het oksaal voor het koor heeft de populaire
uitdrukkingskracht ruim baan: het is als een drama door volksmannen gespeeld.
Het Avondmaal (afb. 61), met slechts vijf aanzittende Apostelen, heeft al heel weinig
van ijdel vertoon, met zulk een overtuiging wordt daar gegeten; op het
zwaar-gedrapeerd tafellaken liggen de hompen brood, het keukenmes, de behoorlijk
gevulde aarden teilen; Jezus stroopt zijn mouw op om over de tafel heen een zijner
jongeren den beet in den mond te steken; daarnaast de knabbelende Petrus, een
type van ruwen eenvoud; een andere drinkt onbezorgd een flinken teug uit den met
beide handen gelichten pot; Andreas, in zijn mantel gehuld, prachtige kaalkop, kijkt
als een cynisch wijsgeer naar het publiek, terwijl hij dapper in den schotel toetast.
Waar de dertig zilverlingen in Judas' mantellap worden geteld (afb. 61), voelen
we hoe een geheim op het toneel
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drukt; Judas luistert vreesachtig, met gespannen blik en ingetrokken schouders,
naar wat den hogepriester in het oor wordt gefluisterd; ook achter hem zijn ze aan
het konkelfoezen; de Joden, waaronder een breed, Tartaarslijkend bakkes, dragen
het zonderlinge hoofddeksel dat hen ook in de passiespelen onderscheidde.
Volgt dan het geharrewar bij den Judas' kus, op den voorgrond Petrus, die met
een ontzettend slagzwaard het oor van Malchus afhakt, - een trek, die bij den
Saksischen dichter van den ‘Heljand’ (IXe eeuw) al zeer naar voren trad. Verder
(afb. 62) wordt een ietwat boerse Christus, lijdzaam, voor zich uitkijkend in
goedmoedige berusting, door zijn arrestant geleid voor den kregelig snauwenden
rijksgraaf Pilatus, die ostensief genoeg zijn handen in onschuld wast, terwijl een
kamerdienaar, met grof-gluiperig knechtsgezicht, hem onderdanig de kom voorhoudt
en er uit de lampetkan water in giet; daarachter enkele koppen in schemerig duister.
- Overal wordt het nodige klaar gezegd; in enkele woorden maar met buitengewone
klem; overal dezelfde werkelijkheid en dezelfde pakkend-dramatische toon. Het
hoog-reliëf wordt vol-rond, strekt zijn diepte tot op drie plans uit.
Onze verrassing neemt nog toe voor het doorgangsportaaltje van dat oksaal,
waar Christus tussen Maria en Johannes aan het kruis hangt (afb. 63): een Christus
uit het volk, maar van hetzelfde reuzengeslacht als de markgraven in het koor. Wij
beseffen daar, waardoor de kunstenaar ons zo aangrijpt: doordat hij zijn ontroering
rechtstreeks uitdrukt, in vormen zo onverbiddelijk waar, dat allen, tot de nederigsten
toe, het passiespel
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als met een broederhart kunnen meevoelen. Bloed verblindt de moede ogen, de
neusvleugels trillen, de mond, door zijn klacht wat vertrokken, laat de witte tanden
zien. En toch roept niet alleen lichamelijke pijn tot ons, maar heldhaftig strijdende
zielenood. Dit is door en door Germaanse kunst, als waarvan een Albrecht Dürer
latere openbaring zijn zou, en meer nog de niets-ontziende Matthias Grünewald:
wars van alle middelen tot uiterlijke verfraaiing, niet schuwend de felle accenten,
kunst van het innig en passie-zwaar gemoed, van waarheidszin en eenvoudige
oprechtheid, sprekend de volkstaal, van uit de menigte tot de menigte.
Bij Maria en Johannes stijgt het pathetische tot een geweld en zelfs tot een
onstuimigheid, die onder XIIIe-eeuwse beelden een anachronisme lijkt: wij wanen
ons al in den barok van de zeer late gothiek aangeland. Maria's schrijnende smart
blijft nog ingehouden: de Moeder ontsluiert zich één ogenblik, ziet ons aan met haar
arm, oud-geschreid wezen, éne hand op haar hart, de andere wijzend met klagend
gebaar naar den lijdenden God. Maar de Discipel is als een wanhopige, die den
strijd verloren weet, en zich van den overwonnene afwendt om handenwringend
bitter te wenen (afb. 64).

4. De beeldhouwkunst in Italië.
Wat Italië aan beeldhouwkunst in die tijden aanbiedt, moet hier wel achteraan komen.
Dit kan menigeen misschien bevreemden: zo stralend is de luister van de renaissance
in de XVe en de XVIe eeuw, dat velen, niet heel lang geleden, nog geneigd waren
Italië te beschouwen als de uitverkoren moeder van de Europese kunst - voor zover
althans
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deze bij een modern mens voor heuse kunst mocht gelden, - en de ‘herleving der
oudheid’ als de toverkracht, die bij de geboorte behulpzaam was. Het wil me echter
toeschijnen, dat zowel die herleving der oudheid als het aandeel van Italië in de
algemene ontwikkeling van de sculptuur, gedurende de XIIIe en zelfs nog in de XIVe
eeuw, van ondergeschikt belang blijven.
Feitelijk is daar weinig dat ons bijzonder aantrekt, vóór die merkwaardige poging
in Campanië, voornamelijk te Capua, ± 1240, die het werk van één mens was, den
groten Hohenstaufen-keizer, Frederik II: vernuftig bewonderaar van de oudheid, liet
hij antieke beelden in zijn Capuaans paleis overbrengen en wakkerde tot navolging
aan. Zo ontstond rondom hem een wereldlijke kunst, die zich welbewust bij de
oudheid aansloot en heidens schoon tot verheerlijking van den Duitsen keizer dienen
liet. Aan haar zijn de eerste vrijstaande beelden en de eerste portret-busten te
danken, die Italië sedert den ondergang van het Romeinse rijk voortbracht. En uit
die school kwam de vermaarde beeldhouwer, dien men wel eens als den inluider
van de renaissance begroet en die althans voor de eerste scheppende
‘persoonlijkheid’ in Italië mag doorgaan: Nicolaas van Apulië, vooral bekend onder
den naam die hem na zijn werkzaamheid in zijn tweede vaderland te beurt viel:
Nicolà Pisano.
Te Pisa verhief zich zijn eerste werk van betekenis (1260): de marmeren preekstoel
in de Doopkerk. Steunend op zes zuilen, draagt hij boven de kapitelen en in de
hoeken der bogen een koor van evangelisten, profeten en sibyllen, terwijl in de vijf
vakken van de
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leuning de geschiedenis der zaligmaking wordt verhaald, van Christus' geboorte tot
het Laatste Oordeel. De lichamelijke volheid en malse ronding van de vormen, de
snit en de drapering van de gewaden, de samenstelling en de techniek doen
onmiddellijk denken aan de reliëfs van Romeinse lijkkisten. Onder de profeten prijkt
zelfs een naakte god, een Hercules. De bouwstijl van den preekstoel herinnert aan
Franse gothiek, maar in het beeldwerk aanschouwen wij een echte weeropleving
van de Romeinse kunst. Te Pisa zelf had Nicolà Pisano modellen gevonden: de
paarden op de Aanbidding der Wijzen werden overgenomen van een vaas, die
thans nog in het Campo Santo te zien is; de H. Maagd die de Koningen uit het
Oosten ontvangt, gesluierd als een matrona (afb. 65), borgde haar houding, kleding
en wezenstrekken van een Phaedra, op een lijkkist die daar ook nog bewaard wordt.
Maar het volstond niet, dergelijke voorbeelden voor ogen te hebben: om zich
aldus den stijl van het Romeinse reliëf eigen te maken, was een lang geoefend
meesterschap vereist, en dat bracht Nicolà Pisano met zich uit de
Campanisch-Apulische school, welke insgelijks antieke beeldhouwkunst met Franse
bouwvormen samenvoegde. Wonderbaar is het gemak, waarmee Nicolà Pisano
zich in die sedert acht eeuwen dode taal weer uitdrukt. Het ware trouwens verkeerd,
enkele figuren daargelaten, hem slechts als een ‘navolger’ te beschouwen: veelmeer
dan eenvoudig na te bootsen, heeft hij met een onbetwistbare oorspronkelijkheid
zich iets van den geest der oude modellen eigen gemaakt. En eerst door hem werd
in Italië de beeldhouwkunst weer tot een levende spraak,
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een buigzaam vertolkingsmiddel van het gemoed. De edele majesteit van koppen
als die der Drie Koningen en der Madonna moest in Toskane aandoen als het
opdagen van een nieuwe wereld. Waar ook de voornaamste bestanddelen van zijn
kunst vandaan komen, wat hij verder rechts of links aan Lombardisch of Byzantijns
werk nog ontleend mag hebben: door den plastischen rijkdom, de ruime grootheid
van de samenstelling, het dramatisch doorvoelen van het onderwerp, gaat Nicolà
Pisano verder dan alle overleveringen, en hij blijkt ten slotte een persoonlijkheid. In
tonelen als de Kruisiging en het Laatste Oordeel breekt hij met de gewone
voorstellingswijs: er is daar een streven naar natuur, beweging en accent, dat men
te vergeefs bij zijn Italiaanse voorlopers of tijdgenoten zoeken zou.
En toch dunkt me de daad van Nicolà Pisano voor de beeldhouwkunst niet zo
vruchtbaar als over 't algemeen wordt aangenomen. De gevolgen, die men van een
‘wedergeboorte der oudheid’ verwacht, bleven eigenlijk uit: er komt die
‘wedergeboorte’ m.i. niet méér betekenis toe dan dergelijke pogingen in den
zogenaamden Salomo en de Visitatie te Reims (of den Dood van Maria te
Straatsburg?) mag toegemeten worden. De Campanisch-Apulische school, in 't
leven geroepen door den wil van een caesar, stierf uit met hem, en in Toskane kon
die ‘renaissance’ evenmin aarden: zij was daar de droom van één schepper, - en
hij zelf bleef zijn droom niet lang getrouw. In de laatste reliëfs te Pisa, de Kruisiging
en het Laatste Oordeel waar ik daareven van gewaagde, merkt men al een drang
en een drukte, die van andersoortige neiging getuigen. En kort daarop dan, aan
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den preekstoel in den dom te Siena (1266-1268), waarbij Nicolà Pisano zich door
anderen, o.m. zijn nog jongen zoon Giovanni liet helpen, is de eurythmie der lijnen,
het beknopte, overzienbare van de compositie vergeten, ieder vak is overvuld met
episoden, de slankere figuren gaan zich te buiten in hevige gebaren, het dramatisch
geweld neemt toe, er wordt meer plaats ingeruimd aan hetgeen het volk kon
aangrijpen, tot in den Moord der Onnozele Kinderen b.v. verbeelding en
werkelijkheidszin volkomen vrij spel krijgen (afb. 66).
Franse invloed is hier onmiskenbaar: menig motief kan geen andere herkomst
hebben, - wat niemand bevreemden zal, die weet dat in dien tijd de Franse
ridderromans in Noord-Italië werden nagedicht, de Provençaalse poëzie in Zuid-Italië
voortbloeide, Brunetto Latini, Dante's meester, zijn voornaamste werk in het Frans
schreef, en de gothische bouwstijl, getuige de kathedraal te Siena zelf, in Italië
zegevierend doordrong. In den Pisaansen preekstoel is het trachten naar
vormschoonheid overheersend: te Siena het trachten naar waarheid, bewogen
handeling, krachtige uitdrukking van de gedachte. De navolging der oudheid is dus
alleen een ‘eerste manier’ van Nicolà Pisano, hij slaat weldra een gans andere
richting in. De kalme en statige adel van zijn eerste werk blijkt in den grond die van
een kunst, waarin de vorm een waarde op zichzelf heeft, zonder noodzakelijk verband
met de vormscheppende gedachte. De navolging der oudheid was voor Nicolà
Pisano niet meer dan een uitgangspunt, zoals de navolging van Byzantijnse ivoren
voor romaanse en vroeg-gothische beeldhouwers. Maar daarna kwam die gothiek,
die de
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eerbiedwaardigste patronen aan kant schoof om eigen opvatting uit te spreken;
naar die gothiek zal Nicolà Pisano nu steeds meer gaan luisteren, en zelfs den barok
van de late gothiek voorbereiden. Dan zoekt hij niet meer de grote, rustige lijn, maar
den vorm die geboren wordt uit het gevoel, die slechts een werktuig van het
innerlijk-doorleefde is. De weg gaat hier dus niet, zoals al te dikwijls wordt beweerd,
van een ‘barbaarse’ gothiek tot de zuiverheid van de antieke schoonheid, maar juist
andersom, van het volgen der ouden tot den zelfstandigen gothischen geest.

5. De schilderkunst.
Wellicht heeft in het romaanse tijdperk de wandschildering meer invloed op de
miniatuur gehad dan deze op haar; dat neemt niet weg, dat wat er van romaanse
wandschilderingen overgebleven is veel minder dan de toenmalige beeldhouwkunst
dat monumentale bereikt, dat, om in hoofdzaak thans nog begrepen en genoten te
worden, buiten alle archeologische belangstelling, niet anders behoeft dan ons
gevoel voor schoonheid en menselijkheid.
De overgang van romaans tot gothisch bracht ook wel in de stilering een levendiger
vorm, doorgaans nog in aansluiting bij uitgelezen Byzantijnse voorbeelden. Maar
de nieuwe bouwkunst, die de ontwikkeling van een grote plastiek mogelijk maakte,
belemmerde integendeel de ontwikkeling van een grote schilderkunst.
In de steden van het Noorden, waar de meeste huizen van hout waren en brand
dikwijls een gehele wijk met kerk en al vernielde, was het hoofd-vraagstuk geweest:
het stenen gewelf van niet te geringe overspanning; en
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de oplossing: het verdelen van het gewelf in afzonderlijke vakken, gedragen door
een ribbenwerk van bogen; d.w.z., het scheiden van de wezenlijke steunkrachten,
die het geraamte van het gewelf uitmaakten, en de afsluitingsvakken, die op dat
geraamte rustten. Uit dat ontledend beginsel, dat het louter constructieve, het
werkend orgaan, streng onderscheidde van het invullende, van den
ruimte-afsluitenden wand, leidde de gothische architect al de gevolgtrekkingen af,
met een onverbiddelijke logica, en één van de belangrijkste gevolgtrekkingen was
het openbreken van den ruimte-afsluitenden wand, die voor de hechtheid van den
bouw niet verder nodig bleek en nu vervangen kon worden door gekleurde vensters.
Het kerkraam werd aldus de voornaamste vorm van de monumentale
schilderkunst: het heerlijke kleurengebed begenadigd door het licht uit den hemel,
zo dat het heiligdom van binnen gloorde in heldere geheimzinnigheid. Het zon-arme
Noorden droomde weer den oostersen droom. Onbeschrijfelijk schoon, als de
zuiverste zomeruchtend, is het kristallijne, diep-klare blauw van sommige vroege
vensters, te Chartres b.v.; later kwam het weemoedig getover van violet, waar
bloedrobijn en vurige topaas uit opfonkelen. De gebreken zelf van het glas, zijn
zwellingen en bobbeltjes, met de oneffen vervloeiing der tinten, doen het visioen
schitteren als in het getril van de warme lucht, terwijl onze hedendaagse kerkramen,
uit onberispelijk glad materiaal, daar wel wat doods bij lijken.
Die kunst van het gebrande glas - die het van belang ware te bestuderen in
verband met de vorderingen van
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de scheikundige wetenschap in dien tijd, - bracht er den schilder van zelf toe, den
samenklank, de tegenstellingen en wisselwerkingen van de kleurtonen na te gaan,
en in dat opzicht toonde hij zich in de XIIIe eeuw een ongewoon bedreven meester.
De geschiedenis kan op niets wijzen, dat in koloristisch-decoratieve pracht de
cyclussen van Chartres of Auxerre, van Le Mans, Bourges of de Sainte-Chapelle
te Parijs evenaart. Maat die gebrandschilderde glazen kunnen ons maar zelden
door schoonheid van vormen aandoen. Zij hadden te veel van verbrokkeld mozaïek:
de loden omtrekken, waar de stukjes glas in gevat waren, lieten den lenigen vorm
niet rijzen, de lijn bleef strak en zwaar, en de tekening werd dan nog gebroken door
den stevigen rooster van ijzeren staven, zonder welken het raam weer en wind niet
weerstaan hadde. Om die reden vermeed de glasschilder zoveel als doenlijk de
composities van ruime afmetingen, verdeelde zijn vensters in vele vakjes door
ornamenten en loofwerk gescheiden, of vergenoegde zich met éne overheersende
middelgestalte, die hij dan omgaf met een reeks ringvormige tafereeltjes vol kleine
figuurtjes. Zeker poogde hij steeds meer, den hem opgelegden dwang te overwinnen;
zoals in de plastiek bracht de XIIIe eeuw tegelijkertijd meer waarheid van leven èn
meer eenvoud, de lijn werd stiller en buigzamer, zoekend haar doorlopenden rythmus,
het ijzeren staafwerk ging buigen en krommen om de verdelingen van het raam te
volgen; maar de bezwaren van technischen aard, hoewel wat minder drukkend
gemaakt, waren toch niet af te schudden, beknelden het reiken naar vrij- en
groot-geziene schoonheid.
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Aan den anderen kant stonden de kansen van de wandschildering niet gunstig: het
ontledingsbeginsel van den gothischen bouwstijl liet steeds minder muurvlakte
beschikbaar, en daarbij werden de bescheiden tonen van het op verse kalk
uitgevoerde ‘fresco’ - al mocht dit ook, in de XIIIe eeuw, naar feller kleur trachten,
- overschitterd en verdoofd door den gloed van de gebrande glazen.
Zo moest de schilderkunst lijden aan een tegenstrijdigheid tussen monumentale
functie en onmonumentalen vorm. Aan dat halfslachtig karakter kon ook de miniatuur
der handschriften niet ontsnappen. In het begin van de XIIIe eeuw ondergingen de
stijl, de techniek, de bladverdeling en vooral het koloriet van de miniaturen den
invloed van de glasschilderkunst: met den lichtenden luister der vensters wedijverde
op het perkament de pracht van het goud, en niets geeft ons duidelijker indruk van
de verfijnde weelde uit die tijden.
Van ‘realisme’ is er toen nog weinig te merken. Alleen in Engelse handschriften
duiken tegen het midden van de eeuw de kiemen van de latere zogenaamde
‘drôleries’ of zotternijen op: de ranken der hoofdletters en vervolgens de randen der
bladzijde werden er soms bevolkt met de wonderlijkste grillen en koddigste invallen:
krijger tegen een huisjesslak aan het kampen, muizen die een kat ophangen,
voortkruipend naakt wijfje met een duivelken op haar rug, e.z.m. Eerst omtrent dien
tijd brak in Frankrijk de zin voor werkelijkheid door: in de tafereeltjes herkennen we
de toenmalige bouwvormen, kleren, wapens; in de randversieringen worden vaak
dieren en planten met aandachtige liefde
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weergegeven. Terwijl de Duitse miniaturen er over 't algemeen onrustig en hoekig,
barok-Byzantijns uitzien, en sommige Engelse Apocalypses ons aangrijpen door
stoute, dramatische fantasie, ligt de bekoring van de Franse school, vooral te Parijs
onder Lodewijk den Heilige, in den kiesen eenvoud van tekening en kleur, vol edelen
smaak, in de geestige, sierlijk zwierige lijn, het los-zekere van houding, gebaar en
beweging. Doch, waar de nauwgezette penseler naar waarheid tracht, heeft hij
alleen oog voor het detail: verhoudingen en perspectief blijven erg kinderlijk. Eerst
een honderdtal jaren later zal de miniatuur, door het konterfeiten van de omgevende
wereld, belangrijk worden voor de ontwikkeling van een nieuwen Europesen stijl.
Zoeken we in de schilderkunst naar een eeuwig schone uiting van de middeleeuwse
gemeenschap, naar iets dat soortgelijke grootheid bereikte als het werk van de
vrome kathedraal-bouwers en steenhouwers, dan moeten we ons naar Italië wenden,
naar de fresco's van Giotto.
In Italië moesten zich de beginselen van den gothischen stijl naar antieke
overleveringen voegen: de Italiaanse bouwmeester liet zich minder door het
constructieve vraagstuk leiden, - hij wenste vooral de mooie ruimte. De gothische
kerk uit het Noorden schoot in de hoogte op, was eigenlijk niet anders meer dan
een opstrevend en evenwichtig samenstel van krachten, - pilaren, steunbogen en
gewelfribben: de Italiaanse kerk integendeel werd verwijd tot zalen, waarin men vrij
en gemakkelijk ademt. De afsluitende omheining behield er al haar waarde, in dat
zonneland moest ze niet opengewerkt worden om, zoals ten onzent, het licht breder
doorgang
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te verschaffen, en den schilder bleef dan genoegzame wandvlakte over, ter versiering
‘al fresco’.
Italië was dus aangewezen om in de monumentale schilderkunst dezelfde daad
te volbrengen als vroeger Frankrijk in de plastiek: daar ook zou de strijd uitgevochten
worden van den geest van vooruitgang, die de jonge westerse beschaving naar
eigen waarheid dreef, tegen het traditionele van het oosters byzantinisme. Aan den
naam van Giotto is de zegepraal verbonden.
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V. Giotto († 1337)
Op het eind van de XIIIe eeuw had de Byzantijnse schilderkunst nog vasten voet in
Italië: in het Noorden praalde Venetië met de gouden pracht van het Morgenland;
geheel het Zuiden, het Groot-Griekenland der oudheid, was een kunstleen van
Konstantinopel, en van uit de abdij der Benedictijners, Monte Cassino, tussen Rome
en Napels, verspreidde zich de bedrijvigheid van de Grieks-geschoolde monniken.
Die Byzantijnse kunst zou nu op tweeërlei wijze verdrongen worden: Siena, dat
zich in dien tijd tot machtigen mededinger van Florence had opgewerkt, brak niet
beslist met de Byzantijnse kunst, veeleer zette het die voort, maar bezielde ze met
een nieuwen, zeer kiesen kunstzin; terwijl de Florentijn Giotto met het byzantinisme
geen vergelijk sloot en het Byzantijns ideaal voor een andersoortig ideaal deed
wijken. De Sienezen vervormden en verfristen de Byzantijnse schilderkunst door
een wakkerder gevoel voor schoonheid; Giotto stelde wat anders in de plaats.
Hij had wellicht van Nicolà Pisano geleerd, hoe het volle leven in plastische massa
kon bezworen worden, en van diens zoon, Giovanni Pisano, hoe - zoals we verder
zien zullen, - het innerlijk drama door houding en
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gebaar zich uitdrukt. Evenals zijn tijdgenoot en vriend Giovanni Pisano mag hij voor
een scherp getekende persoonlijkheid gelden, maar ene die, heel anders dan de
laat-gothische Giovanni, haar eigen wezen in wetten van gebondenheid erkende
en, evenwichtig als de architecturale geest van de klassiek-gothische beschaving,
ons van dien geest het hoogste beeld schonk, dat door schilderkunst te scheppen
was.
Het valt niet te betwijfelen, dat veel van Franse kunstopvattingen o.m. door
bemiddeling van miniaturen Italië had bereikt; maar dat onder Giotto's onmiddellijke
voorlopers twee beeldhouwers moeten genoemd worden, dat de beeldhouwkunst
vroeger dan de schilderkunst gedijde en op deze haar invloed liet gevoelen, lijkt me
van bijzonder belang: wil de schilder met de plastiek wedijveren, dan is zijn beste
pogen er op gericht, den indruk van het volume te geven, de werkelijke, vaste
lichamelijkheid, in de drie afmetingen gezien.
Het nieuwe leven van de monumentale schilderkunst werd in het laatste vierdedeel
van de XIIIe eeuw aangekondigd. Te Siena verjongde Duccio di Buoninsegna het
byzantinisme door zijn fijnzinnige gratie. Te Florence merken we wel enig streven
naar natuurlijker uitdrukking bij Cimabue, wiens belang echter vaak overdreven
wordt. Maar te Rome verschijnt, in de jaren 1270, de meester die het meest verdient,
voor de plastische grootheid van zijn visie, met Nicolà Pisano vergeleken te worden:
Pietro Cavallini, die o.m. het machtige Laatste Oordeel in S. Cecilia-in-Trastevere
uitvoerde (dit eerst in de jaren '90). De twee stromingen, die van Cimabue en die
van Cavallini, troffen omstreeks 1280-1290 in Assisi
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samen, - Assisi, in de Umbrische bergen, de stad van S. Franciscus.
Franciscus was gestorven in 1226. Reeds twee jaren later legde paus Gregorius
IX den eersten steen van de basiliek te Assisi; zij werd in 1252 ingewijd, en bestaat
uit een lage, kroftachtige onderkerk en een hoogruime bovenkerk, beide geheel met
wandschilderingen versierd. Parallel met tonelen uit het leven van Christus werden
in de bovenkerk tonelen uit het leven van Franciscus voorgesteld, en het is licht in
te zien, dat de vertolkers van deze stof meer tot eigen vinding genoopt waren. In
de stad der pausen trof Cavallini door antieke majesteit: met het verhaal van allerlei
episodes konden de schilders zich meer tot het volk wenden. Voorbereiding van
Giotto: maar van daar tot Giotto's echten kunstwil, zoals ons die te Padua in het
eerste decennium van de XIVe eeuw verschijnt, is er dan nog een geniale sprong.
Met zekerheid kan er in de bovenkerk te Assisi niets aan Giotto toegeschreven
worden. Het is zelfs de vraag, of hij daar werkzaam geweest is (1). Wat er van zij,
we mogen thans de mening laten varen, als zou Giotto vooral door den
franciscaansen geest moeten verklaard worden (2). Zijn betekenis verliest er niets
bij, integendeel: hij verschijnt ons als de eerste héél grote schilder, de eerste die
ons overweldigt door zijn begrip van zuivere kunstwaarden, de inluider van een te
gelijk natuurlijke, volkomen vermenselijkte, kloek-mannelijke, èn toch uiterst stijlvolle
schilderkunst, - bij hem léven de gestalten werkelijk, lichamelijk, en spreken de
gebaren op zo duidelijke wijze, is de expressie van het drama zo klaar, dat de zin
van de handeling onmiddellijk gevat
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wordt, en wat in artistiek opzicht nog van ongemener gewicht blijkt: de verhouding
van iedere bijzonderheid tot het geheel is meesterlijk overwogen, en uit de grote,
eenvoudige lijnen, uit de gemakkelijk overzienbare, evenwichtige samenstelling,
komt de edelste schoonheid over ons. Dàt is de daad, die tegenover alle vroegere
schilderkunst een ‘begin’ mag heten en vruchtbaar bleef tot op onze dagen.
Trachten we eerst na te gaan, in een enkel altaarschilderij, door welke middelen
Giotto aan dat nieuwe gevoel voor leven, stijlvol leven, een vorm geven kon, en
vergelijken we daartoe zijn Madonna in de Uffizi te Florence met de nog betrekkelijk
Byzantijnse van Cimabue in dezelfde verzameling (3) (afb. 67 en 68).
Wat Cimabue ontbreekt is het plastische van de verschijning in de ruimte, alsmede
de organische bouw van de gestalten. Wij zien wel het gewaad van Maria, met die
stijf-regelmatige goudglansen, die in de Byzantijnse kunst het attribuut der heiligste
hemelingen waren. Doch waar is het lichaam? Hoe zitten de benen? Alle gezichten
vertonen hetzelfde Byzantijnse type, met den als bevroren glimlach. Wij moeten al
goed vertrouwd zijn met wat er voorafging, om hier een eerste voorjaarslauwte
gewaar te worden. Zowel in den vorm als in de uitdrukking bedient Cimabue zich
van overgeleverde tekens, die veeleer aanduiden wat zij te zeggen hebben, dan
dat zij het in onze zinnelijke waarneming met de geheime macht van het echt levende
als volledige voorstelling zouden doen opschieten.
Bij Giotto merken we dadelijk, hoe hij te gelijk naar stijl èn natuur tracht. Stijl noem
ik hier die mooie orga-
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nisatie, waardoor ieder detail en de ganse compositie tot opperste klaarheid gebracht
worden. De vorm is vereenvoudigd: de strenge, doorlopende omtrekken van Maria's
donkeren mantel geven het beeld een bijzonder zuivere grootheid; die rechte lijnen
en stille massa's worden herhaald in de twee engelen, die de kroon en het kistje
aanbieden: zo sluiten zij de compositie aan weerskanten goed af. Giotto plaatst zijn
figuren niet meer in een gelijkmatig rijtje boven elkaar, maar onderscheidt ze, ordent
ze in groepen: achter die engelen verschijnen de andere gelukzaligen als een koor,
ondergeschikt aan de voorop-staande rei-aanvoerders, die door blik en beweging
voor allen spreken - éne helderzingende stem, begeleid door het geruis van veler
zacht-neuriënd gebed. De lezer moge zelf nagaan, hoe voortreffelijk in de twee
voorste engelen alles weer berekend is naar de rol die zij in de algemene
samenschikking moeten vervullen, hoe deze en de hoger-staande gestalten door
juistafgewogen tegenstellingen en overeenstemmingen elkaar beantwoorden, en
hoezeer die samenhang in de verscheidenheid tot de weldoende rust van het geheel
bijdraagt. Compositie en gedachte steunen elkaar: die twee voorste engelen behoren
meer tot onze aarde, door hun gebaar en hun blik, het knielen en het aanbieden
van nederiger geschenk, - terwijl zij in hun lichtere tonen met de marmeren trappen
van den troon een stevigen voorgrond uitmaken, waardoor de hoofdgroep wat
achteruitgeschoven wordt.
Zo komen we nu tot die andere zijde van Giotto's kunst: den zin voor werkelijkheid,
en o.m. het trachten naar voorstelling van de ruimte. Al mag de perspectief
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nog zeer onbeholpen heten, de verschillende afstanden zijn toch aangeduid: twee
engelen knielen voor de trappen, twee andere staan achter hen maar nog voor den
gothischen troon, en deze heeft uitgesneden wanden, zodat de bovenste figuren
er door kijken, terwijl die koppen-rijen schuins gesteld zijn. In de lichamen wordt het
vol-ronde veel beter weergegeven dan bij Cimabue; het bovenlijf der H. Maagd wijkt
ietwat achteruit, opdat het kind gemakkelijker op den schoot zitten zou, we raden
de vaste vormen, de uitspringende knieën. Maar ook de uitdrukkingen zijn zoveel
natuurlijker geworden: wat een verschil tussen de Byzantijnse poppen zonder
beenderen en deze levende wezens met tedere, verstandige meisjesgezichten;
tussen de ouderwets ideale Hemelkoningin en deze Vrouw, ernstig en schoon: zij
is niet anders meer dan door reinheid van visie verheerlijkte menselijkheid.
Die Madonna dagtekent waarschijnlijk van ± 1310-1315. Giotto's genie was toen
reeds tot volle rijpheid gekomen in de Arena-kapel te Padua. Deze werd in 1303-1305
gebouwd door Enrico Scrovegni, een rijken patriciër, tot boete voor de misdaden
van zijn vader, den woekeraar Reginaldo Scrovegni, dien Dante in den zevenden
kring van zijn hel heeft opgesloten. Die Arena-kapel is het kostbaarste heiligdom
van de opluikende Italiaanse schilderkunst. Zij bestaat uit een enkel schip, waarvan
de effen muren door Giotto en zijn leerlingen ± 1306 en volgende jaren met tonelen
uit het leven van de H. Maagd en Christus werden versierd, terwijl onderaan
allegorische figuren van Deugden en Ondeugden de lambrizering uitmaken. Op den
triomfboog voor het koor zien
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wij den Heiland door engelen vereerd; aan de binnenzijde van den gevel, het Laatste
Oordeel; op het gewelf, profetenkoppen. Dit is dus een cyclisch geheel, vergelijkbaar
met het programma van een Frans portaal. - Wellicht werkte de beeldhouwer
Giovanni Pisano in de Arenakapel te gelijk met den schilder Giotto.
In de fresco's te Padua geeft Giotto de volle maat van wat hij vermocht. De
lichamelijkheid der gestalten en de schikking waardoor in ons het gevoel der
verdieping wordt gewekt, met andere woorden de plastiek van figuur en ruimte,
ziedaar wat zijn werk dat leven verleent, die waarheid, die de tijdgenoten er het
meest in prezen; terwijl wij, die al zoveel realisme achter ons hebben, meer
aangetrokken worden door den monumentalen zin en het wijze beleid in het gebruik
van de middelen, de concentratie en de klaarheid van de samenstelling, het
terugbrengen van het geheel tot gemakkelijk leesbare lijnen, waardoor alleen het
noodzakelijke wordt gezegd, maar dan ook op inslaande wijs.
Men zie b.v. den Judaskus (afb. 69 en 70), dat contrast van den groven verrader
met den god-mens, wiens blik zijn blik doorpeilt: iets dergelijks zou men tevergeefs
in de vroegere schilderkunst zoeken. De zo dikwijls geroemde dramatische
uitdrukkingskracht van Giotto berust eigenlijk op dat doordenken, dat herscheppen
van het onderwerp in den geest, wat voor hem zo kenmerkend is: dat juiste besef
van wat luider en wat stiller spreken moet, dat onderschikken van het bijkomstige
aan het wezenlijke, kortom, die volkomen doorstraling van het instinct door de rede,
van den vorm door de gedachte.
Ik hoef er nauwelijks op te wijzen, hoezeer die kwali-
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teiten van een gezond begrip der monumentale wandschildering getuigen. Zij zijn
een welbewuste aanpassing van de uitingsmiddelen der schilderkunst aan de
techniek en het doel van het fresco. Schilderen ‘al fresco’ betekende schilderen op
een nog ‘verse’ kalklaag: het was dus zaak, met vlugge en zekere hand te werk te
gaan; het stuk dat de meester zich voorgenomen had dien dag te voltooien moest
af zijn voordat de kalk weer opdroogde; retoucheren viel lastig. De vloeibare, met
eiwit gemengde verf, door de kalk ingezogen, verleidde tot een harmonie van vlakke
zachte kleuren, die als de natuurlijke tonen van den bleken muur verschijnen. De
muur wordt niet weggedacht, hij blijft onder de versiering bestaan. Geen gepeuter
aan details: de samenstelling moet duidelijk zijn, de grote lijnen en de gebaren die
het best het voorval verklaren, komen goed uit: de gelovige die er naar opkijkt vat
het geheel zonder het brokje bij brokje te moeten spellen. En zo het rechte verstand
van de compositie de hoogste deugd van de Italiaanse schilderkunst geworden is,
dan is het wellicht eerst te danken aan de voorname plaats die de wandschildering
in het Zuiden bekleedde.
Nemen wij als voorbeeld de Bewening van Christus te Padua (4) (afb. 71): daar
gaat de pathetische kracht gepaard met een kunst van samenstelling, die reeds
aan Rafaël doet denken. De ‘dramatis personae’ zijn zo geschikt, - b.v. de vrouwen
voor, naast en achter Christus, - dat zij het gevoel van de diepte wekken, de ruimte
verwezenlijken. Overal eenvoudige omtrekken, met een karakter van grootheid,
massale vormen die toch niet zwaar worden. Er is niets van het afzichtelijke
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des doods in het naakte lichaam van den God, zoals het daar ligt, omgeven door
de smart en de liefde der vrouwen, die zijn hoofd en zijn handen stutten, verslonden
in de aanschouwing van zijn heilige wonden. Bij Giotto's voorgangers steunde Maria
het hoofd van haren Zoon: hier is zij niet anders meer dan éne beweging en één
blik van tederheid. De twee vrouwen links, de ene met uitgespreid, de andere met
ingetogen gebaar, verschijnen weer als de aanvoersters van het saamgedrongen
koor achter haar. Hieraan beantwoorden rechts twee mannen in stillen weedom.
Maar voor hen, een enkel, uitslaand gebaar van wanhoop: Johannes kwam
toegelopen, en blijft in eens pal voor het wrede gezicht, de armen uitgebreid. Het
is of we een kreet van droefenis hoorden, waarin aller droefenis wordt saamgevat.
Wat kan één motief, al mag het nog zo sober zijn, sterk spreken, mits het maar den
passenden toon treft, goed afgewogen in verhouding tot al wat het omringt! Door
zijn afzonderlijke stelling trekt Johannes den blik naar zich toe: in het midden van
de compositie is hij het luidste accent. Doch al de lijnen - zelfs het landschap, met
dien barren rotsrug, - neigen naar het ideëele centrum: het hoofd van Christus, met
het hoofd van zijn Moeder erover gebogen.
Na Padua werkte Giotto nog te Assisi, Rome, Napels, Florence. De twee kapellen
in Santa Croce te Florence, met tonelen uit het leven van S. Franciscus en Johannes
den Doper, dagtekenen uit zijn laatste tijdperk (zeker na 1317). Ik laat het den lezer
over, den beroemden Dood van S. Franciscus (afb. 72) met de Bewening van
Christus te vergelijken. De hoge ernst van de stemming leidt er
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tot nog strengere concentratie. Maar de Opwekking van Drusiana door Johannes
den Doper (afb. 73) kan ons beter leren, hoezeer Giotto aan rijkdom in den eenvoud
en aan orkestrale macht gewonnen had. De weloverlegde stijl der Arena is nog
symfonischer geworden, en grootser. Door de plechtige majesteit der samenstelling
en de waardigheid der houdingen verschijnt Giotto hier als de echte voorloper van
den man, die honderd jaar later dezelfde kunstsynthese volbrengen zal: Masaccio.
De gebouwen die als achtergrond dienst doen en zich schuin naar de diepte toe
uitstrekken, mogen óns nu toneelschermen lijken en in hun verhouding tot de figuren
niet genoegzaam den indruk van de werkelijkheid geven: wie alleen belang hecht
aan de geestelijke betekenis van het voorval en aan de waarde van de vormen in
de samenschikking, zal met Giotto's aanduidingen vrede nemen en in zijn
monumentale kunst geen bepaalder ‘realisme’ wensen. Die gekanteelde stadsmuren
met torenpoort en tempel ontwikkelen zich ruim en rustig, de zwaarte en het rythme
van de architectuur beantwoorden precies aan de zwaarte en het rythme van de
verscheiden groepen. In het midden een leegte, waardoor de arm van den heilige
en die van Drusiana, door eenzelfde beweging goed uitkomen (5). Alle gebaren
afgemeten, geen nodeloze overdrijvingen; de twee sterkste uitdrukkingen het naast
bij Drusiana. De vrouwen rondom Johannes geknield doen ons weer duidelijk
bevroeden, dat hier een mirakel van het geloof gebeurt. Niets te veel, en toch, wat
een volheid! In de prachtige kalmte der gewaden en de verdeling der massa's
beleven wij als een verrijzenis van den Helleensen geest.
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Giotto stierf in 1337. In vele steden was hij werkzaam geweest, en zijn roem gold
niet alleen den schilder, maar ook den bouwkundige, die o.m. de plannen van den
Campanile te Florence tekende; het is zelfs waarschijnlijk, dat menig beeldwerk van
dien heerlijken klokketoren op hem teruggaat. Het natuurlijk gezag van zijn
persoonlijkheid liet zich van Noord tot Zuid gevoelen, zijn invloed verspreidde zich
spoedig en talrijk waren zijn leerlingen en navolgers: overal, buiten Venetië,
zegevierde het fresco over het goudglanzende mozaïek, de schoonheid der kunst
over de praal van het kostbare materiaal.
Buiten Venetië, dat vooral in de XVIe eeuw andere doeleinden zou nastreven,
beheersen twee problemen de geschiedenis der Italiaanse schilderkunst: het
plastische probleem - levensware lichamelijkheid, en ruimte, - en het probleem van
de samenstelling. Het eerste kon door Giotto niet volkomen opgelost worden: de
middelen waarover hij beschikte waren nog onvoldoende, het ontbrak zijnen tijd
evenveel aan kennis van de anatomie, waardoor een overtuigende weergave van
de beweging eerst mogelijk worden zou, als aan kennis van de perspectivische
wetten (6). De verkorting der figuren blijft gebrekkig, de ruimte bestaat uit
verschillende vlakken, haast als uitgesneden schermen achter elkaar geplaatst,
maar strekt zich niet genoeg naar de diepte uit: iedere gestalte handelt in háár vlak,
haar gebaar leeft niet in de drie afmetingen (7). Het zal de taak van de XIVe eeuw
zijn, in die richting verder te zoeken, totdat honderd jaar na Giotto de ruimte eindelijk
door Masaccio verwezenlijkt wordt. Maar de gestalten hebben
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reeds de vastheid van het werkelijk volume. En tegenover het probleem van de
samenstelling bleek Giotto een even onfeilbaar als geniaal meester: niemand had
ooit juister begrip van wat monumentale schilderkunst behoort te zijn; rijker en
veelvuldiger harmonieën waren te vinden, maar niemand heeft hem overtroffen in
duidelijkheid van verhaal, essentiële klaarheid en evenwicht van groepering,
grootheid van lijn en van algemenen opbouw. Iedermaal dat de schilderkunst - in
verband met de architectuur, die gemeenschapskunst bij uitnemendheid, - de idee,
den droom, de innerlijke waarheid, waardoor een mensen-menigte naar geest en
ziel tot een maatschappij wordt, op de wanden in hoog-zuiver beeld heeft willen
brengen, werd zij een vernieuwde vorm van Giotto's openbaring, tot op onze dagen.
Wat een volk van naamloze bouwheren en steenhouwers was voor de architectuur
en de plastiek, Thomas van Aquino voor de wijsbegeerte, Dante voor de poëzie,
dat was Giotto voor de schilderkunst. Zijn werk verschijnt als de laatste grote
uitdrukking, in monumentale gebondenheid, van de christelijke gemeenschap der
middeleeuwen.
Het zal ons echter niet ontgaan, dat bij Giotto de verhouding tot de architectuur
al vrij losser is dan in het Byzantijns mozaïek, ook als ruimte-decoratie minder
vermag dan de gothische kerkvensters: in zijne kunst heeft het persoonlijk element
daartoe reeds te veel veld gewonnen; ieder schilderij bestaat daar op zichzelf, al
maakt het deel uit van een wandversierende reeks.
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VI. De late gothiek (± 1270-± 1350)
1, Inleiding.
Het indelen naar tijdperken - waarbij het tekentje ± veel speelruimte moet gelaten
worden, - dient slechts tot gemakkelijker overzicht: het beantwoordt niet aan de
menigvuldigheid van het vloeiende leven, dat nooit in scherpe grenzen te omsluiten
is. Zet ik hier ± 1270 als aanvang, dan is het alleen omdat ik de Naumburgse
stichtersbeelden in hoofdzaak nog tot de volgroeide of zo men wil de ‘klassieke’
gothiek reken. Feitelijk ook Giotto, die, ver over dien datum heen, als schilder, voor
de laatste maal, de harmonisch-synthetische macht van die gothiek doet zegevieren,
- gelijk Dante met zijn Commedia in den grond nog tot het geslacht van de grote
kathedralen-bouwers behoort. Maar over 't algemeen reikt de klassieke gothiek niet
veel verder dan het midden van de XIIIe eeuw. Van toen af worden we meer en
meer het afnemen gewaar van den monumentaal-gemeenschappelijken geest (hier
en daar een speelse sierlijkheid die naar maniërisme overhelt) en aan den anderen
kant het vrij-komen van nieuwe, vruchtbare verschijnselen (meer realisme,
onbevangener persoonlijkheid, bewogener uitdrukking, kiemend begrip van de
zelfstandigheid der kunst). Het ene óf het andere was sedert ± 1250 soms al voelbaar
in de meest gevor-
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derde plastiek, te Parijs, te Reims en te Amiens, in Duitsland te Naumburg, in Italië
te Siena. In de ‘late gothiek’ en vooral in de eerste helft van de XIVe eeuw zal dit
alles nu verder gedreven worden en zich ruimer verbreiden.
We moeten hier rekening houden zowel met die doorlopende innerlijke
ontwikkeling, die samenhangt met den groei van de persoonlijkheid in de
laat-middeleeuwse maatschappij en tevens naar autonomie van de kunst dringt, als
ook met die ontwikkeling, die meer aan den bepaalden tijdgeest beantwoordt. Deze
laatste verleent aan de thans beschouwde phase van de gothiek een bijzonder
karakter, geeft aan de steeds doorwerkende kracht van groeiende persoonlijkheid
de kleur van een bijzonderen stijl.
Stippen wij terloops aan, dat het die bijzonder laatgothische stijl is, die in het
gewone spraakgebruik als ‘gothisch’ bij uitnemendheid is gaan gelden: de stijl,
waarin het affect de gehele vormgeving beheerst.
Bij het zich losmaken uit den monumentaal-gemeenschappelijken geest openden
zich voor de kunst allerlei nieuwe mogelijkheden: b.v. naar het zwaardere óf naar
het lichtere toe. De neiging naar het lichtere zal, namelijk in de eerste helft van de
XIVe eeuw, den voorrang genieten: de vorm wordt zoveel mogelijk verfijnd, - in een
tijd, dat ook het ideaal van den ridder zich verfijnd had, meer ‘hoofs’ was geworden.
Eerst omstreeks het midden van de eeuw, wanneer in de steden de oude
aristocratische geslachten doorgaans niet meer het heft in handen hebben, merken
wij, hoe naast de tot conventie vervallende late gothiek de positieve geest der
burgerijen
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in de kunst beslist veld wint. Hoofse verfijning van den vorm, maar te gelijk, hoe
langs zo meer, de natuurlijke stoffelijkheid onderworpen aan de uitdrukking van het
onstoffelijke, en dat onstoffelijke in nauwer verband tot het subjectieve gebracht, tot
het gevoelig gemoed van den toeschouwer.
Het streven van de bouwkunde, om haar analytisch beginsel en haar verticalisme
te overdrijven, om alle aardse zwaarte te doen vergeten in haar opschieten ten
hemel toe, vindt nu haar weerklank in de beeldende kunsten. De lijn krijgt veelal
meer betekenis dan de massa. Ze windt zich omhoog, kronkelend soms als een
vlam, zo dat de beweging de ganse gestalte in bezit neemt. Het slanke, tengere
lichaam weegt op den grond niet meer.
Het evenwicht tussen de natuur en het ideëele is verbroken: de natuur moet weer
voor het ideëele onderdoen. De vorm wordt niet meer door de levende gestalte
bepaald, hij wordt de gestalte opgedrongen (1). Het gewaad is er niet meer in strikte
overeenstemming met het lichaam, het wordt op zichzelf behandeld: gestileerd tot
zachte melodie van lieflijke curven, elkaar tegengesteld en weer samenvloeiend om
in krullende rondingen uit te lopen, volgens wat een echte ‘dialectiek der vormen’
genoemd werd (2). Het hoeft niet gezegd, dat dit gemakkelijk tot manier wordt, maar
maniërisme is ten slotte ook erkenning, dat het kunstwerk zijn eigen wetten zal
gehoorzamen: het wil als ‘kunstwerk’ gelden. Reeds bij Giotto, al stond deze met
zijn grootse opvatting te dicht bij het leven om aan laat-gothische mooidoenerij toe
te geven, steunt de wandschildering
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op haar innerlijke regelen, op haar artistieke zelfstandigheid.
In het kleed van dien stijl vindt de wereldlijk-hoofse smaak, vindt de gevoeliger
vroomheid van het burgervolk een gepaste uitdrukking. Het kunstwerk geeft meer
van dagelijkse werkelijkheid en spreekt van naderbij tot de ontroerde ziel. Het vertolkt
een ‘stemming’, verkrijgt in dien zin ook een persoonlijker karakter, - meestal een
stemming van ietwat-vrouwelijke tederheid. Voornamelijk in Duitsland bloeit de
mystiek weer hoog op, - insgelijks individueler vorm van godsdienstige verheffing,
- door liefde onder de mensen een navolging Christi verwezenlijkend, hunkerend
naar de vereniging met de onuitspreekbare geheimenis van God. Zo wordt de kunst
ook een gebed, een dialoog van het hart met datgene waardoor het aangedaan
wordt, weerklank van berouw of verlangen. Het innerlijk leven van den gelovige
ademt er uit. De Moedermaagd met het Kindeken Jezus neemt een ruimer plaats
in, glimlacht ons vertrouwelijk toe. De zielesmart zingt luider; een zonderlinge
weemoedigheid sluiert het aangezicht van Maria. Het leed van den Gekruisigde
grijpt ons aan, en het drama van de Pietà, de Moeder die over het bloedige lichaam
van haren Zoon treurt.
Het eind van de XIIIe en het begin van de XIVe eeuw kenmerkt zich - zoals gezegd,
Giotto daargelaten en parallel met de hier geschetste algemene trekken van de
bevallige en innig-gevoelige late gothiek, - door het tegendeel van klassieke
helderheid, namelijk een soort van gothischen ‘barok’: hartstochtelijkheid die elke
norm versmaadt, - sommige reliëfs van Giovanni
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Pisano branden van even ongetemd vuur als de laudi van Jacopone da Todi. In de
volgende decenniën wordt de toon weer aangegeven door een rustiger stijl van
kieskeurige gratie: tot voorbeeld volstaat het te verwijzen naar de plastiek van Andrea
Pisano en de gedichten van Petrarca, - Petrarca, die trouwens ook in ander opzicht
de ‘artistieke’ strekking van zijn tijd vertegenwoordigt, doordat hij de welluidende,
delicate schoonheid van den vorm, om den wille van den vorm zelf, al zijn zorgen
wijdt.
Weldra zou in de beeldende kunsten het overfijne spel van lijnen wel eens tot
lege calligrafie ontaarden, zo iets als een gothischen ‘rococo’, waardoor dan de
gezonde weeromstuit van het realisme te meer gerechtvaardigd wordt.

2. De beeldhouwkunst in Frankrijk.
De drang naar lossere vrijheid ontwikkelt zich het makkelijkst in figuren van
betrekkelijk kleine afmetingen. Te Amiens, op den drempel van het boogveld aan
het zuidelijk dwarsschipportaal (± 1270), staan de Apostelen niet meer als palen
naast elkaar, maar zijn druk aan het kouten. De parmantige S. Jacob, met palster
en pelgrimshoed, daagt ons uit met zijn lustigen blik, in tegenstelling met den
zachtdromerigen S. Jan: daar is al iets in van de gratie van Andrea Pisano. Een stijl
van nog ongedwongener bevalligheid bekoort ons dan in het Laatste Oordeel van
de kathedraal te Bourges, het om zijn elegant realisme en zijn lenige behandeling
van het naakt aantrekkelijkste wat het eind van de XIIIe eeuw in Frankrijk heeft
voortgebracht.
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We hebben gezien, hoe in het beeld gaandeweg meer beweging kwam, binnen de
grenzen van het gegeven rechthoekige blok. Dat de steenhouwer aan de techniek
van het rechthoekige blok verknocht blijft, terwijl hij toch verlangt, die opgelegde
gebondenheid in schijn te breken, blijkt namelijk uit het Madonna-type, dat door de
late XIIIe eeuw aan de XIVe werd overgeleverd. We hebben reeds kennis gemaakt
met de ‘Vierge dorée’, aan het portaal te Amiens waarvan zoëven sprake was. Zij
kan als uitgangspunt genomen worden. Zij leidt enigszins naar de laat-gothische
aanminnigheid: ze weet dat ze lief is. - Ruskin noemde haar een ‘kameniertje’...
Maar beschouwen we dan de H. Maagd in de Notre-Dame te Parijs (afb. 74),
vermoedelijk uit het begin van de XIVe eeuw: wanneer de zuiver-frontale Koningin
der Hemelen, den Heiland glorierijk voor zich uitreikend, wijken moet voor de
menselijker Moeder, die haar kind op den arm draagt, en het glimlachend toeknikt,
dan geraakt de beeldhouwer wat in het nauw, daar het hem niet zo licht valt, die
bredere houding in de beperkte ruimte te schikken. Het beeld is aan alle kanten
tegengehouden door de onzichtbare wanden van het oorspronkelijk blok. Om nu
plaats te vinden voor het kind, om het binnen het vierkant te krijgen, moet Maria het
bovenlijf schuin uitbuigen; dit verklaart de kromming van de gestalte, die van de
scherpuitstekende linkerheup opwaarts een curve beschrijft, terwijl het over de
benen gedrapeerde kleed in tegenovergestelde richting neerzwiert. Het lichaam
steunt op het linkerbeen, de slepende rechtervoet staat in hetzelfde verticale vlak
als de rechterarm, en daar een spaarzaam gebruik
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van zijn stof den beeldhouwer noopt, de voeten niet te laten uitspringen, doet hij
het been, van de knie af, wat achteruitwijken. Ge voelt duidelijk, dat hij tegen den
dwang van zijn regelmatig blok stribbelt, er zoveel beweging in brengen wil als hij
maar kan, tot zijn madonna er gaat uitzien als een vertaling in kronkel-stijl (‘style
flamboyant’ of vlammenstijl) van het groots-edele type ons bekend door het
noorderportaal der Notre-Dame te Parijs. Men zie een voorbeeld uit de kathedraal
te Troyes (eerste helft der XIVe eeuw) (afb. 75). Dergelijke figuren, die haast naar
een S-vorm zwemen, passen alleen in een schilderachtige architectuur, doch horen
niet meer bij de wezenlijke lijnen van een rationeel-gothischen bouw.
Zo komt men er van zelf toe, de beelden niet meer te beschouwen als één met
de architectonische krachten, maar men stelt ze, tot louter decoratieve doeleinden,
in uitgeholde nissen, het eerst aan het noordelijk zijportaal te Parijs (kort na 1237),
dan te Bourges, Rouaan, Straatsburg, Lyon, Bordeaux. Het verband met de omgeving
wordt steeds losser. Tevens zien we den zin voor grootheid verslappen: aan het
portaal zelf worden in het begin van de XIVe eeuw de indrukwekkende gestalten
vervangen door een bekleding met veel vlakverheven beeldwerk van geringe
afmetingen (Rouaan, Auxerre, Lyon). Men gaat allengs de figuur meer op zichzelf
zien, als afzonderlijke schepping. De eenvoudige lijn wordt opgeofferd aan allerlei
eigenaardigheid, de rustige plooi van het kleed voldoet niet meer, men wenst de
aardige krullen, de talrijke pittoreske vouwen, die er alleen zijn om het oog te
verlustigen.
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Dit brengt meer verscheidenheid mee. Zoals reeds gezegd, kan het evenwicht van
plastiek en architectuur op verschillende wijze verbroken worden: neigend naar het
massieve toe, óf naar de ranke sierlijkheid. Het ware overigens van belang, die
ganse ontwikkeling te vergelijken met die van de Griekse beeldhouwkunst na Phidias
en in den tijd van Skopas en Praxiteles: men zou dan beseffen, hoe noodwendig
de rythmus van de verandering aldus verloopt. De twee thans aangeduide richtingen
zijn soms in eenzelfde beeld te onderkennen. Hier ineengedrongen lichamen, gehuld
in dikke, breedgolvende stof, waarbij gestreefd wordt naar schilderachtig uitzicht,
meer beweging van klaar en donker, feller contrast van diepe schaduw-groeven en
rondingen waar het licht op glijdt. Elders zwierige elegantie, die geen onvaste
houdingen schuwt, verfijnd geslinger van lijnen, dat wel eens in knutselende manier
vervalt. Na het kalmverhevene uit één geut, de vondsten van de virtuositeit: de
beeldhouwers hebben thans een lange traditie achter zich, zij kennen al de knepen
van hun ambacht, zij beginnen er mee te spelen, kunstjes te maken.
Dit alles, ik moge het herhalen, is voortzetting van een proces, dat reeds in de
XIIIe eeuw aangevangen was, en de ontwikkeling van den vorm gaat parallel met
de ontwikkeling van de stemming: zoals er naar hetzij sterkere hetzij puntiger effecten
in de vouwenschikking van een kleed gezocht wordt, zo ook in de
gemoedsuitdrukkingen; - het krachtige slaat gemakkelijk over tot het
heftig-pathetische, het zachte wordt zoet, het fijne tenger, het vrouwelijke verwijfd.
De liefderijke genegenheid, die van het gezicht der H. Maagd stil afstraalde,
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verbleekt dikwijls in een behaagzieken glimlach van schalks gespitst mondje. Het
praxitelisme van sommige beelden te Reims verloopt dan tot een soort
alexandrinisme.
Overigens zien wij met den zin van grootheid de godsdienstige wijding afnemen.
De kleine reliëfs der portalen, waar ik daareven van gewaagde, zijn in hoofdzaak
scheppingen van de fantasie, - waaronder herinneringen van de oudheid, een
Hercules, en Eros, saters, enz. - die den ‘imagier’ ruim gelegenheid bieden om zich,
zoals vroeger te Reims, aan de bekoring van zijn eigen kunstluimen over te geven.
Met de verhouding tot de architectuur wordt dus ook de verhouding tot de kerkelijke
gedachte losser. De religieuze strengheid ontspant zich; in 't algemeen gesproken,
wordt de plastiek niet meer gevoerd op een drang van bezielde jeugd en kracht als
die de XIIIe-eeuwse kathedralen in de hoogte had doen rijzen. Toen gloorde in
menselijke gedaante de dogmatische idee, de zekerheid van het geloof; thans
overheerst de vertederde vroomheid.
Willen we een ander aspect van die ontwikkeling nagaan, dan kunnen we ons
wenden tot de Apostelbeelden uit het tweede vierdedeel van de XIVe eeuw, uit een
kapel te Toulouse thans in het Musée des Augustins overgebracht. Denken we aan
XIIIe-eeuwse heiligen terug, dan treffen ons dadelijk hier de meer gedrongen,
breedgebouwde gestalten, de horizontale plooien in de mantels: het beeld volgt niet
meer de opschietende lijnen van den gothischen bouw. De kleren zelf schijnen uit
zwaardere, dik-golvende stof geweven; alle effecten zijn sterker aangeduid; overal
een trachten naar het
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kenschetsende. Beschouwen we S. Paulus, met zijn kalen schedel boven overvloedig
gekrulde slapen, zijn aartsvaderbaard en zijn geweldig zwaard in de zorgvuldig
nagebootste lederen schee; of S. Jacobus den Pelgrim (afb. 76), met aalmoezentas
en palster en den schelpenhoed van waar een aardig bewerkte koord met kwasten
op den linkerarm neerhangt: overal wint het detail aan belang, in tegenstelling met
den eenvoud van vroeger. En in de houdingen, in die wilskrachtige of
koninklijkzwaarmoedige, door het leven uitgediepte grijsaardsgezichten, is er iets
dramatisch, en zeggen we maar, reeds iets toneelachtigs, dat een nieuwe kunst
aankondigt. Het is bijna alsof we de Apostelen uit een mysteriespel voor ons zagen.
In technisch opzicht wordt het beeld meer op zichzelf behandeld, en meer als massa
dan als lijn: het wijst in de richting van een onafhankelijke plastiek, die partij zal
trekken van haar eigen middelen; er wordt meer realistische aandacht geschonken
aan bijzonderheden, en aan de uitdrukking van een bijzondere menselijkheid. De
eigen opvatting van den kunstenaar wil den vorm, op bepaalder, minder algemene
wijze, aan het onderwerp aanpassen.

3. De beeldhouwkunst in Duitsland.
De late gothiek vond in Duitsland een zeer gunstig terrein: de samenhang met de
architectuur was er nooit zo strikt doorgedreven geweest als in Frankrijk. De zucht
naar beweging neemt er tegen het eind van de XIIIe en in het begin van de XIVe
eeuw nog toe. Daar in dit tijdperk de steden langs den Rijn vooral in aanmerking
komen, - waar de mystiek zich juist hoger ontplooide, - zien
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we tevens hoe de lichamelijke natuurlijkheid van het beeld meer en meer aan de
gevoelsvertolking opgeofferd wordt.
Het rechterportaal van den Straatsburgsen westgevel, met de Vroede en Dwaze
Maagden (eind XIIIe eeuw) (afb. 77), zou nog tamelijk aan de zo naburige
zuiver-Franse sculptuur herinneren, indien de curve van sommige gestalten en de
onderscheiden gelaatsuitdrukkingen niet zo fel onderstreept waren. De vergelijking
met de Maagdenburgse Maagden van een veertigtal jaren vroeger is leerrijk genoeg.
Aan het middelportaal (begin XIVe eeuw) (afb. 78) hebben de meeste profeten
eigenlijk geen tastbare lichamen onder de onrustig-bochtende kleren meer: de
gemoedsaandoening alleen is het, die eenheid aan het beeld verleent.
Dat schijnbaar willekeurig behandelen van den vorm, - willekeurig voor wie zich
op het standpunt van de natuur-norm stelt, - dat afwijken van het werkelijk uitzicht,
om esthetische redenen of, zoals hier, ten bate van de expressie, dat alles betekent
op zichzelf nog niet verval. Maar het gevaar van verval is voorhanden en weldra
ontsnapt de kunstenaar er niet meer aan. We merken het aan de Madonna in de
S. Laurentiuskerk te Neurenberg (± 1315), aan de Apostelen in het koor van den
Keulsen dom (± 1322-1330) (afb. 79): waar de monumentale gezondheid verloren
gaat, zonder dat tekort door realisme aan te vullen, neemt het uiterlijke gemakkelijk
de bovenhand, het beeld mist innerlijken steun, de te rijzige of te zware vormen
bevriezen tot formule of ontaarden in gemaaktheid en gewrongenheid.
Trouwens, de hoog-adellijke geest is aan het kwijnen.
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In de handeldrijvende steden lijkt de kunst veelal aan gewone handwerkslieden
overgeleverd, sleur en recept maken het gewaad tot decoratie. Maar daarin treedt
ook soms een burgerlijke zin op voor realistische èn teder bewogen
gemoedsuitdrukking: als kenschetsende voorbeelden vermeld ik de treurende Maria
in het Schlossmuseum te Stuttgart (± 1340) en die eerste, nog niet zeer gelukkige
proeven van groepen, waaruit alleen het gevoel spreekt, als de broederlijke
Christusmet-Johannes uit Sigmaringen in het Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn
(± 1340) of de Nood Gods in het Ursulinenklooster te Koburg (± 1350-1360).
Omstreeks het midden der eeuw zien we tegenover die mystische lyriek de
realistisch-burgerlijke opvatting overwegen.

4. De beeldhouwkunst in Italië.
De strekkingen, die we in het later werk van Nicolà Pisano mochten waarnemen,
worden door zijn zoon Giovanni tot het uiterste gedreven. De oude gothische vrijheid,
die zich naar zelfopgelegde tucht schikte, slaat in zijn veroveraarsroes al dadelijk
tot eigenmachtige roekeloosheid over. Zijn onstuimig pathos breekt de rythmen van
den evenwichtigen stijl, de melodie scheurt los in den schreeuw van den hartstocht.
Aan het van binnen brandend gevoel wordt vaak de waarheid der vormen opgeofferd,
in een soort van improvisatie, het ongeduld van een dramatisch gemoed ontsprongen.
Een reliëf als b.v. de Moord der Onnozele Kinderen (afb. 80), op den preekstoel in
S. Andrea te Pistoia (1301), is niet anders meer dan één passie-doorbruist gewoel
van buigende, wijkende of vooruitdringende lichamen, met krampachtig door smart
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of wreedheid vertrokken gezichten, en iedere gestalte geheel gebaar, beeld van de
innerlijke beweging. Vergelijken wij Giovanni's Aanbidding der Wijzen (brokstuk van
een preekstoel te Pisa, Museo civico, 1302-1311) (afb. 81) met diegene van zijn
vader, dan merken wij, hoe Giovanni zelfs de perken van de beeldhouwkunst te
buiten gaat om schilderachtige effecten te bejagen: de samenstelling is niet meer
door enkele eenvoudige hoofdlijnen en -massa's tot een klare eenheid geordend,
verscheiden tonelen zijn in één lijst opgenomen: de reis van de drie koningen, de
verering van het goddelijke kind, de verschijning van den engel, die de slapenden
waarschuwt, Herodes' hof te mijden, en daarbij nog een stuk van den stoet, met
kemels, een neger, blaffende honden... overal het weergeven van eigenaardigheden,
het streven naar het pittoreske, het aanduiden van het decor door bomen, een
gebouw, de grot waar Maria in zit; - de kunstenaar houdt zich niet meer aan het
vlak, maar tracht den indruk te wekken van een voorstelling, die zich in de drie
afmetingen ontwikkelt; bijzonder kenschetsend in dien zin is de groep der wijzen uit
het Oosten, die in levendig gekout of ingetogen gemijmer langs een bocht van den
weg omzwenken, en voornamelijk het laatste paard, dat sterk verkort van achteren
gezien wordt. (Dat paard, alsook de blaffende honden komen reeds te Siena op
den preekstoel van 1266-1268 voor, waar Giovanni aan meewerkte). Nicolà Pisano
rekende zeer op de waarde van de grote omtrekken in de compositie, hij legde
doorgaans geen nadruk oponderdelen: koppen en plooienval bleven van vrij
algemeen gehalte. Bij Giovanni is er meer ontleding; de beter van
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elkaar onderscheiden gezichten worden het middel waardoor het gemoed zich uit;
het kleed is er niet om het lichaam te bedekken, maar ik zou haast zeggen om het
te onthullen, om houding en beweging klaar en voelbaar te maken.
Hier beseffen wij, welke betekenis Giovanni Pisano eigenlijk toekomt; hij vond
plastische vormen voor de innerlijke krachten. Dit wordt ons nog duidelijker in
sommige hoogverheven of vrijstaande figuren als de profeten en sibyllen aan de
buitenzijden van den dom te Siena (tegen het eind van de XIIIe eeuw) (afb. 82), de
sibyllen op den preekstoel te Pistoia (1301) (afb. 83) of in het Kaiser
Friedrich-Museum te Berlijn: het visionaire is er niet alleen in haar blik, maar in de
geweldige wending van haar geheel lichaam, bevend onder den schok van het
woord dat in haar geboren wordt. En het geniale nu van Giovanni Pisano zit hierin,
dat hij - in deze werken althans, - het geheel toch streng samenhoudt, dat hij een
recht begrip heeft van hetgeen plastiek door vernuftige tegenstelling en evenwicht
van strevende of drukkende stof-massa's bereiken kan, dat hij zijn gestalten niet
ontwerpt als een tekenaar, die ze met lijnen op een vlak verwezenlijkt ziet, maar
wel als een beeldhouwer van-huis-uit, die plastisch denkt.
Zeker, mocht dit in Italië een openbaring heten, voor de Franse of Duitse kunst
zou het geen onverwachte nieuwigheid geweest zijn. Het lijdt overigens geen twijfel,
dat Giovanni Pisano menigmaal onder den indruk van buitenlands beeldwerk kwam.
Hij volgde zelfs het allermodernste na, Franse madonna's, die door haar
slank-gebogen stand met hoog-opstekende heup (‘han-
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chement’) de normen van den monumentalen stijl alreeds hadden afgeworpen;
tevens verschijnt hij wel eens als een geestverwant van die Duitse steenhouwers
uit het eind van de XIIIe eeuw, die al te nadrukkelijk en onrustig naar expressie
zochten, en ik acht het aannemelijk, dat hij ook invloeden van dien kant heeft
ondergaan. In het weergeven van gemoedsaandoeningen door louter-plastische
motieven had de bouwhut van Reims het zeer ver gebracht; ik denk b.v. aan sommige
beeldjes die den binnenkant van het westerportaal versieren. Te Reims en te
Naumburg had men al gevoel voor volume, voor kleurig spel van licht en schaduw,
voor beweging van dramatische kracht. Maar Giovanni Pisano treft ons toch door
het accent van zijn ‘ik’. Wij erkennen bij hem dat nietsontziende, driftig individuele,
dat inhoud en vorm geheel doorbeeft en één maakt. De persoonlijkheid. En, ik
herhaal het, de persoonlijkheid wier voorstelling zelve door het plastische materiaal
en de plastische middelen bepaald wordt.
Ziedaar wat voor mij de grootheid van Giovanni Pisano is. In sommige opzichten
bekroont hij de evolutie, die we volgen konden over Reims en Naumburg. Maar
laten we ons niet door misverstand verleiden: als den inwijder van een nieuw geslacht
mogen wij hem niet roemen; zijn invloed op de beeldhouwkunst bleef voorshands
gering. Hij is de uiting van een zeer gevorderde ontwikkeling: waar in zijn
verhevenwerk vorm en samenstelling moeten onderdoen voor soms grillige
stemmingsweergave en schilderachtig effect, verloochent reeds de sculptuur haar
eigen wezen, terwijl in dat deel, dat ik prees als waarlijk de toekomst toebehorend,
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Giovanni Pisano, óver het hier beschouwde stadium, reeds naar een veel later wijst.
Daar hij maar al te dikwijls de trouwe studie van de natuur aan den drang van zijn
lyrischen hartstocht offerde, konden zijn leerlingen met zijn voorbeeld maar weinig
aanvangen. Zijn vondsten waren slechts bestaanbaar met een temperament als het
zijne. Was de vlam er uit, dan zonk die kunst - zoals later die van Michelangelo's
volgelingen, - in zinledige gemaaktheid. Alleen in de kleine plastiek, voornamelijk
in het reliëf, heeft de gothische beeldhouwkunst op Italiaansen bodem iets van haar
eigen schoonheid weten te redden: haar verheven gratie.
Wat zijn wij in het volgend geslacht weer ver van den driftigen Giovanni! Daar
vertegenwoordigt Andrea da Pontedera, - insgelijks Pisano bijgenaamd, omdat hij
eerst te Pisa gearbeid had, - dien gezond-verfijnden smaak, die van de hoofse
late-gothiek van zelf overleidt tot de edele bevalligheid van de renaissance.
Te Florence, de wilskrachtige en rijke stad die nu naar de hegemonie greep,
vinden wij het enige werk, dat met zekerheid Andrea Pisano mag toegeschreven
worden: de eerste van de drie bronzen deuren van de Doopkerk of Battistero.
Versierd met vierentwintig taferelen uit het leven van Johannes den Dooper,
dagtekent zij van 1330 tot 1333 (afb. 84).
In plaats van de onrustige overvolte van Giovanni Pisano hebben wij hier den
meest kieskeurigen eenvoud: weinig personages, juist wat er nodig is om de
handeling duidelijk te maken, - al het wezenlijke, niets meer, in harmonische
ordening. De gestalten zijn klein van
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afmeting, maar groot door den zin voor verhoudingen, door de sobere lijn, de mooi
berekende verdeling over het vlak, terwijl de fijnheid van de bewerking herinnert
aan goudsmederij, waarin het gedweeë van de was bewaard bleef. Onder de mals
plooiende gewaden raadt ge de vrije beweging van levende lichamen. Zoals Giotto
in de wandschildering, zo heeft Andrea Pisano in het reliëf de klare samenstelling
en de zuivere economie van de middelen als innerlijke wet doen erkennen. Maar
hij, de jongere, is anders geaard: bij hem niet het struis mannelijke drama, maar
een onverstoorbare frisheid, de eenvoud van de heerlijkste bekoorlijkheid. Giotto
was verwant met den geest van de klassieke Franse gothiek, Andrea met dien van
de elegante Franse late-gothiek uit zijn tijd. Bijzonderheden van houding en drapering
stemmen opmerkelijk overeen met Frans ivoorwerk, terwijl de vierlobbige omlijsting
van de taferelen juist dezelfde blijkt als in Franse miniaturen of op den sokkel van
kerkportalen te Rouaan en te Lyon. Maar is de Franse sierlijkheid hier nog
vergeestigd? Als ik naar afbeeldingen kijk van Andrea's bronzen deur, dan omgeurt
me weer heel de lente van het gezegende Arno-dal, - in hem is de bloem van jeugd,
de krachtige en delicate, fijnzenuwige schoonheid, die de Florentijnse kunst eigen
zal blijven, - en mijn droom leidt me dan verder tot het eeuwige lente-land van alle
plastisch schoon, de Griekse wereld: deed Frans verhevenwerk uit de XIIIe eeuw
ons terugdenken aan Olympia, zo is hier, al kan er van rechtstreekse ontleningen
wel geen sprake zijn, de aanminnigheid herboren van de mooiste hellenistische
kunst.
In 1334 werd door Giotto, nabij de oude Doopkerk,
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de bouw van den klokketoren of Campanile aangevat. Maar Giotto was op dat
ogenblik door allerlei ander werk in beslag genomen, en vertrok in 1335 naar Milaan,
waar hij twee jaren later overleed. Andrea Pisano volgde hem op als bouwmeester
van den Campanile, en onder zijn leiding rezen de eerste vier verdiepingen, waarvan
de twee onderste met vierenvijftig reliëfs versierd werden. Het plan van het geheel
moet waarschijnlijk aan Giotto toegeschreven worden: het is een encyclopaedie,
zoals we aan Franse portalen dikwijls te zien kregen, maar waarin nu de ruimste
plaats aan de verheerlijking van den arbeid besteed werd, de geschiedenis van de
verschillende veroveringen van het mensdom op de stof. In de beste van die reliëfs,
eenentwintig uit de onderste reeks (1335-1347), mag de hand van Andrea Pisano
herkend worden. Zijn kunst - is dit wellicht den ouden Giotto te danken? - heeft nog
aan grootheid en natuurwaarheid gewonnen. Merkwaardig is, dat nu hij het marmer
bewerkt, herinneringen aan de oudheid opduiken: de Gerechtigheid, grondslag van
de maatschappij, wordt door Hercules voorgesteld, en waar wij den Beeldhouwer
bezig zien, is het een naakte ephebos dien hij zo zorgvuldig uitbeitelt (afb. 85).
Andrea's zoon, Nino Pisano, een verrukkelijk meester († 1363), volgt wel eens
de tengere gratie van de kleine ivoren of albasten Franse madonna's na. Aan den
geest van Andrea Pisano en van Franse plastiek uit dien tijd herinnert ook veel in
de wonderbare reliëfs die den gevel van den dom te Orvieto bekleden (± 1321-1330):
de teerheid van het naakte, de idyllische stemming, maken
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daar van het verhaal der Genesis het meest innemende marmeren gedicht uit de
XIVe eeuw (afb. 86).
Doch al te dikwijls deed de schilderkunst, met Giotto zo hoog in aanzien gestegen,
haar overwicht gevoelen, en aan het tabernakel dat Orcagna, een leerling van Giotto,
voor de graanhal van Or San Michele te Florence vervaardigde (1349-1359),
erkennen we hoe nadelig het voor de plastiek worden moest, als zij haar eigen
uitdrukkingswijze voor allerlei picturale bedoelingen ging vergeten: waar Andrea
Pisano met de strikt nodige aanduiding van het decor genoegen nam, wil Orcagna
den indruk van het ruimte-verschiet wekken, en het mag al jammer heten, dat de
bijzondere eisen van het stijl-zuivere reliëf daarbij miskend worden; nog erger dunkt
me, dat de omtrekken vrij droogjes zijn uitgesneden, de plooien diep getekend, als
gegrift - kortom, dat om het modelé niet veel gegeven wordt: een schromelijk teken
van verval (3).

5. De schilderkunst in Italië.
De geschiedenis van de schilderkunst bevestigt en verduidelijkt wat de ontwikkeling
van de plastiek ons heeft geleerd. Alleen is er nog veel minder rekening met antieke
invloeden te houden: was hun rechtstreekse werking op Giotto al bijzonder gering
te achten, bij de honderdjarige vorming van een nieuwe visie, die eindelijk met
Masaccio in Italië en Jan van Eyck in Vlaanderen zal zegevieren, kan er van een
wedergeboorte der oudheid geen sprake meer zijn. Hoofdzaak is hier, net als voor
de plastiek, dat de kunst, die in de eerste plaats dienares van de kerkelijke idee
was, allengs meer gevend dan die idee
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verlangt, of die idee slechts als voorwendsel gebruikend, gehoorzamen gaat aan
het groeiend gevoel, dat zij zelve ook een eigen doel heeft, namelijk het leven
versieren, een kunstgenot verschaffen. Zij voegt zich naar veelvuldiger behoeften:
de profane kunst wint aan betekenis naast de godsdienstige. De kunstenaar is
minder gebonden aan de gemeenschappelijke opvatting: hij reageert op persoonlijker
wijze tegenover zijn onderwerp. Hij gaat de wereld liefhebben om de wereld zelf,
belang stellen in de onderscheiden verschijningen van mens en natuur, niet meer
eenvoudig beschouwd als middelen om de idee uit te drukken. Het lichaam, het
vlees, is geen symbool meer. En naarmate de schilderkunst er bepaalder naar
tracht, vertolking van de zichtbare werkelijkheid te worden, schenkt ze meer aandacht
aan het vraagstuk dat Giotto ten slotte nog niet voldoende oplossen kon: hoe men
op een vlak de drie afmetingen kan suggereren. Zij komt aldus tot de erkenning van
wat voortaan veel van haar eigen karakter zal uitmaken: de weergave van de ruimte.
Reeds onder Giotto's tijdgenoten zijn er, die de nieuwe richtingen in menig opzicht
aankondigen: ik meen de Sienezen. Het is al opmerkelijk, dat Siena zich meer dan
Florence toelegde op het vervaardigen van paneeltjes, - voortzetting der Byzantijnse
ikonen, - die de ziel als tot innig gesprek met het voorwerp van haar minnende
godvruchtigheid uitnodigen. Maar ook de wandschildering geeft toe aan neigingen,
die de eisen van den strengmonumentalen stijl ver te buiten gaan.
Naast Simone Martini, den voornaamsten Sienesen meester uit dien tijd, mogen
nog Lippo Memmi en de
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gebroeders Pietro en Ambrogio Lorenzetti genoemd worden.
Simone Martini treft niet, zoals Giotto, door den geest der grote compositie,
soberheid der dramatiek, mannelijke hechtheid, weergave der vaste massa, maar
wel door allerlei bijzonderheden en schilderachtige trekjes, die in zijn overvloediger
verhaaltrant passen, een zin voor observatie, die meer op de kenmerkende zijden
van iedere zaak let. Daarbij heeft hij, komende uit Duccio's school, van het
byzantinisme de liefde behouden voor de rijke en fijnbewerkte stof, den mooien
glans, terwijl hij zich tevens vermeit in het aanvallig lijnengekronkel van die Franse
sierlijkheid, die, reeds bij Duccio aanwezig, nu volop in zwang raakt, - ook te
Florence, zoals men zich herinneren zal, waar zij in Andrea Pisano zo gelukkig door
Giotto's ernst getemperd wordt. Giotto, vriend van Dante, behoort tot hetzelfde
machtige geslacht als de grote ziener; Simone Martini staat dichter bij den aanbidder
der schoonheid, den ‘minnezanger’ Petrarca, met wien hij te Avignon verkeerde.
En hoe bekoort het teder-lyrische van zijn kleuren en rythmen in dat steilkrijgshaftige
stadje Siena!
Tot voorbeeld kies ik liefst de Engelse Groetenis van Simone Martini en Lippo
Memmi, gedateerd 1333, in het museum der Uffizi te Florence (afb. 87). Met vrome
zorg is ook het geringste uitgepenseeld. De kiese tekening, die geen stoffelijkheid
belichamen wil, maar keuriggevoelige melodie van lijnen, de stille schittering van
de zeldzame tinten op gouden grond, hebben het heimelijk getover van sommige
oude Chinese schilderijen. Het geheel glanst als een zachte edelsteen, witte en
gulden
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hemel-heerlijkheid. Weinig Europees werk kan in reine decoratieve pracht hiermee
wedijveren. Maar dat decoratieve is geen uiterlijk spel: de ongemene omtrek van
de Maria-figuur, haar zo teer wijkend gebaar, drukken op essentieel-juiste wijze de
siddering der maagdelijke schaamte uit. In vorm en kleur is de uitgelezen zuivere
schoonheid, die ligt in de frisse uchtend-klaarte van de ziel.
Die Sienese school, met de verrukkelijke gratie van haar amandelogige vrouwen,
liefelijk en lenig als jonge hinden, lijkt wel eens een heldere droomwereld, waarin
de verfijnde Oosterse luister doorgeurd is van naïeve innigheid.
In verhalende paneeltjes uit zijn laatste jaren (1339-1344) te Avignon vervaardigd
(een paar zijn in het Antwerps museum geraakt), ontdekken we een andere zijde
van Simone Martini's talent: zijn trachten naar dramatische beweging en treffende
waarheid. Om de streng georganiseerde samenstelling van een Giotto bekreunt hij
zich niet: het gedrang van de Kruisdraging (Louvre) (afb. 88) doet denken aan een
toneel uit het passiespel, met menig trekje dat men gewoonlijk eigen waant aan het
‘Vlaams realisme’ van veel later. In de Bewening van Christus (Berlijn) verrast de
behandeling van landschap en atmosferisch licht: bij Giotto is de figuur overheersend,
het vereenvoudigd decor dient er slechts tot aanduiding van de plaats en steun der
figuren; - de Sienezen willen figuur en werkelijk decor als samenpassend geheel
beschouwen. Het meest overtuigend voorbeeld van dat realisme vinden we in het
Stadsgezicht (afb. 89) van Ambrogio Lorenzetti in het Raad-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

168
huis te Siena (± 1337, het stervensjaar van Giotto). Het maakt deel uit van een reeks
allegorische wandschilderingen, die de gevolgen van een goede en een slechte
regering voorstellen. Hier bevroeden we, hoe ver het streven reeds ging, om het
leven te vatten in al zijn verbijzonderde verscheidenheid, de werkelijkheid weer te
geven gelijk men die ziet, zo oprecht mogelijk, met een waarnemingszin die pret
heeft in de dingen zelf. Dit is wel het pittoreske Siena met zijn handel en wandel,
zijn smalle steile straatjes, zijn fraaie zuilvensters, zijn pannendaken, zijn portieken
en uitspringende balkons, zijn barse, gekanteelde torens. Siena dat onder zijn
voortreffelijken magistraat van vrede en rust geniet. Boven op een steiger zijn
metselaars aan het werk; mensjes gaan en rijden, de rinkelbom klinkt bij een reidans
van meisjes, leeglopers keuvelen en dobbelen onder een loggia; een boer met zijn
ezel laat zich voor een open schoenlapperswinkeltje een paar laarzen aanprijzen;
de leraar prijkt in zijn gestoelte en de studenten luisteren, geleund op hun lessenaars;
daarnaast een salumeria, met haar uitstalling van in stro gepantserde wijnfiasco's,
olijventobbetjes en hangende worsten; de straatschrijver pent aandachtig een brief
neer, en de kleermaker zit gehurkt te naaien; met lenigen stap treedt een jonge
deerne voor, haar korf op het hoofd, gevolgd door een oude boerin die een bokje
draagt; kooplieden trekken met beladen muilen de stadspoort uit; overal is vertier
en pleizier... Op een wandschildering die hierbij aansluit ontrollen zich de
heuvelachtige omstreken van Siena, rijk aan wijn- en olijfgaarden, met voorstellingen
van het menigvuldig bedrijf op het land. Ook daar is de perspectief
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zeer gebrekkig, maar de figuurtjes staan op hun plaats in het landschap, alles getuigt
van nauwkeurige observatie, en feitelijk ontwaren wij hier iets van dezelfde bedoeling
als tweehonderd jaren later bij een Bruegel.
Zeker, dit is een uiterst voorbeeld, en geen ander XIVe-eeuws Italiaan zal zo ver
gaan in de richting van het ‘genre’; de wandschildering is trouwens niet recht
bestaanbaar met zulken miniatuurstijl. Maar opmerkelijk mag het toch heten, dat zo
iets te Siena reeds mogelijk bleek, in den tijd dat Giotto te Florence een erfenis
naliet van eenvoudige en vernuftig overlegde samenstelling, kalme en lijnen-klare
grootheid.
Aan de verzoeking om het verhaal breder uit te spinnen en daarbij acht te slaan
op de omgeving met haar eigenaardige bijzonderheden, zal nochtans de Florentijnse
kunst evenmin weerstaan. In de ruim tachtig jaren die verlopen tussen den dood
van Giotto en het werk van Masaccio, gaan de ‘Giottesken’ in hun fresco's hoe
langer hoe meer afwijken van Giotto's monumentale orde om aan realistischer
neigingen toe te geven.
Men is gewoonlijk te streng voor de Giottesken: men beweert, dat zij vast zaten
in de leer van den meester en zich verslaafden aan formules in de plaats van naar
de natuur en het leven te kijken. Dat te algemene oordeel lijkt me zeer
onrechtvaardig. Zeker, de nooit uitvertelde Giottesken hebben talloze kerken versierd,
en al vinden wij het nog zulk een prettig iets, die mooikleurige prentenboeken die
blad aan blad langs de wanden openliggen, wij kunnen ons toch niet verhelen, dat
daar, zoals bij elke voortbrenging op ruime schaal, menig decorateur met overdadige
praatzucht in gemakkelijke oppervlakkigheid
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vervalt. Maar van de belangrijkste Giottesken zegge men niet, dat zij in denzelfden
kring bleven ronddraaien. Geen enkelen werd het helder- en groot-ziende genie
van Giotto beschoren: maar zij voeren wel nieuwigheden in, pakken nieuwe
problemen aan, in hun trachten naar schilderachtige weergave van de werkelijke
wereld. De betekenis van Masaccio zit juist hierin, dat hij van al hun veroveringen
partij zal trekken, om er echter weer een verheven samenvatting in Giotto's geest
uit op te bouwen.
Dat er voor stilstand in de Florentijnse kunst niet te vrezen was, merken we reeds
bij een onmiddellijken leerling van Giotto, zijn neef Taddeo Gaddi: sommige tonelen
in zijn leven van de H. Maagd, in Santa Croce te Florence (1332-1338), treffen door
eigenaardige opvatting, in de Verkondiging aan de Herders (afb. 90) grijpt hij zelfs
naar stoute lichteffecten. En in het Paradijs van Orcagna (Capella Strozzi in S. Maria
Novella te Florence, 1350-1358) weet de liefde voor de frisse en lenige schoonheid
van de vrouw Sienese gratie met Florentijnse grootheid te paren (afb. 91).

6. De schilderkunst in Frankrijk.
Ik heb al gewezen op realistische bedoelingen in menig Engels en Frans handschrift
uit de tweede helft van de XIIIe eeuw; in de XIVe worden die menigvuldiger, en in
dat opzicht is er geen wezenlijk verschil tussen Engelsen en Fransen stijl, totdat de
Engelse miniatuur, omstreeks 1330, een tijdperk van verval intreedt. De boertige
grillen, die het eerst in Engeland waren te voorschijn gekomen, - een gretig
aanvaarde aanleiding tot het schetsen van allerlei dieren, - verspreiden zich spoedig
in Vlaanderen,
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Noord-Frankrijk, Lotharingen; men herinnere zich, dat ze ook in de beeldhouwkunst
zeer gewild waren; bloemen en vruchten worden met zorg uitgepenseeld, aardige
toneeltjes uit het hoofse leven tintelen van wakkere observatie. Zelfs in religieuze
stof als de Mirakelen van S. Denijs (hs. van ± 1317 in de Bibliothèque Nationale te
Parijs) sluipen speelse trekjes uit de omgeving: vissers, schippers en kolenlossers
bij een brug over de Seine, badende mannen en vrouwen, kopers voor winkeltjes
treuzelend, kreupelen op krukken of wieltjesbak, een berenleider... Van het landschap
zijn nog maar schaarse elementen te ontwaren, maar er wordt blijkbaar naar
gestreefd, de figuren in overeenstemming met een architectuur te brengen, en
daarbij - voorlopig op zeer onzekere wijze, - enige eerste eisen van perspectief in
acht te nemen. Bij Jean Pucelle, den voornaamsten Parijsen miniaturist uit het
tweede vierdedeel van de XIVe eeuw, ontwikkelt zich dat realisme verder, wordt er
door een bijzonder Fransen, kiesen smaak veredeld; zijn vogeltjes, apen, vlinders,
libellen, getuigen van een scherp aandachtige liefde voor de natuurdingen, die ons
wel eens aan China doet denken; hier en daar kijken ons echte portretten aan; er
wordt getracht naar weergave van de vormen-ronding door fijne schakering van
licht en schaduw in afwisseling van zeer tere kleuren. Maar de waarneming blijft bij
het detail: van een opbouw der ruimte, naar het wezen der werkelijkheid, is er
vooralsnog geen sprake.
Gepaste verhouding van figuren en decor, perspectief, vormen-ronding, buigzamer
techniek, portretten: dat alles was eigenlijk aan Italiaansen invloed te danken. De
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voorgestelde gebouwen b.v. komen regelrecht uit het werk van de Giottesken en
Sienezen. Vergeten we niet, dat Italië het in de realistische richting al veel verder
dan Frankrijk had gebracht. Om nu maar op één punt attent te maken: men
beschouwe den kop van den ouden bisschop Tebaldus Pontanus, door Giotto
(Capella della Maddalena in S. Francesco te Assisi, ± 1327), of het konterfeitsel
van den aartsbisschop van Napels, Hubert d'Ormont, een Bourgondiër (Napels,
aartsbisschoppelijk paleis), dat in de school van Simone Martini hoort en van kort
na 1320 dagtekent (4); het zal op zijn minst een halve eeuw duren, eer een Frans
of Nederlands schilder tot het bereiken van zulk een physionomische waarheid in
staat is.
Geen wonder dus, dat de Italiaanse kunst haar meerderheid laat gevoelen. Vooral
daar het aan betrekkingen met het transalpijnse kunstgebied geenszins ontbrak.
Komt het portret van Hubert d'Ormont er ons niet aan herinneren, dat een tak van
de Capetingiërs op den Napelsen troon zat? Reeds in 1298 zond de Franse koning
Filips de Schone een van zijn schilders naar Rome; enige jaren daarna (1304 of
1305 tot 1322) had hij zich de diensten verzekerd van drie Italiaanse schilders, die
den titel voerden van ‘peintres du roi’. In 1316 versieren twee Italianen het kasteel
van Gentilly bij Parijs. In 1328 biedt een zekere Jan van Gent te Parijs Italiaanse
panelen te koop; zij werden later door een gravin van Vlaanderen verworven.
Maar het is vooral te Avignon dat de Italiaanse invloed zich het krachtdadigst
deed gelden. Men weet dat in 1309 het pausdom zich aldaar had gevestigd. De
Franse paus
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Benedictus XII beriep er o.m. Simone Martini, die er werkte van 1339 (misschien
reeds enkele jaren vroeger) tot zijn dood in 1344. Onder Clemens VI (1342-1352)
waren er Franse schilders met Italiaanse gezamenlijk aan den arbeid. Allerlei
karaktertrekken, die men doorgaans eigen waant aan het milieu van de latere
Italiaanse renaissance, - in de eerste plaats het groeiend zelfgevoel, dat vermooiing
van het leven wenst, - waren reeds te Avignon aanwezig. En een volstrekt
oorspronkelijk karakter mag het ook daar niet heten: want het renaissanceachtige
in die beschaving is eigenlijk niet anders, dan het bewuster-worden van zekere
geesteshouding der ‘hoofse’ beschaving in West-Europa: niet eerst in XIVe-eeuwse
weelde-artikelen, namelijk ivoorwerk, maar in de Provençaalse en Franse poëzie
der XIIe eeuw, in het lied der XIIIe-eeuwse Duitse minnezangers, en overal waar
het aristocratisch-wereldlijk element in de middeleeuwen tot zijn recht kwam, was
die vreugde om het leven, waardoor de nieuwe kunst thans zozeer bevorderd zou
worden. De Franse pausen te Avignon hebben een langdurige cultuur achter zich,
die zit hun in het bloed: niets natuurlijkers, dan dat wij bij hen, die bij het verlaten
van de Eeuwige Stad wel iets van hun hiëratische statigheid hadden ingeschoten,
in hoge mate dat bijzondere aantreffen, dat ons met het oog op vrijere schepping
zo gewichtig schijnt: het beschouwen van de kunst als een bestanddeel van
persoonlijke luxe, met als gevolg het meer nadruk leggen op zuiver-artistieke
waarden, de verfijning van den ‘smaak’.
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VII. Overgang van gothiek tot renaissance (±
1350-± 1400)
1. Inleiding.
Wie het ontstaan van de kunst der moderne tijden begrijpen wil, moet teruggaan tot
de XIVe eeuw: daar zit de knoop, dien hij te ontwarren heeft. In de XIVe eeuw
brokkelt de gemeenschapskunst van de middeleeuwen uiteen, het bondgenootschap
der verschillende kunsten wordt ontsnoerd: daar begint die ontwikkeling, die leidt
tot de zelfstandigheid van iedere kunst, - iedere kunst erkennend haar eigen doel,
met haar eigen middelen te bereiken, - en tot de zelfstandigheid ín de kunst, - de
kunstenaar tot bewustzijn komend van zijn ‘ik’ als vrij scheppend individu, niet langer
onderworpen aan de voorschriften van den gezamenlijken geest. In de XIVe eeuw
heeft dus die grote verandering plaats, die uitloopt op hetgeen ‘renaissance’ wordt
genoemd, aanvang van de nieuwe tijden.
Het woord renaissance dekte gewoonlijk een al te eenvoudige opvatting: toen de
mensen de middeleeuwse ‘kinderjaren’ ontwassen waren, vielen hun de schellen
van de ogen, zij ontdekten weer de antieke schoonheid, dit geschiedde eerst in
Italië, en de ‘herboren’ oudheid werd aldaar de drijfkracht van de nieuwe kunst, die
zich op de bouwvallen van de middeleeuwse verhief.
Wij zagen reeds, hoe aan de navolging van wat Romeins
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beeldwerk door Nicolà Pisano een overdreven betekenis werd gehecht. Het is hier
de plaats nog niet, om de ‘klassieke’ wedergeboorte in al haren omvang te
beschouwen en haar wezenlijken invloed te omschrijven: ik zal er verder op
terugkomen. Maar ik wens nu al enige vragen vooruit te schuiven, al ware 't maar
om het vermoeden te wekken, dat de ‘renaissance’ wellicht een ingewikkelder iets
is dan door den band gemeend wordt, en dat het geloof aan een Latijns of Grieks
‘Sesam, open u!’ niet volstaat om omtrent haar wezen en werking opheldering te
verschaffen.
Want: de oudheid was vroeger toch niet helemaal onbekend? En zo men
langvergeten schatten nu weer opgroef, was dat niet het gevolg van een zoeken,
dat beantwoordde aan een groeiende behoefte? Die behoefte dus is wat wij te
verklaren hebben. De keus van wát nu eigenlijk uit de oudheid zou nagevolgd
worden, de bijzondere wijze waarop dat nagevolgd werd, kortom die hele bepaling
van nieuwe waarden, moest zij niet veroorzaakt zijn door een geleidelijke
ontwikkeling, die zich in de voorstelling van de kunstenaars voltrokken had? Die
ontwikkeling te vatten is dan onze eerste plicht, - als we niet genoegen nemen met
een woord, - en ziedaar wat ik in deze bladzijden beproeven wil. Daarbij zal, naar
ik hoop, ten slotte wel blijken, dat de beweging niet van Italië uitging, en dat het
terugvinden der oudheid op verre na niet gelden mag als een primair verschijnsel,
dat de richting aangaf.
Tot deze slotsom kwam reeds de uitstekende Franse geleerde Courajod (1). Voor
hem was de renaissance de verdringing van het middeleeuws Frans ‘idealisme’
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door het ‘realisme’ van noordelijker volkeren; dus, het rijzen van een nieuwe manier
van zien, te voorschijn gebracht door een rassen-verschuiving, - daar Courajod vast
geloofde aan het overwicht van ingeweken ‘Vlaamse’ krachten in de toenmalige
Franse werkplaatsen. Het is mijn plan, verder aan te tonen, dat ras-verschil hier
veel geringer belang heeft dan Courajod waande. Maar willen wij ons voorlopig
beperken tot de studie van de kunstwerken zelf en hun eigenaardige karaktertrekken,
dan merken we spoedig, dat er geen sprake kan zijn van een radicale noch algemene
tegenstelling van twee kunstbegrippen, geen sprake van een omwenteling, maar
veeleer van een langzaam, trapsgewijs vervormingsproces.
Dit proces is geen ander dan de ontbinding van den
monumentaal-gemeenschappelijken geest. Wij hebben daar reeds de eerste tekenen
van gezien. Het maniërisme is er slechts één zijde van: de nieuwe vrijheid brengt
ook winst mee. Het vroegst in de beeldhouwkunst: naarmate die zich van de
architectuur losser maakt, wordt in het beeld zelf een vasteren innerlijken samenhang
gezocht, men laat meer het volume spreken, met de overgangen en contrasten van
licht en schaduw, - het eind zal dan een louter plastisch opgevatte vormentaal zijn.
Het bewustzijn duikt op, dat de kunst een betekenis op zichzelf heeft, buiten de
religieuze gedachte. Maatschappelijke omstandigheden, die ik iets verder wat nader
wil toelichten, - uitbreiding van de klasse voor wie kunst bestanddeel van luxe werd,
- zullen er nog toe bijdragen, om aan het profane een aanzienlijker plaats in te
ruimen. Zoals de miniatuur liet de kleine-plastiek
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voor privaatgebruik vrijer spel van verbeelding toe, en het zij terloops gezegd, dat
tal van ivoren platen, die kostbare kistjes met tonelen uit het hoofse leven versierden,
- meesterstukjes van Franse elegantie, - voor de verspreiding van nieuwe typen
geheel Europa door, een niet geringe betekenis hadden.
Nu, zodra men inbreuk maken mag op de eisen van de monumentale strengheid,
doet zich de mogelijkheid voor van allerhand kenmerkends; bijzonderheden van
gemeenzamer aard, trekken aan het dagelijks leven ontleend, groter veelvuldigheid
van individueler vormen en uitdrukkingen. ‘Realisme’ dus. Zeker hadden de
XIIIe-eeuwse beeldhouwers steeds naar waarheid en werkelijkheid getracht, maar
door de vereenvoudigde stilering kreeg die waarheid en werkelijkheid iets algemeens.
Toegepast op de nieuwe kunst beduidt het woord ‘realisme’, dat van de natuur niet
alleen het wezenlijke wordt weergegeven, maar ook het toevallige, het treffend
eigenaardige.
Dit realisme kunnen we voornamelijk nagaan in de liggende beelden van de
graftomben. Daar moest het betrekkelijk spoedig gedijen: een graftombe dient ter
herdenking van een bepaald mens en staat op zichzelf, maakt geen deel uit van
een uitgebreider geheel; de kunstenaar wien dergelijk werk besteld wordt laat zich
dus gemakkelijk tot persoonlijker uiting verlokken. In de XIIIe eeuw bleef die
persoonlijker uiting onderdrukt: op enkele uitzonderingen na, wekken de stenen
ontslapenen in ons de idee van de heldere doodsrust, veelmeer dan de gedachtenis
van dézen graaf of díen kerkvoogd. In de XIVe eeuw wordt steeds meer beproefd,
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de bijzondere wezenstrekken van den overledene uit de harde stof te doen spreken,
en uiterst waarschijnlijk kwam men er zelfs toe, zich daarbij met pleisteren
dodenmaskers te behelpen.
Toch ware 't m.i. verkeerd, als wij, zoals vaak geschiedt, die ganse ontwikkeling
onder het woord ‘realisme’ gingen samenvatten. Het realisme hier is slechts één
van de menigvuldige verschijnselen, die samengaan met de verbrokkeling van de
monumentale eenheid. Het werd althans niet erkend als een welbewust beginsel,
waar een nieuwe kunst uit af te leiden was. Soms is b.v. het gezicht realistisch
opgevat, terwijl de behandeling van het haar conventioneel blijft: waar de krullen
van een liggende figuur over het hoofdkussen moeten neerhangen, blijven zij het
gelaat stijf omlijsten, net als in een rechtstaand beeld. Dezelfde opmerking geldt
voor de schikking van het kleed: de rondom de enkels regelmatig kringende
orgelpijpen van het staande beeld worden klakkeloos in de horizontale ligging
overgebracht, als waren zij niet van plooibaar laken, maar veelmeer van gegolfd
plaatijzer. En die tegenstrijdigheid treft ons weer, als we naast flink aangepakte en
trouw uitgewerkte konterfeitsels van vereeuwigde prelaten en vorsten de
gekunsteldheid van zoete madonna's zien floreren.
Zeker zullen die kunstenaars, die meer natuur wensen, ten slotte het heilzaamst
op de toekomst inwerken: zij zijn het, die een gezonde kunst-hernieuwing
voorbereiden. Maar naast hun ernstigen wil tiert een bijzonder soort van
laat-gothische conventie, die niet zo licht overwonnen wordt.
Welk is dan het verschijnsel, dat dien tijd in 't algemeen

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

179
kenmerkt, en achter conventie zowel als waarheidsliefde zichtbaar wordt? Ik meen:
groeiende persoonlijkheid. Ook de zoete madonna's, waarvan daareven gewaagd
werd, nemen een persoonlijker karakter aan, zelfs waar zij niet realistisch worden,
zelfs waar zij tot eentonig fabrikaat vervallen.
Opdagend individualisme, begunstigd door allerlei verandering in de sociale en
politieke toestanden: de gehele ontwikkeling geschiedt feitelijk onder dat teken.
Zelfs die werken, die niet in de studie van de natuur het nieuwe leven zoeken, maar
integendeel den weg der ‘manier’ afgaan, zij getuigen toch ook op húnne wijze van
scherper artistiek bewustzijn, want daar vloeit de manier voort uit het besef, dat het
‘artistieke’ van den vorm een waarde op zichzelf heeft. De streng-gothische
beeldenmaker voelde zich niet een apart en uitverkoren wezen: hij was één met
zijn maatschappij, zei in gaven eenvoud wat die maatschappij te zeggen had, en
waar hij schoonheid gaf, scheen die van zelf opgebloeid, zij was iets organisch,
nooit een willekeurige kledij, die met de mode verandert, nooit een bijgevoegd
ornament. In de laat-gothische manier echter vinden wij een opzettelijk gebruik van
middelen om eigenaardige effecten te bereiken: de beeldenmaker moest toen al
meer het gevoel hebben, dat hij een ‘kunstenaar’ was.
Trouwens, het verschijnsel van het opwassend individualisme laat zich niet altijd
zuiver onderkennen. Want de grotere rol van de ambachtsgilden, met hun geest
van reglementering, het opkomen van een talrijker klasse die kunst voor eigen
genoegen verlangt, de uitgebreider voortbrenging, dat alles saamgenomen
veroorzaakt zekere
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algemene vervlakking, daar althans waar de kunstbehoevende klasse min of meer
kleinburgerlijk is. Dit kunnen we voornamelijk in Duitsland nagaan. Meer
individualisme, ja, maar kleinburgerlijk individualisme, en kleinburgerlijk individualisme
leidt tot een soort van rederijkers-kunst (2). Maar in Frankrijk, en ook wel in
Noord-Italiaanse hof-steden als Verona, of in Bohemen onder Karel IV en koning
Wenzel, zien wij de kunst steeds meer bevorderd door vorstelijke of grootburgerlijke
heersers. De invloed van bepaalde personen, die kunstwerken bestellen, wordt
gewichtiger. De groeiende betekenis van het geld helpt het individualisme vooruit,
en nu treedt het eigenlijke ‘maecenaat’ op: koningen, en leenheren die voor den
koning niet onderdoen, en kapitalisten, die als vorsten leven, gaan de kunst gebruiken
als teken van hun macht en aanzien. Hoevele kapellen werden er toen niet gesticht
door weduwen en dochters van schatrijk-geworden financiers, wier knevelarijen
juist niet geschikt waren om hun een plaats in den hemel te waarborgen!
Dit heeft voor de kunst opmerkelijke gevolgen: is zij niet meer de natuurlijke uiting
van een volksgemeenschap, maar stelt zij zich ten dienste van een geldaristocratie,
dan wordt zij van zelf tot ‘luxe’, - de stand moet zich onderscheiden door zijn weelde.
Men herinnere zich de haast krankzinnige overdadigheid van het Franse hof onder
den stam der Valois (Filips VI, 1328-1350; Jan den Goede, 1350-1364), hun
schitterende Croesus-feesten, en hoe zij zich omringden met een brooddronken
adel, die in Europa den toon aangaf. De honderdjarige oorlog, en vooreerst de
rampspoedige slag bij
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Crécy (1346), zou al de zwakheden, al de ziekten ontsluieren, onder dat uiterlijke
praalvertoon verborgen: de ‘Grandes Chroniques’ van Saint-Denis zagen er een
bestraffing in van den hoogmoed, ‘qui estoit moult grant en France et meismement
ès nobles et en aucun autres: c'est assavoir en convoitise de richesse et en
deshonnesteté de vesture’.
Die prachtliefde bracht nog wat anders mee: zodra de kunst uiting van een hogere
klasse en dus luxe wordt, is ze vatbaar voor de wijzigingen van de mode. Vooral
wanneer de invloed uitgaat van een op éne plaats samengetrokken groep: het hof.
Onder Karel V (1364-1380), die zich een oprecht vriend van velerhande kunst
betoonde en gaarne een kring van fijnere geesten rondom zich verzamelde, stemde
het Louvre, of het Hôtel-Saint-Paul, waar hij liefst verbleef, geheel overeen met die
beschrijvingen van XVe-eeuwse Italiaanse hoven, die we in een geschiedenis van
de renaissance nooit vermissen. Iets van gelijksoortigen aard merken wij te Verona
en te Praag. In zulk een milieu vindt een nieuwigheid, door den een of anderen
beeldhouwer of miniatuurschilder ingevoerd, gemakkelijk bijval. Overigens zijn de
beschermers, de klanten van de kunstenaars niet helemaal dezelfde als vroeger:
het grootste deel van de Franse ridderschap ligt gesneuveld op de slagvelden van
den honderdjarigen oorlog, en in haar plaats treedt meer en meer een
ambtsaristocratie en een geldbourgeoisie, ‘nieuwe mannen’ die niet bijster aan
overleveringen hechten en onbevooroordeeld staan tegenover een ‘realistischer’
kunst.
Aan al die veranderingen in den stand van de werk-
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gevers beantwoordt een verandering in den stand van de arbeiders. Zij worden
dikwijls aan den persoon van koning of vorst verbonden, verkrijgen den titel van
‘varlet de chambre’ of kamerheer: zo ontstaat er reeds een onderscheid tussen
‘kunstenaar’ en ‘werkman’. Terwijl de verschillende kunsten zich losmaken van de
architectuur, en zich minder afhankelijk van de Kerk tonen, gaat de kunstenaar ook
boven de volksgemeenschap uitgroeien; en in dezelfde mate zal het collectieve
gevoel door zijn persoonlijke ingeving overstemd worden.

2. De beeldhouwkunst.
De vorderingen van het realisme volgen wij het best, zoals natuurlijk is, in de
grafbeelden. Een belangrijke poging om het physionomische portret te benaderen
was de Filips III, in 1307 voltooid, in de abdijkerk te Saint-Denis bij Parijs (afb. 92),
maar hij heeft nog dien goedmoedig-slimmen glimlach, ons uit menig XIIIe-eeuws
gewrocht bekend, en iets van dat subtiel heldere, dat zo Frans lijkt, omdat het als
de zieleklaarte van de kunst van Ile-de-France in de XIIIe eeuw was; toen werd van
den dood alleen de serene rust gezegd. Stilaan wordt nu naar juistere weergave
getracht, zelfs van grijsaardstrekken. Dat dit niet slechts in Frankrijk gebeurt, bewijst
het grootse monument van koning Robert van Anjou, in S. Chiara te Napels, tussen
1343 en 1356 door twee Florentijnen uit de school van Andrea Pisano uitgevoerd.
Maar de Duitse grafbeelden geven aan directer natuurgetrouwe bedoelingen toe,
en te gelijk aan een zwaarderen, schilderachtigeren stijl in de drapering, getuige
bisschop Wolfskehl in den dom te Würzburg (± 1335) (afb. 93), terwijl aartsbisschop
von
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Hohenlohe in den dom te Bamberg (± 1355) (afb. 94), bij al de zorg om die oude,
uitgemergelde verschijning te kenschetsen, tevens het laatste en hoogste
meesterwerk lijkt van de idealiserende richting. Daarna komt alleen nog de
onverbloemde waarheid aan het woord.
In de jaren 1360-1380 breekt het nieuwe streven op vele plaatsen door, doch
nergens zo duidelijk als in de twee voornaamste kunstcentra van dien tijd, Parijs en
Praag, - in Frankrijk onder de regering van Karel V (1364-1380), te Praag onder die
van den Boheemsen koning en Duitsen keizer Karel IV (1346-1378). Zoals verder
zal blijken, geldt dit in dezelfde mate voor de schilderkunst als voor de
beeldhouwkunst. De bloei der kunsten hangt hier samen met de werking van de
vorstelijke maecenen. Bohemen speelde toen een aanzienlijke rol in Duitsland.
Karel IV geleek in menig opzicht zijn tijdgenoot en neef Karel V: geslepen staatsman,
dapper maar vredelievend, groot liefhebber van kunst en begunstiger van
wetenschap, die gaarne geleerden en dichters om zich schaart. Het dient gezegd,
dat hij, aan het huis Valois vermaagschapt, van zijn zevende tot zijn veertiende jaar
een uitstekende opvoeding in Frankrijk had genoten en dat zijn geestesneigingen
eigenlijk Frans waren.
De abdijkerk te Saint-Denis, waar de koningen werden bijgezet, is voor de
geschiedenis van de Franse grafbeelden het leerrijkst. Vergelijken wij den Karel V
van André Beauneveu uit Valenciennes, van 1364, dus tijdens het leven van den
koning gebeiteld (afb. 95), met den Filips III van 1307 (afb. 92), dan blijkt voldoende,
dat Beauneveu zich om geen vergeestelijking meer
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bekommerd heeft en in de eerste plaats flinke werkelijkheid wil. Hetzelfde mag
gezegd worden van de staande beelden van Karel V en Jeanne de Bourbon, wellicht
van Jean de Liège, uit de Chapelle des Célestins, thans in het Louvre (± 1374).
We mogen hier bijzondere aandacht schenken aan een historisch feit, waarvan
het gewicht echter, naar ik meen, wel eens overdreven wordt: daar de
beeldhouwkunst, om reeds vermelde redenen, nu naar kostbaarder materiaal uitziet,
zich niet meer tevredenstelt met den malsen Fransen steen, de ‘pierre de liais’, waar
meestal de XIIIe-eeuwse beelden uit vervaardigd werden, maar het harder arduin
en het marmer verkiest, vooral voor de graftomben, - dat materiaal betrok men uit
het Maas- en het Scheldedal, en door de vervoerkosten kwam het zeer duur te
staan, - werden niet alleen de stenen, maar ook de met hun bewerking van oudsher
vertrouwde steenkappers uit de groeven-streek gehaald. Die omstandigheid zal wel
de vorming van een nieuwen kunstzin begunstigd hebben: de vreemde gezellen
waren aan geen Franse tradities verknocht, zij hadden een provinciaal accent. Maar
het gaat toch niet aan, met Courajod een overwegende waarde aan den invloed
van het ‘Germaans realistisch instinct’ toe te kennen: Courajod vergiste zich, wanneer
hij die steenhouwers voor Vlamingen hield; haast allen toch waren Walen uit Hoei,
Luik, Doornik (dat aan de Franse kroon toebehoorde), of kwamen zelfs uit
Noord-Franse steden, zoals André Beauneveu uit Valenciennes, juist een dergenen,
die onder Karel V de moderne richting het meest bevorderden. Bij nauwkeurig
onderzoek blijkt me geenszins bewezen, dat de
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Walen in de Parijse werkplaatsen den doorslag zouden gegeven hebben. En wat
er in Walenland, Brabant en Vlaanderen overblijft van plastiek uit die jaren, gesteld
naast de ongetwijfeld Franse plastiek, vertoont nooit een realistischer, maar over 't
algemeen een minder realistisch karakter. Het dunkt me dan maar voorzichtig, de
stijlontwikkeling door wat anders dan een zege van den ‘Germaansen geest’ te
willen verklaren.
Wij weten niet, van wie de zeven beelden zijn, die ± 1375 tegen de stenen beren
van den noordertoren der kathedraal te Amiens werden aangebracht. In de
behandeling heeft de schilderachtigheid nog toegenomen. Johannes de Doper is
een machtige, fel getypeerde verschijning. Naast Karel V, nu als vrij ouder dan op
zijn graf gekenmerkt, hebben tijdgenoten een plaats gevonden, onder wie zijn
raadsheer Bureau de la Rivière (afb. 96). Hij draagt de kledij uit den tijd en op het
hoofd een lagen, vijzelvormigen hoed, wendt het gladgeschoren gezicht, met
gezwollen balken onder de ogen, naar rechts af; éne hand houdt de handschoenen,
de andere (een moderne herstelling) licht den kronkeligen zoom van den mantel
op: gezichtsuitdrukking en beweging van het hele lichaam zijn nog persoonlijker,
vooral veel ongedwongener dan bij de Apostelen te Toulouse. Die kunst had niet
veel meer te leren, om haar volledige vrijheid te veroveren, en door de weergave
van het verbijzonderd-reële, een wereld van onoverzienbare mogelijkheden te
ontdekken.
De stijlgelijkenis met den Otto III aan het westerportaal van den dom te
Maagdenburg (afb. 97) toont ons aan, hoezeer die strekkingen van den tijd interna-
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tionaal mogen heten. De voorliefde voor zware in brede plooien verlopende stoffen,
voor bewogen, energische uitdrukkingen, voor realisme in de gelaatstrekken en
allerlei detail, de leniger bewerking, de meer totale opvatting, vinden wij in de jaren
1360 o.m. te Gmünd in Zwaben (steunpijlers der H. Kruiskerk), te Neurenberg (pijlers
in het middelschip van S. Laurentius), kort daarna te Regensburg (binnenwesterwand
van den dom) en te Praag.
Uit Gmünd kwam Peter Parler, die zich te Praag vestigde; aan zijn atelier moeten
in den dom aldaar die werken toegeschreven worden, die bijna alles in de schaduw
stellen wat sedert den meester van Naumburg op Duitsen bodem was voortgebracht.
Wij zijn wel genoopt, aan Naumburg terug te denken: het is dezelfde vlam die, na
ene eeuw, weer opschiet. De macht van het oorspronkelijke! Hier, onder koning
Wenzel (1378-1400), niets van Duitse burgerlijkheid meer. Wel had nu, zoals in
Frankrijk, de kunst der graftomben steeds meer neiging naar het portret vertoond:
men zie maar den dikken bisschop Albert von Beichlingen, met zijn glunder gezicht,
in de Barfüsserkirche te Erfurt (kort na 1371) (afb. 98). Maar met het atelier van
Parler staan we voor beeltenissen, b.v. koning Ottokar I (1377) (afb. 99), waarin de
natuurgetrouwe physionomie tot de grootheid van het type verheven wordt, door
een aanschouwing die, uitgaande van het wezen als geheel opgevat, het door sterk
dynamisch innerlijk leven bezielt.
Aan het triforium zijn eenentwintig busten opgesteld, Karel IV, zijn gemalinnen,
verwanten, aartsbisschoppen van Praag en daartoe nog, merkwaardig genoeg, in
de-
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zelfde rij als de keizer, de twee bouwmeesters zelf van den dom (1379-1393) (afb.
100). Daar spreekt in menig opzicht een gelijksoortige kunstgeest uit als waaruit,
ongeveer in denzelfden tijd, het werk van Claus Sluter te Dijon ontsproten is.
Iets van dien geest ontmoeten we elders ook wel, het duidelijkst bij profeten in
het koor te Ulm (± 1370-1390), die gerust mogen gesteld worden naast die, echter
van later (± 1390-1410), uit de abdij te Le Bec-Hellouin in Normandië in de naburige
kerken van Bernay en Brionne overgebracht, - verder een paar profeten uit
denzelfden tijd in het hotel van Jacques Coeur te Bourges, - rustiger in de
heldenbeelden van de Tour Maubergeon te Poitiers (kort na 1385), - in veel wekere
vormen bij figuren afkomstig van de Schone Fontein te Neurenberg (Germanisches
Museum aldaar, afb. 101, en Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn, 1385-1396), en
in de terracotta-Apostelen in het Germanisches Museum, ± 1390-1400 (afb. 102),
- zelfs, maar dan waarlijk zonder enige pittigheid, en waarschijnlijk onder Duitsen
invloed, in werk van de Venetianen Jacobello en Pier-Paolo dale Masegne
(hoofdaltaar in S. Francesco te Bologna, 1388; iconostasis in S. Marco te Venetië,
1394) en de hiermee verwante kleine figuurtjes aan het praalgraf van Marco Carelli
(± 1394) in den dom te Milaan.
De meeste dezer werken ontstonden gelijktijdig met die van Sluter, sommige
wellicht daarna: er kan alleen uit opgemaakt worden, dat Sluter uit een algemeen
‘klimaat’ gegroeid is, en dat zijn genialiteit de hogere samenvatting bracht van den
kunstwil der latere XIVe eeuw, - zonder dat we voorlopig een bepaald uitgangs-
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punt kunnen aanwijzen. Er werd trouwens in de Belgische gewesten en in Nederland
zoveel door de beeldenstormers in de XVIe eeuw vernield, dat op de vraag naar
den eigenlijken oorsprong van Sluter's stijl wellicht nooit een beslist antwoord
gegeven zal worden.
Wat er van zij, met Sluter staan we voor een persoonlijkheid, die alle mogelijke
invloeden tot de eenheid van een eigenaardige schepping opvoerde.
Hij was een Noord-Nederlander, kwam uit Haarlem, en had van 1380 tot 1385
een atelier te Brussel. Van 1385 tot zijn dood, in Januari 1406, was hij te Champmol
bij Dijon voor den hertog van Bourgondië werkzaam. De stijl van de werken, die hij
aldaar voortbracht, vertoont het meest verwantschap met dien van de beelden, die
het portaal van het Brusselse belfort (onderste gedeelte van den stadhuistoren)
versierden (thans in het Gemeentelijk Museum): deze zijn echter minder groots en
ontstonden wellicht eerst tussen 1385 en 1400. Het kan nog niet uitgemaakt worden,
of de nieuwe kunstbeginselen, die in Sluter's werk ontwikkeld werden, in die
wordingsperiode aan hem zelf of aan Brusselse steenhouwers te danken zijn. Te
Champmol werkte Sluter eerst onder de leiding van Hennequin of Jehan de Marville
of Merville, die waarschijnlijk afkomstig was uit het stadje Merville op de Leie bij
Hazebroek, en aan wien geen enkel nog bestaand werk met zekerheid mag
toegeschreven worden. In 1389, bij den dood van Merville, trad Sluter als meester
van het atelier te Champmol op. Merville betrok de meeste van zijn medewerkers
uit Vlaanderen, Sluter vooral uit Brussel; daarnaast
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zijn neef Klaas de Werve of van de Werve, vermoedelijk uit Haarlem.
Toen Sluter naar Bourgondië kwam, vond zijn kunst daar als een voorbestemd
terrein: ik had reeds de gelegenheid, te wijzen op die voorkeur voor brede vormen
en krachtige modelering, die de Bourgondische plastiek met de beste Duitse gemeen
had, en waar zij in de XIVe eeuw getrouw aan gebleven was.
In Bourgondië kon Sluter's kunst zich heerlijk ontplooien, dank aan gunstige
politieke omstandigheden. Na den dood van Karel V (1380) waren de prinsen van
koninklijken bloede, ooms en voogden van den jongen Karel VI, in de eerste plaats
Jan van Berry en Filips de Stoute van Bourgondië, als voornaamste begunstigers
van de kunst opgetreden. Jan van Berry gaf ontzaglijke sommen uit om kunstwerken
van allerlei aard te laten uitvoeren en wonderschone verzamelingen bijeen te
brengen; hij verschijnt ons als een echte ‘renaissancevorst’, die niet alleen de door
hem gebruikte meesters onbekrompen betaalde en met kostbare geschenken
vereerde, maar ze graag rondom zich vergaarde en gemeenzaam met hen omging.
Prachtiger nog was de hofhouding van Filips den Stoute: toen hij, dank zij zijn
huwelijk met Margareta van Male, het rijke en nijvere Vlaanderen met Bourgondië
had verenigd (1384), mocht hij zich een van de machtigste heersers in het
Christendom noemen, en vooral sedert het krankzinnig worden van Karel VI (1392),
was hij feitelijk meester van Frankrijk.
In de buurt van Dijon liet Filips de Stoute een klooster bouwen, de Chartreuse de
Champmol, waarvan de kerk
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tot grafkapel der hertogen zou strekken; als 't ware het Saint-Denis van Bourgondië.
Van die kerk blijft alleen het portaal over, met op den middelpijler de H. Maagd en
op de zijwanden de biddende figuren van hertog Filips, door S. Jan den Doper
begeleid, en hertogin Margareta met S. Katharina.
Uiterst waarschijnlijk is de H. Maagd, vol felle beweging (afb. 103), en zeker al
het andere beeldwerk te Champmol, in hoofdzaak van Claus Sluter. Johannes de
Doper, een gestalte van gezagvolle majesteit, schrijdt voort in zijn overvloedig,
diepdoorgleufd gewaad. Maar de knielende hertog (afb. 104), brengt ons een nieuwe
kunst, met de grootse, eenvoudige massa van zijn mantel en het verrassend realisme
van zijn gezicht: de fijne geslepenheid van een burgerlijk zakenmens is er verenigd
met een onbuigbaren, koninklijken wil; de malse kaken, de slimme en gebiedende
mond, de scherpe neus, de ernstige en vastberaden blik geven de som van het
innerlijk wezen; al de schakeringen zijn versmolten tot echt leven, dat uit den steen
spreekt met de gevoelige beslistheid van een meesterlijke techniek.
Onmiddellijk daarna zou Sluter zijn hoofdwerk scheppen, den Calvarieberg: uit
een waterput rijst een zeskantige sokkel op, waartegen zes profeten leunen, met
engelen boven zich, en daarop verhief zich de Gekruisigde met Maria, Magdalena
en wellicht ook Johannes aan den voet van het kruis. Van dit bovengedeelte blijft
slechts één fragment van belang over, kop en torso van Christus (thans in het
Archeologisch Museum te Dijon) (afb. 105), de sokkel met de profeten bevindt zich
nog in den tuin der Chartreuse. Die Calvarieberg werd besteld in 1395,
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het model was klaar in 1398, de Calvariebeelden werden in 1399, de engelen in
1400 voltooid; drie profeten, Mozes, David en Jeremia, in 1402; de drie anderen,
Jesaja, Daniël en Zacharia, in 1404. Daar de ontzaglijke gestalte van Mozes het
meest de aandacht trok, kreeg later het geheel den naam van Mozesput. Al de
beelden waren beschilderd, volgens het middeleeuws gebruik. Wat ook de rol van
leerlingen en helpers geweest zij, het werk treft dadelijk door zijn eenheid en mag
beschouwd worden als uit één hoofd en éne hand gesproten (afb. 106 en 107).
Het is de verwezenlijking van de gedachte, die zo dikwijls in de middeleeuwen
werd voorgesteld: de Nieuwe Wet getorst door de Oude, het drama van de
slachtofferande, door de profeten aangekondigd. De waterput kan het symbool zijn
van de ‘Fons Vitae’ of bron van genade uit Christus' wonden ontstaan.
De ontwikkeling die we in de XIVe-eeuwse plastiek gevolgd hebben blijkt hier
voleindigd: de beelden zijn opgevat als massa, vol spel van licht en schaduw, niet
meer strikt afhankelijk van de architectonische omgeving; ze hebben niets meer
van de opstrevende gothische lijn, de gedrongen gestalten dijen meer in de breedte
uit, dwarse horizontale plooien komen dien indruk nog versterken. Alle
bijzonderheden zijn realiteit; elke figuur, met haar houding en haar gebaar, is
objectief-individueel. En de vorm voegt zich nu geheel naar de eigen zienswijze van
den kunstenaar: ik betwijfel niet, dat Sluter, bij iederen profeet, zich verwant voelde
met den ziener, den man die de toekomst in zich draagt en er onder beeft. Daarom
noem ik den Mozesput het eerste monument
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van de persoonlijke kunst, na de gemeenschappelijke van de middeleeuwen.
Mozes, de meest populaire van die profeten (afb. 108), heeft wel het gezag van
een herder der volkeren; diep en helder gepeins verruimt het geweld van zijn
rotsvaste macht. Zijn gelaat is zwaar van ervaring, van doorleefd leven, van
ingetoomden en nog sidderenden hartstocht, verlicht van geest: beeld van innerlijken
gloed door lichaams- en zielekracht bedwongen.
David rust op zijn harp, waar de weidse hermelijnen mantel op neerhangt. Van
allen is hij de kalmste, wellicht ook de droefste; maar het tragische in de rust geeft
aan die struise gedaante iets Shakespeariaans. De oude Jeremia, met zijn Joodsen
haviksneus, schijnt naar binnen te kijken, zijn profetische klacht in zichzelven na te
luisteren. Zacharia laat zijn schonen, sterken, grijzen kop op zijn borst zinken: de
ouderdom heeft bedaardheid, doch niet onderwerping op dat forse gezicht geprent.
Naast hem wendt Daniël zich met een heftige beweging Jesaja toe, toont hem het
vers dat nu verwezenlijkt is: Christus zal worden gedood. En Jesaja draagt met
moeite het dikke boek van zijn voorspellingen, neigt zijn kalen schedel en doorgroefd
voorhoofd, gebogen onder den last van de jaren en den weedom.
Elke figuur spreekt een innerlijk drama uit, doch ook de uiterlijke verschijning wil
zo waar zijn als maar kan: zij komen zo uit het mysteriespel, uit de scherpst
waargenomen werkelijkheid; klederdracht en bijbehorende zaken niet peuterig maar
met nauwkeurige zorg nagemaakt, van elke bijzonderheid het eigen karakter gevat
en weergegeven. Sluter is zelfs zijn Israël onder de
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Oosterse typen van de Jodenbuurt gaan zoeken, zoals Rembrandt eens doen zou.
En het is geen toeval dat wij aan dien naam herinnerd worden: hier hebben wij wel
dezelfde soort van kunst waarvan meer dan twee eeuwen later Rembrandt de
heerlijkste uitdrukking zijn zou.
Kunst die is: persoonlijkheid en natuur; kunst van bewogen gemoedsleven en
onverbloemde werkelijkheid. Waar Sluter zijn profeten uit den steen opdwong,
denken wij ook wel aan Michelangelo; in dezen zin althans dat wij in den Mozes
van Champmol niet veel minder dan in dien te Rome het beeld raden van de
tragische ziel die hij ontsteeg. Maar Michelangelo onderging de macht van de antieke
schoonheid, terwijl Sluter, als hij de aandoening van zijn diepste wezen openbaren
zou, alleen greep naar die vormen die hem door zijn onmiddellijke omgeving
aangeboden werden. Zo zijn Christuskop de majesteit van een antiek brokstuk heeft,
dan is het alleen door den verheven ernst waarmee een getrouw-nagebootst
mensengelaat hier tot groot-strenge lijnen werd herleid. Sluter keek niet naar de
oudheid: hij keek naar het volk, hij schiep van uit de verbeeldihg van het volk. En
welke invloeden nu ook de kunst van dien Nederlander hadden voorbereid: dat hij
het innerlijk drama belichaamde, daarbij zijn trek volgend naar rauwe waarheid, dat hij het innerlijk drama en de uiterlijke verschijning weergaf met die populaire,
zwaar-eenvoudige kracht van oprechtheid, op den man af: dat is het eigenlijk,
waardoor zijn kunst ons zo ‘Germaans’ voorkomt. Niet dat alle Germaanse kunst
nu juist dàt karakter hebben zou en de Romaanse het altijd ontberen: maar dit is
het karakter, dat op Germaansen bodem vrucht-
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baarder gedijen zal; dat, in de Naumburgse plastiek reeds aanwezig, weer treffen
zal bij de hoogst typische vertegenwoordigers van de Germaanse kunst in de
volgende drie eeuwen, een Dürer, een Rembrandt; terwijl de Romaanse rassen
ontvankelijker zijn voor de kunst, die, in haar zoeken naar den schonen vorm, het
idealisme der oudheid als regelend beginsel aanvaardt.
Door deze antieke schoonheids-opvatting zou Italië de beweging van de
‘renaissance’ besluiten, maar de moderne geest zegevierde reeds in Sluter, met
hem was de omwenteling in hoofdzaak voltrokken: uit het verval van de
middeleeuwse eenheid rees een persoonlijker kunst, die ter uitdrukking van haar
nieuwe werkelijkheid, in zich de natuur durfde opnemen zoals die zich voordeed,
vrij toegrijpend in die openliggende, onbeperkte wereld.
Claus Sluter stierf voordat hij de tombe van Filips den Stoute had kunnen voltooien,
en uiterst waarschijnlijk is die in hoofdzaak het werk van Klaas van de Werve
(1406-1411). Maar het is Sluter, dien we daar overal weer herkennen. Het praalgraf
bevindt zich thans in het museum te Dijon. Vermaard zijn vooral de figuurtjes der
zogenaamde ‘plorants’ of rouwklagers, die in nissen rondom de basis den lijkstoet
voorstellen, en waarvan wij weten, dat er bij Sluter's dood slechts twee afgewerkt
waren. De uitdrukking der smart door de meest verschillende houdingen en
dramatische gebaren wisselt er van beeld tot beeld af, met allerlei schakeringen in
het realistisch idioom (afb. 109). De plooienval van de zware mantels, soms woelig
van passie of dan weer grootmassaal als een blok van droefenis, wordt mede
gebruikt om de gemoedsaandoeningen uit te spreken. Volume

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

195
en beweging zijn van een plastisch-denkend beeldhouwer. Sommige van die
figuurtjes, aan hun omgeving onttrokken, kunnen afzonderlijk beschouwd worden,
zonder iets van hun voortreffelijkheid er bij in te schieten: wij voelen dat de
beeldhouwkunst weldra haar eigen wezen zal veroveren.
De Calvarieberg te Champmol stond er pas, of van overal stroomden vrome en
kunstminnende pelgrims toe; de ‘plorants’ van het praalgraf werden veelvuldig
nagemaakt, en de invloed van de Nederlands-Bourgondische school breidde zich
spoedig uit, niet alleen in Frankrijk en in de Germaanse landen, maar ook in Spanje
en tot in Italië toe. We vinden hem zelfs terug, in 1422, aan den ‘Portal de la Mar’
van de kathedraal te Palma op het eiland Mallorca (Balearen). Bijzondere aandacht
verdient het heerlijke praalgraf, dat Karel de Edele, koning van Navarra, zich in de
kathedraal te Pamplona liet oprichten (thans in het aanpalend klooster overgebracht).
Het werd in 1416 door Janin Lomme van Doornik begonnen. Maar Janin Lomme
vertoefde reeds te Pamplona, voordat de tombe van Filips den Stoute te Champmol
voltooid was: de kunst van Lomme en die van Sluter kunnen zich dus te gelijk in
het Noorden gevormd hebben. Doornik stond als een zeer voornaam kunstcentrum
aangeschreven, en wij mogen ons afvragen, of de werkplaatsen van die stad geen
aanzienlijker betekenis toekomt, dan het weinige, dat er in de streek zelf is
overgebleven, zou laten vermoeden.

3. De Italiaanse schilderkunst.
In Italië volgen we de realistische ontwikkeling in twee machtige cyclische
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gedichten: het Kruisdrama en de symbolische Verheerlijking der Kerk in S. Maria
Novella te Florence (Capella de' Spagnuoli; begonnen na 1350, nog niet voltooid
in 1355), en in het Campo Santo te Pisa, den zogenaamden Triomf des Doods, die
aan Pisaanse schilders wordt toegeschreven (± 1370).
Dit laatste werk vooral moet men ter plaatse zien: het Campo Santo (kerkhof) is
een langwerpig, effen groen grasveld, met enkele donkere cypressen, omgeven
door een sierlijken witmarmeren kruisgang, - beminnelijk afgesloten oord voor
zachtdroeve mijmerij in de stilte en het schone licht. Rondom, onder den hogen
kruisgang, zijn de wanden geheel met fresco's bekleed.
De ‘Triomf des Doods’, Giotto zou hem nog gezien hebben als een vereenvoudigde
tragedie, met weinig figuranten en haast geen bijkomstigheden: hier staan wij voor
een spektakel-stuk, spelend op een breed toneel met rotsen-decor; overal valt er
wat te bekijken, en de zorgvuldig getekende planten en dieren, de personages in
hoofse dracht en mode-opschik met zonderlinge haartooisels, dat alles lijkt wel
verwant met het schilderachtig naturalisme dat omtrent dien tijd ook in Franse
miniaturen opdook en door een of ander handschrift Pisa over zee kan bereikt
hebben. Niet meer de vast-beredeneerde samenstelling uit Giotto's vernuft gesproten,
maar de verspreide wanorde van een kunst, die meer van onbevangen observatie
dan van regelende gedachte leeft.
In een bergachtig Thebaïs mijmeren kluizenaars, zich voedende met de melk der
gazellen: zij hebben reeds den dood in zichzelf overwonnen en wachten hem gerust
af. Maar ziehier nu koning en koningin, die met een vrolijk

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

197
gevolg van ridders en jonkvrouwen van de jacht terugrijden (afb. 110), deze met
een hondje op den arm, een andere den valk op de vuist; dienaars dragen het wild,
houden de hazenwinden aan den koppelriem... Doch de voorste paarden willen niet
verder, hinniken verschrikt, rekken den kop uit of wenden hem af, de honden ook
hebben een vreemden reuk opgesnoven; de ruiters buigen zich over hun kleppers,
stoppen zich den neus dicht: voor hen gapen drie doodkisten, daarin liggen twee
rottende lijken van groten der aarde en een geraamte. Een heremiet verklaart het
aanschouwde: ‘Wat gij zijt waren wij; wat wij zijn, dat zult gij worden’. Uit den hemel
strijkt op vleermuisvlerken de Dood zelf neer, zeiszwaaiende oude feeks, met grijs
haar dat als een vlag achter haar wappert; wreder dan een rif, nu zij in
mensengedaante verschijnt, de onontkoombare maaister. Aan haar voeten liggen
reeds de doden opgestapeld, en om hun zielen - kleine-kinder-figuurtjes, - vechten
kleppende zwermen van engelen en duivelgedrochten. Een kudde grijsaards en
kreupelen smeken de Dood, hen van het leven te verlossen, maar te vergeefs: op
hen slaat zij geen acht, zij vliegt naar een bosschage toe, waar jonkers en freules,
als in een decamerone, bij muziek van psalter en vedel vertrouwelijk van liefde
keuvelen.
De zin van die aangrijpende allegorie verkrijgt nog geweldiger betekenis, als men
zich herinnert hoe zij ontworpen werd in een tijd van vreeslijke oorlogen en
hongersnood, toen de pest heel de westerse wereld was komen teisteren. En men
moet bekennen, dat de stof hier een meester van Danteske opvattings- en
uitdrukkingskracht heeft gevonden, - scherp ziener, bij wien
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visioen en werkelijkheid één werden. Ik hoef maar te wijzen op de ontzettende groep
van kruklopers, blinden, vertrapten en afgeleefden, die van de ‘alle-leed-genezende
Dood’ hun ‘laatste maal’ afbedelen (afb. III). Sommigen lijken oude wolven, met hun
witten blik vol woeste spanning; anderen, versuld en verbeest, slepen zich op den
grond voort, met schreeuwerig misbaar; een is er, wien koudvuur neus en oogholten
heeft uitgevreten en die zijn afgeknotte armen als twee stokken uitsteekt. Al die
gebaren, parallel naar de Dood uitgerekt, en daaronder de blote vleesstompen van
den verminkte, ze verlenen het tafereel de eenvoudige hevigheid van een tragisch
koor. En bij dat innig gevoel voor de naakte waarheid, dat het deerlijk-droeve met
het sarcastisch-oubollige weet te verbinden, schiet niet alweer de naam van Bruegel
in het geheugen? Wat een buitenkansje ware 't toch voor de leer, die het realisme
een specifiek voortbrengsel van ‘het Vlaamse ras’ waant, zo er XIVe-eeuws werk
van dézen aard ergens in de lage landen aan de zee te ontdekken viel!
Te Florence zelf is er niets uit dien tijd, dat met den ‘Triomf des Doods’ wedijveren
kan, al gaat daar ook de ontwikkeling haar gang, en merken we b.v., dat de fresco's
van Giovanni da Milano in Santa Croce (1365), die hetzelfde onderwerp behandelen
(Leven van Maria) als de vroegere van Taddeo Gaddi, breedvoeriger in den
verhaaltrant zijn en voor een werkelijker omgeving van de figuren zorgen. Maar
voortaan heerst hier toch de ondiepe, gemakkelijke Giotteske ‘illustratie’. Willen wij
zien, hoe de artistieke drang naar verdere veroveringen grijpt, dan moeten wij naar
Noord-Italië, en wel naar
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Padua, waar Giotto zoveel invloed had uitgeoefend, en waar nu twee
samenwerkende meesters uit Verona, Altichiero en Avanzo, van 1372 tot 1384,
eerst in hun Kruisiging in de wijdvermaarde basiliek van S. Antonius en onmiddellijk
daarop in hun Leven van S. Joris en S. Lucia, dat een kleiner gebedenhuis, het
Oratorio di S. Giorgio versiert, al het streven van hun voorgangers tot een voorlopige
synthese brachten, halfweg tussen Giotto en Masaccio.
Het verdient opmerking, dat het persoonlijker karakter dat de kunst in Noord-Italië
nu vertonen zal, vermoedelijk in verband staat met de rol der tyrannen die aldaar
hun gezag hadden gevestigd. Het ridderlijke hofleven, dat in Frankrijk en Bohemen
zulk een betekenis voor de wording van een nieuwe, werkelijker kunst verkreeg,
bloeide ook te Verona en Padua. In deze laatste stad heerste Francesco da Carrara,
een zeer ontwikkeld liefhebber van kunst en poëzie († 1393), wien Petrarca, die te
Padua en in het naburige Arquà zijn laatste jaren doorbracht (1364-1374), zijn ‘De
Viris Illustribus’ opdroeg. En van Altichiero en Avanzo weten wij, dat zij ook in het
kasteel van Verona geschilderd hadden.
Zoals de meesten van hun tijdgenoten staan Altichiero en Avanzo al vrij ver af
van Giotto, die met enkele typische gestalten een geheel van groten stijl opbouwde:
zij wensen het leven af te beelden zoals zij het rondom zich gaslaan, een leven vol
kenmerkende bijzonderheden en individuele uitdrukkingen; en niet alleen de
werkelijkheid van de handelende personen, maar ook de werkelijkheid van de
omgeving waarin deze zich bewegen.
In de Kruisiging b.v. (afb. 112) woelt het gedrang
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van de menigte, met allerlei dat naar de natuur werd opgenomen, eigenaardige
drachten, koppen, die aan de latere, zo gezond-Venetiaanse schonen van Palma
doen denken, - de wenende vrouwen, de onverschillige ruiters, de rakkers die om
Jezus' mantel dobbelen, een moeder met dreinend kind, een hondje dat uit een
beek drinkt, de timmerlieden die de kruisen oprichtten en nu met hun gereedschap
op den schouder door de stadspoort naar huis keren. Het drama heeft plaats voor
onze ogen, niet meer op een ideaal Golgotha. Giotto gaf het reële weer voor zoveel
de waarschijnlijkheid dat eiste, Altichiero en Avanzo hebben het reële lief, zoals het
zich in tal van uiterlijkheden openbaart.
Toen Giotto den Dood van S. Franciscus schilderde (afb. 72), zorgde hij voor
klaar overzienbare samenstelling, maakte elken vorm ondergeschikt aan de
hoofdgedachte; het decor was er alleen om de figuren te steunen, den ernst van
de stemming te verhogen. Men vergelijke hiermee nu de Uitvaart van S. Lucia (afb.
113): geen tot rustigen eenvoud gelouterde kunst meer, maar ene die eerst gericht
is op de verscheidenheid, het karakter dat ieder wezen en ieder ding eigen is. In
een kerkarchitectuur, zo getrouw nagebootst als toen mogelijk was, krioelt het volk,
en naast de priesters, koorknapen en rouwbedrijvenden verschijnen echte portretten,
krijgslieden, patriciërs, een welgevoed doctor uit de hogeschool te Padua, een
Oosterling in bonte kledij; men onderscheidt zelfs de verschillende stoffen. Hier is
niet meer de algemene mens, naar zijn zedelijke betekenis opgevat, maar de sociale
mens, zoals milieu en tijd hem tot een bijzonder iets gemaakt hebben. Het epos
wordt novelle.
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Zelfs Masaccio zal minder van de onmiddellijke werkelijkheid overnemen.
En toch, Altichiero en Avanzo stellen zich een ander probleem dan de meeste
Giottesken: in zeker opzicht benaderen zij weer den geest van Giotto zelf. De meeste
Giottesken waren in de eerste plaats vertellers, die een gegeven tekst, zo
aanschouwelijk als maar kon, breedvoerig in prenten vertaalden, zonder zich veel
om zuiver artistieke waarden te bekreunen. Altichiero en Avanzo nu wensen van
die woordenrijkheid en dat realisme niets op te offeren, maar daarin tevens Giotto's
beginsel van evenwichtige compositie en plastische hechtheid weer tot zijn recht te
laten komen. Hoe hun toneel ook vol loopt, zij zorgen altijd voor een stevigen vooren achtergrond, enkele groot-geziene vormen beheersen de massa, sluiten die af
als vaste pijlers, de architectuur omlijst, houdt het geheel bijeen. Die figuren, die in
de samenstelling luid meespreken, hebben weer den kalmen omtrek, het zekere
staan, de edele waardigheid van den meester. In dat samenvoegen van Giotto's
hogen kunstwil met de pittoreske waarneming van de Giottesken, ligt de betekenis
van Altichiero en Avanzo. Om het gevoel der lichamelijkheid te wekken, beschikken
zij al over werkdadiger middelen, over meer technische vaardigheid. De gestalten,
vrijer van beweging, in soepeler kleren gehuld, lijken minder silhouetachtig. Ook de
ruimte strekt zich meer in de drie afmetingen uit, wint aan diepte. Er wordt gezocht
naar juistere perspectief, met nu en dan een nog schuchter gebruik van lichteffecten
en slagschaduwen.
Zo verschijnt hier een streven, waarvan men het belang voor de toekomst niet
onderschatten mag: het
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streven naar beeld-eenheid, maar deze anders verkregen dan bij Giotto, namelijk
naar de wijze van de werkelijkheid. Bij Giotto was het decor de figuren aangepast,
werd het slechts gezien in betrekking tot de figuren; bij Altichiero en Avanzo is het
principe zelf van de samenstelling realistisch: figuren en decor, beide even echt,
beide naar eigen waarde uitgeschilderd, zijn samen gezien, als één geheel, de
figuren niet meer vóór, maar ín het decor. Mag de proef nog niet volkomen geslaagd
heten, de stoot is toch gegeven, de twee Veronezen hebben het in die richting al
zeer ver gebracht. En om hun daad in al haren omvang te beoordelen, moeten we
eindelijk nog opmerken, dat door hen ook de kleur, in rijke en fijne afwisseling van
helle en donkere schakeringen, ter hulp geroepen wordt om samenstelling, modelé
en ruimte duidelijker te maken.
Van deze kunst moest een wijdstrekkende invloed uitgaan. En toch, buiten enkele
pogingen van epigonen, blijven de gevolgen, die men verwachten mocht, in Italië
zelf nog een helen tijd uit. Alleen in het mooie koloriet is een zekere vooruitgang
niet te loochenen: hiervan getuigen vooral de wandschilderingen van Antonio
Veneziano, met de aardige weergave van Pisaanse gebouwen, in het Campo Santo
te Pisa (1386-1387). Bij Spinello Aretino (wandschilderingen in S. Miniato te Florence,
± 1387; in het Campo Santo te Pisa, 1391-1392) wordt het spel van het licht door
iriserende kleurwisselingen benaderd; violet zweemt naar groen in de schaduw,
groen wordt geelachtig in het licht. Iets van dien aard was trouwens reeds te vinden
in het Laatste Oordeel, in het Campo Santo door den meester
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van den ‘Triomf des Doods’ uitgevoerd. Die Spinello Aretino († 1410) mag anders
wel gelden als een voorbeeld van de vervlakking der Italiaanse schilderkunst op het
eind van de XIVe eeuw: lichaamsbouw, structuur der ruimte, de kleur zelve, alles
steunt meer op Giotteskscholastische manier dan op oorspronkelijke waarneming
der natuur.
Maar in dien tijd nu gaan de landen aan dezen kant van de Alpen meer betekenis
erlangen. Weldra zullen zij de leiding overnemen. Het is dus zaak, ons eerst
rekenschap te geven van hetgeen aldaar de beslissende overwinningen van de
XVe eeuw voorbereidde.

4. De schilderkunst buiten Italië.
De beschaving en de kunstopvatting, die wij eerst in haar uitgesproken karakter te
Avignon gasloegen, die vinden wij dan in de tweede helft van de XIVe eeuw in de
voornaamste hoven terug: bij den koning van Frankrijk Jan den Goede, bij zijn zoon
Karel V en diens broers de hertogen van Berry, Anjou en Bourgondië, ook in
Bohemen onder Karel IV. Te Praag, waar het eerste schildersgilde gevormd werd
(1348) en in zijn kasteel Karlstein bij Praag, merken wij hetzelfde samentreffen van
meesters uit verschillende streken, als te Parijs, dat het centrum van de Franse
kunst blijft. Aan het hof van Karel V ontmoeten schilders uit Orléans Vlamingen als
Jan van Brugge en Henegouwers als André Beauneveu van Valenciennes, die niet
alleen een beeldhouwer maar ook een miniaturist is; in Bohemen werken Tsjechen,
Rijn-Duitsers en Noord-Italianen naast elkaar. In Frankrijk als in Bohemen worden
inheemse overleveringen met Italiaanse bestanddelen
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vermengd, en menige stijl-overeenstemming tussen Parijse en Praagse kunst is te
verklaren, óf door rechtstreeksen invloed uit Parijs, of door het putten uit eendere
bronnen, namelijk Avignonese handschriften.
Over 't algemeen is de verbinding van Franse of Duitse motieven met Italiaanse
nog tamelijk anorganisch; zij sluiten niet heel goed in elkaar. Er wordt haast niet
beproefd, de eenheid van figuren en omgeving naar de eisen der werkelijkheid op
te bouwen, de ruimte is eigenlijk nog zinnebeeldig, het landschap ontwikkelt zich
evenmin. Stillevens-bijwerk en genre-trekjes nemen toe, doch het realisme blijft
beperkt tot bijzonderheden. Alleen in het modelé van de gestalten - die niet meer
door donkere lijn omtrokken, maar met zachte licht- en kleurovergangen, zoals de
school van Pucelle het verkoos, dikwijls grauw-in-grauw, fijn en soepel uitgepenseeld
zijn, - en ook in het portret merken we bepaald vooruitgang, al worden eerst tegen
het eind van deze periode de Italiaanse voorbeelden ingehaald. Het konterfeitsel
van Jan den Goede in de Bibliothèque Nationale te Parijs (± 1359) staat op hetzelfde
peil als sommige koppen in de Capella de' Spagnuoli; onder Italiaansen invloed
(van Tommaso da Modena) hebben de Karel IV en de heiligenbusten van Theoderich
van Praag in de Kruiskapel op Karlstein al een hogeren trap bereikt (± 1365) en
eindelijk mag de Karel V van Jan van Brugge (1373), in een bijbel berustend in het
Museum Meermanno-Westreenianum (Den Haag), als een goed staal gelden van
het trachten naar physionomische waarheid (afb. 114), zelfs daar waar een zo lelijk
koninklijk model vleiender voorstelling had mogen verwachten. Maar de reeks
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tapijten in de kathedraal te Angers, die door Lodewijk I van Anjou besteld werden
en door Jan van Brugge getekend (sedert 1376), levert het bewijs, dat het
specifiek-Vlaamse in de voortbrenging uit dien tijd gewoonlijk niet te onderscheiden
valt, dat Italiaanse invloed in hoofdzaak toch den doorslag geeft, en dat het
zogenaamd ‘Vlaams’ naturalisme nog altijd minder ontwikkeld is dan in Italië.
Verhelen we daarbij niet, dat de Vlamingen, die in Frankrijk werkzaam waren, in stijl
en techniek veel beschaafder lijken dan hun tijdgenoten die niet van honk gingen.
Het meest typische wat onder Karel V geschilderd werd, de zijden altaarbekleding
of antependium als ‘Parement de Narbonne’ beroemd (Louvre; tussen 1364 en
1377, waarschijnlijk ± 1374) zet de kiese, half-Italiaanse traditie van Pucelle voort,
met nauwkeuriger uitgewerkte portretten en dramatischer uitdrukking, terwijl o.m.
het Kruisigingstoneel aan de Sienese school herinnert. Bedenken wij, dat in dien
tijd de wandschilderingen van Altichiero en Avanzo te Padua ontstonden, dan kan
de meerderheid van de transalpijnse kunst, omstreeks 1380, m.i. niet ontkend
worden.
Maar terwijl deze nu zekere tekenen van traagheid gaat vertonen, streeft de
cisalpijnse kunst onvermoeid verder. Er vormt zich een stijl, waarvan de kern er ten
slotte nog enigszins Avignonees uitziet, en die, door alle kruisingen heen, in zijn
wezenlijke eenheid internationaal mag heten: wat van Italiaanse herkomst was wordt
nu beter versmolten met het andersoortige. De Franse mode, de laat-gothische
conventie van de sierlijke kronkellijnen, vermengt zich met het steeds toenemend
naturalisme van
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het detail, de uitdrukking van het bijzondere en kenmerkende, en al kan er nog geen
sprake zijn van ononderbroken samenstelling der ruimte, - deze blijft schematisch,
- toch wordt er meer en meer naar getracht, de vaste lichamelijkheid te doen
uitkomen, de figuren op schilderachtige wijze met het penseel te boetseren.
Die stijl bloeit krachtig in het Franse cultuurgebied. Tijdens de minderjarigheid
van Karel VI is de eigenlijke monarch daar Filips de Stoute, die nu Bourgondië met
Vlaanderen en Artois tot één machtig rijk heeft verenigd. Ook zijn broer Jan van
Berry, die in Languedoc het Avignonees kunstleven had leren kennen, gebruikt in
zijn verschillende kastelen de uitnemendste meesters. En onder die miniaturisten
en schilders van Filips den Stoute en Jan van Berry komen vele immigranten voor
uit de landen tussen Noordzee en Rijn, - er is hier zelfs reden genoeg om aan de
Vlamingen ruime betekenis toe te schrijven, - terwijl het overigens aan rechtstreekse
betrekkingen met Italië niet ontbreekt. Maar Parijs blijft het voornaamste centrum
van kunstverkeer en kunstvorming.
Als typische voorbeelden uit die school vermeld ik de miniaturen van André
Beauneveu (hs. Fr. 13091 der Bibliothèque Nationale te Parijs), dan de meer
gevorderde van Jacquemart de Hesdin, eigenlijk de Hodin: o.a., in het hs. 11060
der Koninklijke Bibliotheek te Brussel, het portret van Jan van Berry, waarschijnlijk
uit de jaren 1390 (afb. 115), treffend van nauwkeurigen waarheidszin, en wonderbare
randversieringen, bevolkt door zeer natuurgetrouw en geestig getekende dieren
naast min of meer fantastische figuurtjes (3). Het be-
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langrijkste document uit de laatste jaren van de XIVe eeuw is het altaarstuk van den
Vlaming Melchior Broederlam (museum te Dijon), door den hertog van Bourgondië
in 1391 voor Champmol besteld en in 1399 voltooid. Broederlam kwam herhaaldelijk
naar Frankrijk over, maar had zijn atelier in zijn geboortestad Ieper. In de Presentatie
van het Kindeken Jezus en in de Vlucht naar Egypte blijken landschap en architectuur
niet weinig Italiaans; anatomie en verhoudingen laten nog veel te wensen over,
doch het streven naar ruimte en plastische weergave is duidelijk; en men vermoedt
dat de drinkende S. Jozef, met zijn zwaar schoeisel, dikke winterjas, reispak op den
schouder, in gewone omstandigheden zijn timmermansambacht in het een of ander
Iepers straatje uitoefende.
Die hybridische en toch eigenaardige kunst, die in het Noorden op een Broederlam
uitliep, vinden we nu, met verschillende schakeringen, in de voornaamste
West-Europese brandpunten van beschaving terug.
In Aragonië hadden reeds vroeger de Sienese en de Avignonese school ingewerkt;
tegen het eind van de eeuw ontwaren wij, naast nieuwe Italiaanse, ook invloeden
uit het Frans-Vlaamse kunstgebied in Aragonië, in Castilië, niet het minst in het
koninkrijk Navarra, waar onder den Fransen vorst Karel III (1388-1426), die dikwijls
Parijs bezocht, Fransen en Brabanders naast Castilianen, Cataloniërs en
Valencianers aan den arbeid waren.
Te Keulen heeft die internationale stijl een eigen karakter gekregen. Invloeden
uit Praag - dat toch schilderwerk tot Koningsbergen uitvoerde, - waren hier
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wellicht van minder gewicht dan die uit de Frans-Vlaamse of Bourgondische kunst.
Wat er van zij, aan den Beneden-Rijn rees een schoonheid van bijzonderen aard.
Het welvarende Keulen was een knoop van den wereldhandel; en de
aartsbisschoppelijke stad, die zich op haar zegel noemde ‘Sancta Colonia sanctae
Romanae ecclesiae fidelis filia’, beheerste ook met haar relikwieën-rijke
kerkgevaarten de aloude ‘Pfaffengasse’. Het persoonlijker-gekleurde religieuze
leven van den tijd bloeide er, de ganse XIVe eeuw door, in de gevoelige, diep-lyrische
mystiek van een Eckhard († 1327), een Tauler († 1361), een Suso († 1366). Daar
ook, zoals eerst te Siena en nu in al de andere scholen, verkrijgt het altaarstuk, het
ex-voto, het draagbare paneel steeds groter betekenis naast het wand-fresco: het
wordt het afzonderlijke kunstwerk dat op zichzelf bestaat, waar de kunstenaar iets
van zijn eigen gemoed in legt, iets van die mystieke vroomheid, die in Nederland
de ‘moderne devotie’ heten zou, - het geschilderde gebed, waardoor de ziel zich
verenigt met haar teder visioen. Het is alsof de Sienese droom te Keulen in het Duits
vertaald wordt. Het innige mild geurend idealisme, de minne waarvoor het zachte
gelaat der H. Maagd als de dauw des hemels is, wordt er nog kinderlijk-frisser door
den zin voor vertrouwelijke, gemoedelijke waarheid. In technisch opzicht staat die
kunst omstreeks 1380 op het standpunt van de Frans-Boheemse en volgt dan
dezelfde neiging naar schilderachtigheid in modelering, in licht- en schaduwverdeling.
De H. Veronica (afb. 116) in de Pinakothek te Munchen (vermoedelijk iets later
dan 1400) lijkt me geschikt ter karakterisering van den internationalen stijl uit dien
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tijd, zowel als van de eigenaardigheid der Keulse school. De bekoring van dit paneel
ligt vooral in de voorname behandeling van de mooi-glanzende kleur; op de
afbeelding valt slechts te merken, hoe naar tere plastische ronding wordt getracht,
en met welk een zorg b.v. de doornenkroon gedetailleerd is. Maar verder reikt het
realisme nog niet: de veronachtzaming van de verhoudingen blijft echt middeleeuws,
van de H. Veronica weten we eigenlijk niet of ze staat of knielt, en de engelen
schijnen aardige kleine vogeltjes; aan den lichaamsbouw werd niet veel aandacht
geschonken, dat was voor de dichterlijke verbeelding van geen belang; men kijke
maar naar die handen zonder kootjes en de draaiende beweging der kopjes.
Hoofdzaak is hier nog de naïeve, zachtzinnige gevoelsuitdrukking. Bij Broederlam
raadt men toch al iets meer van den geest, die enkele jaren later een omwenteling
in de schilderkunst zou teweegbrengen.
Het komt me voor, dat het uitstekendste wat die periode voortbracht weer in
Bohemen moet gezocht worden, juist in den tijd, dat het beeldhouwersatelier van
den groten Peter Parler te Praag aan het werk was. Niet alleen dat, net als elders
bij een Jacquemart de Hodin, de luimige fantasieën van de randversieringen zich
in de handschriften verder ontwikkelen: maar we staan er voor een zeer persoonlijk
kunstenaar, die zelfs iets geniaals heeft, den Meester van het altaar uit Wittingau
(in Zuid-Bohemen). Zijn panelen in het museum te Praag dagtekenen naar het
schijnt uit de jaren 1380. Het verrassende is nu, dat die meester, meer dan welke
van zijn voorgangers ook, een echt ‘schilder’ mag heten, schilder in zulke mate, dat,
voor de eerste maal wellicht,
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in een foto het wezen zelf van zijn schepping niet vermoed kan worden. Het geziene
dwingt hij tot sluitende eenheid, de vaste ronding van de gestalten beweegt in een
verdiepte ruimte, maar alles is er om een sterke innerlijkheid te vertolken, en vooral:
de kleur, in samenstemmend spel van schaduwen, is van die innerlijkheid de
natuurlijke taal. Men zal niet licht zijn Opstanding van Christus vergeten (afb. 117):
geheimzinnige verschijning van een bleken geest in vurig donkerroden mantel, uit
de groep der aardgebonden krijgers door hemelskracht in heel zijn lengte
onweerstaanbaar omhoogrijzend, - ik weet niemand, die vóór Matthias Grünewald
het wonder op zulk een waarlijk aanschouwde, doorleefde, overtuigende wijze door
de macht van de kleur heeft voorgetoverd. Op den grond van de late gothiek dienstbaarmaking van alle vormgeving aan de gevoelde transcendente idee, - en
met nog enkele herinneringen aan den internationalen stijl van Italiaans-Fransen
oorsprong, zijn wij hier, in picturaal opzicht, reeds opmerkelijk dicht bij de XVe eeuw.
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Tweede boek
De vroege renaissance (XVe eeuw)
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VIII. Inleiding
1. Algemeen karakter van de vroege renaissance.
Ik durf niet beweren, dat de benaming ‘vroege’ renaissance wel juist past op een
tijd, die b.v. het rijpste werk van een Donatello zag ontstaan. Indien zich over
dergelijke woorden niet altijd twisten liet, zou ik liever van ‘realistische renaissance’
spreken: dat zou althans het voordeel hebben, op een hoofdzakelijk kenmerk van
de eeuw te wijzen: de belangstelling in al de bijzondere vormen van de natuur en
de neiging, die door studie te begrijpen.
Nog eens: wat door den band ‘renaissance’ heet, is het eind van een
geslachtenlang proces: het losgroeien van een individueler kunst uit de monumentale
gemeenschapskunst der middeleeuwen. Het losgroeien van den kunstenaar uit de
menigte; van de opvatting en den vorm van het kunstwerk uit het ideëele en
architectonische geheel. Het algemene moet wijken voor het persoonlijke en
verbijzonderde.
Het wezenlijk karakter van de XVe-eeuwse kunst kunnen we dan aldus
omschrijven: objectieve beschouwing van de werkelijkheid, naast een begin van
subjectieve opvatting in den kunstenaar; en streven om de uitdrukkingsmiddelen
machtig te worden, door de objectieve beschouwing vereist.
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Dat alles hangt samen in nauwe wisselwerking: het besef van de persoonlijke zelfheid
ontwikkelt zich te gelijk met de belangstelling in de zelfheid der dingen buiten ons;
en naarmate de kunstenaar die zelfheid beter kan weergeven, neemt zijn
belangstelling nog toe.
Ook in de teugelloze feudale middeleeuwen had de persoonlijkheid haar rol
gespeeld, en waar Jakob Burckhardt deze bij Italiaanse condottieri en tyrannen als
een aankondiging van den modernen tijd begroette (1), was zij feitelijk nog altijd
hetzelfde overschot aan ongebonden, elementaire kracht. Maar de renaissance
vertoont een ander karakter: niet alleen drong de persoonlijkheid tot bredere lagen
door, maar zij werd zichzelf bewust, tegenover de maatschappij en tegenover de
natuur, beide gezien als staande buiten het ik, dat critisch denkt en dan weldra strikt
beredeneerde methodes wil toepassen. Terwijl met Wyclif en Hus de mens zijn
godsdienstige en zedelijke zelfstandigheid begon te veroveren, ging hij ook, en niet
het minst in de kunst, - veel meer althans dan vroeger, - bevroeden dat bepaalde
wetten de verschijnselen beheersen.
Het hoofddoel van de zuiver-middeleeuwse kunst was het uitdrukken van de
gemeenschappelijke idee, de enkeling zich voelend als organisch bestanddeel van
de maatschappij. De vorm was in hoofdzaak dienaar der gedachte, bleef
ondergeschikt aan den inhoud. Met ‘inhoud’ bedoel ik hier het onderwerp - Laatste
Oordeel, Kruisiging, enz. - zoals het buiten den kunstenaar in de eenparige
voorstelling van de menigte stond, zoals het in de gewone taal op voor allen duidelijke
wijze kon omschreven worden; niet de stof zoals die in de
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voorstelling van den kunstenaar geworden is op het ogenblik dat hij er door
persoonlijke uiting innerlijker leven aan schenken zal, onder den vormgevenden
drang die binnen in hem werkt. Die persoonlijke uiting, de echte daad van ‘schepping’,
wij zagen haar reeds meer gewicht verkrijgen; de algemene opvatting maakte
gestadig meer plaats voor een eigene. Een XIIIe-eeuwse profetengestalte was de
profeet, zoals hij in de voorstelling van de massa verschijnen kon: een profeet van
Sluter of van Donatello spreekt ons ook van het profetische in Sluter's of Donatello's
ziel, is ook een beeld van Sluter's of Donatello's ziel op het ogenblik dat die ziel zich
met den profeet vereenzelvigde.
Tevens werd de steenhouwende of schilderende gezel der middeleeuwse
gemeenschap meer en meer een ‘kunstenaar’. Zeker bleef de voornaamste functie
der kunst van godsdienstigen aard, maar zelfs bij de meest traditionele onderwerpen
voelt ge hoe de voorstelling van het volk langzamerhand ging onderdoen voor die
van den schepper. Ongetwijfeld was deze nog geen volkomen onafhankelijke,
roekeloos eigenmachtige ikheid, hij had doorgaans nog veel van een ambachtsman;
maar het maecenaat, dat kunst voor privaatgebruik wenste, verleende hem veelal
een bijzondere onderscheiding; reeds een Jan van Eyck bekleedde in de
maatschappij een aanzienlijke positie, en in hem werd de kunst zelve vereerd.
De verhouding van den kunstenaar tot de natuur is tezelfder tijd veranderd. De
middeleeuwer keerde de natuur op verre na den rug niet toe, doch waar hij bij haar
aansloot, geschiedde dit niet om den wille van de
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natuur zelf. Van gewicht was vooral de idee, zoals die ook buiten den kunstenaar
begrepen en gezien werd. Gewoonlijk was er de natuur slechts ter aanduiding van
de idee, en van de natuur werd dan ook slechts datgene weergegeven, wat ter
aanduiding van de idee dienstig bleek. De vorm bleef dus tamelijk algemeen. Het
stenen gelaat was een eenvoudiger samenhang van vlakken dan het levende. Gaan
wij nu over tot de XVe-eeuwse kunst, dan merken wij, hoe de vormen die de
kunstenaar rondom zich waarneemt voor hem meer eigen waarde hebben. Hij wordt
aangetrokken door de verschijningen van de werkelijkheid, zoals die zich aan zijn
oog voordoen. Hij legt meer nadruk op het karakter van iedere gedaante, datgene
wat van déze hand of díen neus den neus en de hand van een bijzonder persoon
uitmaakt. Giotto schildert niet een puistje op de huid: Jan van Eyck doet dat wel.
Realisme dus, als men onder dat woord verstaan wil: het zo getrouw mogelijk
weergeven van details uit de werkelijkheid, om den wille van die werkelijkheid zelf.
De dingen zijn er niet meer in functie van een al-omvattend beginsel: zij hebben
betekenis op zichzelf, afzonderlijk beschouwd. En er is meer: naar hun kenmerkend
wezen getoetst, worden zij object van welbewust onderzoek.
De ontwikkeling van de middeleeuwse kunst was beheerst door traditie en
empirisme. De XVe eeuw is dat zeker nog niet geheel ontgroeid: maar de essentiële
trekken van het nieuwe worden er duidelijk zichtbaar, winnen er de bovenhand.
Tegenover het scholastische gezag ontstaat de stipte waarnemingsmethode als
bron
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van kennis, - begin van de moderne wetenschap. Ook in de kunst: tegenover de
symbolische neiging het vatten van de blote realiteit, het willen begrijpen van de
vormen der realiteit, - hoe de dingen eigenlijk zijn, hoe zij ineenzitten, hoe zij werken.
De XVe-eeuwse kunst gaat dus in hoofdzaak ontledend te werk: analytisch
realisme. Maar als de ontleding verder wil navorsen hoe de bestanddelen ineenzitten
en werken, levert zij stof voor nieuwe samenvattingen, - ditmaal steunend op de
immanente wetten van de zichtbare werkelijkheid, - en eerst sporadisch, dan
machtiger tegen het eind van de eeuw, zal uit de analyse weer de behoefte aan
eenheid groeien, het zoeken naar de norm, naar het type, de synthese die in het
begin van de XVIe eeuw moest zegevieren.
Er had in de XIVe eeuw een gothisch maniërisme gewoekerd: gemaakte
houdingen, oversierlijke gebaren, gekunstelde drapering met allerlei kinkhorengekrul
van neerkronkelende zomen, zonder sluitend verband met het lichaam. Dat alles
was mode, conventie, en wordt nu teruggedreven door den onbevangen zin voor
waarheid. De patronen wijken voor het zelfgeziene, het zelfbegrepene. Men ademt
weer de eeuwig frisse lucht in van het natuurlijke leven.
Ik hoef er wel niet bij te betogen, dat in de kunst het persoonlijke gevoel en de
liefde voor de eigenaardigheid van ieder ding, deel uitmaakt van den nieuwen
levenszin, die nu duidelijker tot bewustzijn rijst: de mensen zijn er niet alleen voor
een idee, de dingen zijn er niet alleen als uitwerking van een idee, het leven is er
niet alleen voor het hiernamaals, noch de aarde alleen voor den hemel.
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De stof heeft een betekenis ook buiten den geest, het lichaam buiten de ziel. Zoals
de duizendvoudige natuur die hem omgeeft, heeft de mens ook nog een waarde
op zichzelf, en de vreugd van zijn vijf zinnen. Hij mag genieten, hij mag zijn leven
versieren. Of de schoonheid tot God leidt of niet: als versiering van het leven is zij
verdienstelijk door zichzelve; de kunst zij de Kerk behulpzaam of niet: zij is een
eigen macht, een eigen gezag.
Dus, eigen-wording van de kunst, en meteen: eigenwording van iedere kunst.
Wat saamgebonden was gaat uiteen. Iedere kunst wil háár gebied bemeesteren,
háár vrijheid, erkent welke middelen haar bijzonderlijk toebehoren, om zich vooral
door díe middelen uit te drukken. Het beeld geldt niet meer in de eerste plaats als
deel van het gebouw of het altaar: het tracht er naar, geheel op zichzelf te staan,
geschikt om niet enkel van voren, maar van alle zijden bekeken te worden; de
beeldhouwkunst wordt meer en meer begrepen als de kunst van de vaste massa,
met haar samenhang van uitspringende en inbuigende bewegingen, waar het licht
over speelt, - de kunst die er haast evenzeer is voor den tastzin als voor het gezicht.
Het fresco heeft niet afgedaan, maar het afzonderlijk paneel wordt de voornaamste
drager van den picturalen vooruitgang, van de ontwikkeling der kleuren-taal.
Met het gevoel, dat de kunst een betekenis op zichzelf heeft, treden de louter
artistieke bedoelingen meer op den voorgrond. En met de studie van de natuur
worden onmeetbare gebieden geopend. De geest van de renaissance draagt
trouwens tot de verscheidenheid bij. Genretrekjes uit den gewonen handel en wandel
dringen aller-
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wegen door, het portret neemt een ongemeen ruime plaats in, het belang voor het
landschap groeit aan, naast de godsdienstige voorstellingen zullen mythologische
opduiken.
Daardoor staan de kunstenaars nu voor velerhande nieuwe vraagstukken van de
vormgeving. Er wordt in menige richting naar oplossingen gezocht, de ganse XVe
eeuw is er een van voortschrijdende proefnemingen. Nu de realiteit minder als teken
en uitdrukkingsmiddel geldt van het voor gemeenschappelijke waarheid gehoudene,
dan wel als wereld van eigenaardige levensvormen en als uitdrukkingsmiddel van
zelfstandige kunst, wil men de expressieve macht van de kleur en van het licht
geheel meester worden, het verband tussen licht en kleur, de plastische ronding,
de verkorting, de vrije beweging. En zoals ik reeds aanstipte, tracht telkens de
ontleding van zelf tot voorlopige synthese te geraken: den samenhang van de
onderdelen van een ding en den samenhang van de dingen onderling; de innerlijke,
noodwendige wet van den lichaamsbouw, de spanning van krachten die er eenheid
aan geeft, en de juiste verhouding van de figuur tot de ruimte.
Daarin werkt de wetenschappelijke zin van den tijd: aan den enen kant,
experimenten in de verftechniek, en aan den anderen wordt de leer der anatomie
voor den opbouw van de menselijke gestalte van dezelfde waarde als de wiskundige
perspectief voor den opbouw van de ruimte.
Of nu de ‘wedergeboorte der oudheid’ in de wordingsgeschiedenis van de
‘renaissance’ niet van aanzienlijk gewicht geweest is?
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Ik heb er reeds even op gewezen: m.i. kan die ‘wedergeboorte’ niet voor de
oorspronkelijke en de voornaamste drijfveer van de ‘re-naissance’ gehouden worden.
Zij is als een bijrivier, die zich met de machtig geworden stroming gaat vermengen.
Dus wel van gewicht. Maar veel hangt hier af van de wijze, waarop de vraag van
haar invloed gesteld wordt.
Het gaat niet aan, zoals wel eens gebeurde, de wedergeboorte der oudheid te
beschouwen als de ‘ontdekking’ van de natuur en van de schoonheid: er was feitelijk
geen ‘terug-keer’ tot natuur en schoonheid, alleen van natuur en schoonheid een
nieuwe opvatting, die zich trapsgewijs in den geest van de kunstenaars voltrokken
had.
Bedenken wij toch, dat de aanvoeling met de oudheid nooit ten enen male
verbroken was geweest. Evenmin als antieke letterkunde en antieke wijsheid waren
antieke beelden een nieuwigheid. In de XIIIe eeuw werd er zelfs nu en dan een
nagevolgd. Maar de vraag is, wat de middeleeuwer in een antiek beeld eigenlijk
zien kón.
Gelieve men zich te herinneren, wat ik in de theoretische Inleiding tot dit werk
over ‘de betrekkelijkheid van invloeden’ schreef, dan zal het niet ontgaan, dat het
probleem van niet te onderschatten betekenis blijkt, ook buiten het gebied van de
kunst.
De verhouding van den kunstenaar tot de oudheid kan vergeleken worden met
zijn verhouding tot de natuur: wat hij omstreeks 1400 waarlijk in de natuur zien kon,
en wat hij in een Grieks of Romeins brokstuk kon waarderen, stond in nauw verband
met den ontwikkelingsgraad waartoe de beeldhouwkunst op dat tijdstip geraakt
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was. Men ziet slechts wat men begrijpen kan, en begrijpt slechts wat men weldra
vinden zou. Daardoor bleef de invloed van de oudheid in de XIIIe eeuw nog zo
beperkt en verder zonder aanmerkelijke gevolgen, en daarom zou de
beeldhouwkunst, nu, en zij vooral, sterkere en gans andere invloeden uit diezelfde
oudheid ondergaan.
Wil men nu zoveel meer van de oudheid leren, dat kan alleen, psychologisch,
verklaard worden als het gevolg van een innerlijke ontwikkeling der kunst.
Herhalen wij, dat in den overgang van streng middeleeuwse tot renaissance-kunst
het primaire is: het groeien van de individualiteit en meteen het wakkerder gevoel
voor het eigen karakter van de levensvormen, - het gaan van een algemene wijze
van zien tot een individueler en meer verbijzonderde. Dat is het, wat in de
Nederlands-Bourgondische school tot rijpheid kwam, de plastiek van Dijon haar
kenmerk schonk; van dat nieuwe realisme was Sluter de ontzagwekkende
verkondiger. Maar zodra het lichaam niet meer alleen als onmisbaar medium van
de voorstelling ‘mens’ beschouwd wordt, veeleer als stuk werkelijkheid dat op zichzelf
aandacht verdient, wordt de studie van het menselijk lichaam van groot belang. De
passie in Sluter's werk geweldig versteend, de dramatische drang van die gestalten
die als geheel uit hem gesproten kwamen, belet ons eerst te bespeuren, dat zijn
realisme zich nog op bijzonderheden toelegt, het gezicht, de handen, de borduursels
van David's of Daniël's kleed, de neerhangende kap, den gordel, het schrijfgerei,
de tas en het boek van Jesaja: over 't algemeen voelt ge den vorm van het lichaam
niet duidelijk genoeg achter de zware plooien van de mantels en tab-
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baarden. Wel wordt de greep van de handen overtuigend weergegeven; de brede
schouders, het flinke staan, zijn de werkelijkheid afgekeken: dit alleen al stempelt
Sluter's profeten tot een ander ras dan de laat-gothische modellen. Maar bij
sommigen herinneren nog het te grote hoofd, zetel van den geest, en de korte,
tegen het lijf gedrukte armen aan gothische verhoudingen. Bij de meesten is het
kleed er niet om de vormen en de beweging van het lichaam beter te doen uitkomen,
het wordt nog enigszins voor zichzelf, decoratief behandeld. Den innerlijken bouw
en den samenhang van de ledematen, het mechanisme van de gewrichten, raden
wij veelmeer dan wij het zien. Hierin zal de Nederlands-Bourgondische sculptuur
nu door de Italiaanse overtroffen worden: de nauwkeurige waarneming, waardoor
men vatten wil hoe de zaken eigenlijk zijn, door de functie aan elkaar zijn verbonden,
wordt toegepast op het menselijk lichaam, en op het menselijk lichaam bewonderd
als organisch geheel, zodat niet alleen het gelaat spreekt, uitdrukking van het
gemoed, maar het ganse samenstel, als één zang van vormen: het natuur-lichaam,
wordend het levend beginsel van een vol-plastische, vrije beeldhouwkunst.
In die richting heeft ongetwijfeld de ontwaakte zin voor de antieke schoonheid
meegeholpen. Maar hoe is dat in zijn werk gegaan?
Eerst onder het nieuwe realisme konden de ogen verwante hoedanigheden in
antieke beelden ontwaren. En naarmate de kunstenaar dan in antieke beelden
klaarder datgene onderscheidde waar hij zelf naar streefde, verhelderde het
bewustzijn van dat streven, dat helderder bewustzijn verscherpte den zin voor de
natuur, die
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scherper zin voor de natuur ontdekte weer andere schoonheden in de oude
godengestalten. Er is hier niet de ontwikkeling van een nieuwe opvatting onder den
invloed van een onveranderlijke grootheid: het antieke. Maar eerst, in samenhang
met de ganse gelijktijdige geestesgeschiedenis, de ontwikkeling van het gevoel voor
het werkelijke, gezien naar de wijze der eigenheid. En wanneer deze dan ver genoeg
gevorderd was, de ontwikkeling van twee veranderlijke, in wisselwerking elkaar
voorthelpende voorstellingsprocessen: een zeker begrip van den natuurlijken,
organischen bouw van het menselijk lichaam, en een zeker begrip van datzelfde
natuurlijke en organische in de antieke schoonheid.
Nu zal men zeker dat alles niet alleen houden voor een geschiedenis van den
kunstvorm: die vorm is geest, deel van de geestesgeschiedenis, en daarin heeft het
humanisme, sedert Petrarca vooral, een ongemeen gewichtige rol gespeeld, het
gevoel gegeven van een nieuw leven dat begon. De mens liet zijn menselijke natuur
tot haar recht komen, met al haar rijke mogelijkheden, met al haar bijzondere
neigingen. Hij was vol hoop, een verjongde wereld ging als het ware voor hem open.
Er was minder benauwde vrees in de zielen, men zou meer vertrouwen op eigen
kracht, keek om zich heen met vrijeren blik naar de luchtige schoonheid van het
leven.
Die lente-atmosfeer hebben de XVe-eeuwse kunstenaars gemeen: den lust in
het aardse. Zij hebben dat ontdekt, gaan er in grasduinen. De natuur in al haar
afwisseling, het eigen karakter van ieder ding, de wet van zijn samenstelling, hoe
het menselijk lichaam beweegt, dat werd met nieuwe verwondering en bewonde-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

224
ring aanschouwd en daaruit weer de kracht geboren van opgetogenheid, die tot
schoonheid voert. De ganse XVe eeuw is één zoeken naar volkomen beheersing
van al de gedaanten van het leven: beheersing door het verstand harer vormen, en
beheersing door de middelen ter uitbeelding vereist.
De XVe-eeuwers werden en worden soms nog ‘primitieven’ genoemd, waarmee
men, primitief genoeg, te kennen geeft dat zij nog niet over de geheel ongedwongen
vaardigheid van XVIe-eeuwse Italianen of XVIIe-eeuwse Vlamingen en Hollanders
beschikken. Het woord is in zoverre vals, dat een Donatello, een Masaccio, een Jan
van Eyck, reeds een zeer lange traditie achter zich hadden en met die traditie
vergeleken het tot een zeer hogen trap van voortreffelijkheid hadden gebracht.
Alles bijeengenomen munt de XVe-eeuwse kunst uit door een bekoorlijkheid, die
haar eigen is: zij verlangt, zij streeft naar waarheid, met de aandachtige inspanning
of de frisse onbevangenheid van de jeugd, met het naïefoprechte van een eerste
liefde. De ontluikende knop zal menigeen inniger aandoen dan de open-pralende
bloem; wat in ons mee-voelen wil wordt wellicht gemakkelijker in roering gebracht
door het wordende, het trachtende, dan door de volmaaktheid van het bereikte.
En wie zal het wraken, als de XVe eeuw, met de onmiddellijkheid van haren kijklust
en haar natuurgevoel, met zoveel fraaie fantasie en jongen droom bij zoveel ernstigen
zin voor werkelijkheid, steeds grijpend naar alle gedaanten van het zijnde, hoopvol
uitziend naar nieuwe daden, ons wel eens heimelijker aan zich boeit dan de tijd van
de roemrijke vervulling?
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2. Nationale schakeringen: Italië.
In twee streken heeft de XVe-eeuwse renaissance haar meest typische
karaktertrekken gekregen, en van daar vooral zal zij uitstralen: Toskane en
Vlaanderen. Maar de noordelijke en de zuidelijke kunst, globaal genomen, zijn door
diepgaande verschillen onderscheiden.
De meerderheid van het Noorden lag in het zuiver schilderkunstige, de
samenstemming van de kleuren; de meerderheid van het Zuiden in het plastische
en de samenstemming van de vormen.
Het Noorden bleef de godsdienstige sfeer van vroeger getrouw, zocht uitdrukking
van het gemoed; Italië stond sterker open voor de nieuwe, humanistische
levensopvatting en liet zich in de kunstige verwezenlijking door een
wetenschappelijker geest leiden.
Naast Venetië, koningin der Oosterse zeeën, wedijveren in Italië vele kleine
vorstenhoven met elkaar, tyrannen die als een symbool zijn van vrije persoonlijkheid.
Bij de al lange traditie van cultuurverfijning en schoonheidsverering, niet alleen op
artistiek, maar ook op literair gebied, komt nu nog de ontdekkingstocht naar de
oudheid, het humanistisch ideaal. De Latijnse handschriften wijzen den weg naar
de bron, het Griekse wonder, en Griekse geleerden komen zelf over, wijkend voor
de vorderingen van de Turken, verjaagd door de inneming van Konstantinopel in
1453. Dat letterkundig humanisme schept een klimaat, waarin nu ruimer wordt
geademd, vrijere opvattingen van menselijke wijsheid opgroeien; men grijpt naar
nieuwer vormen; zinnelijke schoonheid, veredeld, wordt een behoefte.
In die zelfstandige gemeenten, elk een scherp-bewuste
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eenheid, maar open op het wereldgebeuren, wies het politieke leven roerig en
krachtig als in het oud Athene. De beweeglijke, rappe geest was er door wrijving
geslepen. Van die beschaving is Florence het brandpunt, zuidelijke cosmopolis van
de wolnijverheid, de weverij en het bankwezen, - de stad waar de ziener was
opgestaan, Dante, die de Italiaanse taal had gesmeed, waar in de schaduw van zijn
lauwer een schaar van geleerden en dichters zich verlangend wendde naar het
klaarglimlachende gelaat der Muzen. Daar verhief zich op haar schatten de
burgerlijke aristocratie, de macht die de maatschappij vervormde. In den strijd van
Florence om hegemonie over de buurstaten, in het onophoudelijk geworstel van de
partijen, binnen het gemenebest, om de hegemonie over elkaar, was het
persoonlijkheidsgevoel fel opgeschoten. En nu juist, onder de regering van een
kapitalistische oligarchie, trad Florence een tijdperk van betrekkelijke rust in, toppunt
van welvaart, - in 1406 werd eindelijk ook Pisa, dat den weg naar de zee versperde,
onderworpen, - de gestaalde zenuwen mochten zich in luxe en kunst weer
ontspannen. Weldra zal een geslacht van kooplieden en bankiers, de Medici, zonder
eigenlijken rechtstitel te voeren, het gezag in handen nemen, binnen- en buitenlandse
politiek leiden, - Cosimo, die ongekroond regeert van 1434 tot 1467, en Lorenzo il
Magnifico (1469-1492), koninklijke maecenen, zijn tevens het hoofd van het
intellectuele leven.
Florence... Zodra die naam in ons geheugen rijst, is hij als omfleurd van prille
luwte, het is of de kunstenaar daar dichter stond bij dien droom van jeugd,
reingewassen van alle conventie, naakt bloeiend, in zachtere lucht,
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dien droom waarin de menselijkheid haar eeuwige gedaante zoekt. Idealiseren wij?
Iets toch is daar, bij de besten, dat ons tot idealiseren verlokken mag: nergens
werkte zulk een wil om een compleet mens te zijn, geest en zinnen één geworden,
tot begrijpen en genieten. Het Noorden mocht het dieper, eenvoudiger, bewogener
hart hebben: Italië had den Geest en den Geest, die alleen in schoonheid zichzelf
erkent. Dat heeft de Stad van de Rode Lelie, tweede vaderland van Plato, en het
dal van den Arno gewijd tot een der heilige plekken op de wereld, waar het meest
naar volledig leven in schoonheid werd verlangd. Daardoor hebben de grauwe
paleizen er nog een ziel, is de ring der heuvels er harmonischer, blinkt er de zon
mooier op de donker-opschietende cypressen en het fijne zilvergroen der olijven.
Wenden we ons nu in 't bijzonder tot de vormgeving, dan treft het, hoe in Italië
de plastiek den weg wijst en in menig opzicht als de leermeesteres van de
schilderkunst verschijnt.
Toen de plastiek in haar groei dat punt had bereikt, dat de aandachtige studie
van den lichaamsbouw kon beginnen te werken, mede met het beeld, dat de ouden
van dien lichaamsbouw hadden nagelaten, dan was het geen toeval, dat zij op
Italiaansen bodem het eerst tot rijpheid kwam. Onder milderen hemel heeft de
kunstenaar zeker meer gelegenheid om rondom zich de vrije beweging van de
ledematen, door geen kleren verzwaard, het spel van spieren en gewrichten ga te
slaan. Ook lagen de overblijfselen van Grieks-Romeins verleden er talrijker verspreid
dan elders. Maar het gewichtigste moment was wellicht, dat de Italiaan de antieke
bescha-
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ving als een soort van nationale overlevering beschouwde. De eerste humanisten
hadden reeds in de XIVe eeuw het zelfgevoel steviger gegrondvest op de
roemruchtige heerlijkheid der voorouders; de letterkundige herleving spoorde de
artistieke aan. Merkwaardig genoeg: het centrum van de nieuwe artistieke en
letterkundige beweging was niet Rome, de grote ruïnen-stad, waar dat ideaal toch
het duidelijkst spreken moest: het economisch en verstandelijk meer ontwikkelde
Florence kwam vooraan.
Met meer ijver dan ooit wordt aan het plastische probleem gearbeid, - de innerlijke
wet van den menselijken lichaamsbouw en de weergave van zijn massa en ronding
in de ruimte, - het plastische probleem dat de grootmeesters Donatello en Masaccio
nu, met welk een geniaal kunnen, van Giovanni Pisano en Giotto hebben
overgenomen. Het onversaagde vooruitdringen van een Jacopo della Quercia, van
een Donatello, vooral dezes lange en veelvuldige werkzaamheid, die in alle richtingen
wegen baande, moest een geweldigen invloed hebben op de sculptuur, en waar
zulk een stoot gegeven was, hoe had de zin voor plastische schoonheid zich niet
ontwikkeld, in het land waar hij zich aan zoveel antiek marmer en brons kon verfijnen,
in het centrum van de humanistische beweging, die dat marmer en brons als
nationaal erfgoed prees en als volstrekt voorbeeld van alle toekomstige heerlijkheid?
Waar de kunstenaar door het humanisme aangeroerd werd, dat in de klassieke
oudheid een norm zocht, zou zijn zoeken naar normen nog aangewakkerd worden.
De reflectiever neiging van de Italiaanse kunst stemt overeen met haar gehechtheid
aan het monumentale:
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haar bouwstijl had de wandschildering begunstigd, en die blijft ze bij voorkeur
beoefenen. Overigens brengt Brunellesco in de architectuur intens nieuw leven en
waarborgt haar het overwicht. Zelfs waar de schilderkunst nog zo gewillig aan de
realistische stroming toegeeft, verliest zij de architectonische schoonheid van het
geheel toch niet gaarne uit het oog. Zoals reeds gezegd, wat de anatomie voor de
structuur van het lichaam betekende, betekende voor de ruimte de perspectief.
Geen empirische meer: een streng doorgedreven wetenschappelijke, en dit weer
onder de impulsie, in het eerste kwartaal der eeuw, van den beeldhouwer, architect
en wiskundige Brunellesco. Dat het fresco zijn voorrang behoudt, verklaart den meer
bij den Italiaan dan bij den Vlaming gevorderden zin voor vormen-compositie. De
Italiaan gaat meer uit van de ordening van het geheel, wenst de harmonische
schikking van lijnen, die de klaarheid hebben van een begrip. Al is de trek naar het
analytische het hoofdzakelijk kenmerk van den tijd, toch blijkt door den band bij den
Italiaan de weergave van het menselijk lichaam meer op samenvatting gebaseerd
dan op angstvallig nauwgezette studie van ieder onderdeel; zo was ook zijn weergave
van de ruimte beheerst door regelen, waar alle bijzonderheden zich in voegen. Door
zijn intellect was hij trouwens meer gericht op zuiver artistieke waarden en op de
innerlijke wetten van de verschijning. Daardoor zou ten slotte in Italië, op het eind
van de XVe eeuw en in het begin van de XVIe, de renaissance haar hoogsten triomf
mogen vieren, aan háre oplossingen, van algemener karakter en toepassing, een
universelen invloed verlenen.
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Het veldwinnende realisme wordt soms, op ietwat kleinerenden toon, tegenover de
God-dienende gothiek, bestempeld als de kunst, waarin het tijdelijke ten koste van
het eeuwige naar voren gebracht wordt. Maar het mag ons niet ontsnappen, dat
vooral in Italië de vroege renaissance ook nu en dan in het voorbijgaande en
schijnbaar toevallige het bestendige tracht te onderkennen; het eeuwige komt haar
dan echter niet meet voor als transcendentaal begrip, maar wel als immanente wet,
die in de voortdurend vloeiende afwisseling van het leven zich onder de honderden
vormen openbaart en in wezen onveranderlijk blijft.
De meer verstandelijke ontleding en samenvatting heeft ook haar schaduwzijde
gehad: het zal wel eens gebeuren, dat de belangstelling in het objectieve te veel
van navorsers-ijver overhoudt en het najagen van artistieke vraagstukken tot ietwat
abstracte studie verkilt. Met andere woorden: dat het middel doel wordt,
schoonheidsinstinct bijna onderdoet voor kunde, zodat het zich niet meer
onbelemmerd verheft tot datgene wat wij, in het kunstwerk, eigenlijk ‘de kunst’
noemen: die hogere eenheid die alleen schepping is van de psyche. De ganse
natuur moest men onder de knie hebben, eer het beeld van het uiterlijk leven
volkomen dienstbaar kon gemaakt worden aan den innerlijken logos, eer Leonardo's
en Michelangelo's verheerlijkende synthese stralen mocht.

3. Nationale schakeringen: De Nederlanden.
Vooral in het beschavingsgebied, dat Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Bourgondië
omvat, treedt in het begin van de
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XVe eeuw het meer realistisch en meer ‘picturaal’ karakter van de jonge schilderkunst
beslist naar voren. Daar werkt het krachtdadigste ferment, daar bevinden zich, buiten
Italië, de drukste kweekplaatsen van het nieuwe. Schilders uit de Vlaamse en de
Noord-Nederlandse gewesten spelen er een eerste rol, maar Parijs blijft nog enigen
tijd de voornaamste markt, het belangrijkste centrum. Naast de hertogen van
Bourgondië Filips den Stoute, gestorven in 1404, en Jan zonder Vrees, gestorven
in 1419, toont zich Jan van Berry steeds dezelfde prachtlievende maecenas. Andere
vorsten, met Filips den Stoute verwant, zijn zoon Antonie van Bourgondië, hertog
van Brabant en Limburg, zijn schoonzoon Willem IV, graaf van Henegouwen-Beieren
en van Holland-Zeeland (aldaar Willem VI), diens broer Jan van Beieren,
elect-bisschop van Luik (Jan zonder Genade), verkeren veel te Parijs en zullen op
de ene of andere wijze hun naam verbinden aan de geschiedenis van den oorsprong
der eigenlijke Vlaamse school.
Want daar lopen alle stromingen op uit: uit den internationalen stijl verrees, in het
werk der gebroeders van Eyck, de hoogste cisalpijnse uitdrukking, en dan een
bepaald nationale, van het schilderkunstig ideaal dier tijden, - zoals Masaccio er de
Italiaanse openbaring van was.
De ontzwachteling van de moderne schilderkunst viel aldus samen met een
verschuiving van de brandpunten der beschaving. Hadden sedert een kwart-eeuw
de meesters uit noordelijke streken, die in het hart van Frankrijk en in Bourgondië
kwamen werken, in aantal en invloed steeds toegenomen, thans zou Frankrijk de
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leiding aan Vlaanderen moeten afstaan: na de Engelse zege bij Azincourt (1415)
scheen de doodsklok over het Franse koningschap te kleppen; een verschrikkelijke
oorlog vertrappelde het land met zijn gezellen hongersnood en epidemie. Parijs
verloor zijn overwicht, de kunstenaars verspreidden zich wijd en zijd.
Eerst in de tweede helft der eeuw begon Frankrijk zich te herstellen. In de Duitse
steden, aan de zee en den Rijn en vooral in Zuid-Duitsland, ontwikkelde zich wel
een wakker economisch leven; wat daar echter ontbrak om de Duitse kunst een
leidende rol te bezorgen, was de invloed van een hof of althans van een
aristocratische traditie. De kunst bleef er dichter bij de massa, een echte gildenkunst.
Maar tussen het vervallen, zich langzaam weer opwerkend Frankrijk en het buiten
den greep van den keizer uiteengebrokkelde Duitse Rijk, tracht Filips de Goede
(1419-1467), zijn bezittingen steeds uitbreidend en tot eenheid bindend, een staat
saam te smeden, die klaarblijkelijk op weg was, de machtigste in het Christendom
te worden. En al moest die droom met Karel den Stoute (1467-1477) eindelijk
schipbreuk lijden, toch mochten onze gewesten, onder de ferme hand van de
Bourgondische hertogen, tot de welvarendste van Europa gerekend worden.
Vlaanderen, onder één scepter met Bourgondië verenigd, en dank zij zijn
economische stelling zwaartepunt van dien staat, was gereed, de artistieke erfenis
van het eind der vorige eeuw te aanvaarden. De Vlaamse steden, zoals Florence
in Italië, gingen prat op een weelde, waarin de burgerlijk-aristocratische cultuur zich
koesteren mocht. In het midden van de XIVe eeuw stond Parijs
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nog vooraan voor de voortbrenging van kostbare stoffen en tapijten, vijftig jaar later
was die nijverheid bijna uitsluitend in Noord-Franse en Vlaamse steden gevestigd.
Gent had zijn talloze lakenwevers, en omstreeks 1430 was Brugge, het Londen uit
die tijden, de voornaamste stapelplaats in het Noorden, een van de aanzienlijkste
steden in West-Europa, zag schepen uit vele landen zijn haven Damme binnenlopen,
herbergde kolonies van Duitse, Engelse, Italiaanse mannen van zaken, wies nog
meer wellicht dan Florence tot internationale betekenis. De Bourgondische
Nederlanden, omtrent het eind van de regering van Filips den Goede, mocht wat
later Philippe de Comines ‘het land van belofte’ noemen: ‘ils se pouvoient mieulx
dire terre de promission que nulles aultres seigneuries qui fussent sur la terre’. Dertig
jaren vrede en een begin van staatscentralisatie met geregelder bestuur, komen
Brugge en Gent, Brussel en Leuven ten bate: daar staan de rijke en bedrijvige
burgerijen in den glans van het schitterendste hof van dien tijd, onder een vorst, die
niets dan overdadige praal en weelde rondom zich wil zien. Het staatsinkomen van
Filips den Goede bedraagt viermaal zoveel als dat van de republiek Florence,
tweemaal zoveel als dat van den paus. Zijn welbekende pronkzucht sloeg onder
zijn zoon Karel den Stoute tot dolle verkwisting over.
Zeker is weldra de macht van Brugge al enigszins aan het dalen, het verval van
de Duitse Hanze brengt haar gevoelige slagen toe, maar de gewonnen schatten
zijn er nog, en de lust om ervan te genieten, en de overleveringen van een
beschaving, die zich verfijnt. Trouwens blijft Brugge, tot den dood van Karel den
Stoute, de
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gewichtigste geldmarkt van Noord-Europa. Toen eerst gaat het deerlijk kwijnen:
tegen de verzanding van het Zwin wordt nog maar moeilijk gestreden, Damme moet
onderdoen voor het flink opstrevende Antwerpen. Reeds in 1494 wordt gemeld, dat
te Brugge de handel haast opgehouden heeft. Toch gaat de Brugse school nog niet
dood, al klopt de harteslag er immer trager. Het naburige Gent mag zich de ganse
eeuw door in welvaart verheugen: de lakenindustrie is er wel achteruitgegaan, maar
de uitgebreide graanhandel brengt er nieuwen voorspoed. En Antwerpen, door
overstromingen in Zeeland, die de Westerschelde verbreden, in rechtstreekse
verbinding met de zee gesteld, groeit reeds in de tweede helft der eeuw tot de grote
haven, die Brugge overvleugelt. Brugge was trouw gebleven aan het stelsel van
beschermende voorrechten en angstvallige verordeningszucht: tegenover de
middeleeuwse gemeente verschijnt Antwerpen als de open handelsstad, laat de
oude slagbomen vallen, vertegenwoordigt den geest van het nieuwe capitalisme
en zijn economische vrijheid van beweging (2). Doch onze inlichtingen omtrent de
jonge Antwerpse schilderschool zijn te karig, om enig oordeel over haar toe te laten:
eerst in het begin van de XVIe eeuw merken we hoe daar een enigszins anders
gerichte kunst zich verheft.
Onder de gelukkige gesternten van dien Bourgondischen tijd zien wij, al vroeg in
de XVe eeuw, de Noord-Franse hofkunst, overgeplant in den Vlaamsen bodem,
zwellen van gullere sappen. De oude traditie schoot verse ranken, werd geheel
verjongd. En gezonde oprechtheid parend aan zoveel overgeërfde, kiesgevoelige
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cultuur, kwam in het kleine, dicht-bevolkte gebied de nieuwe schoonheid dan spoedig
tot de indrukwekkende vastheid en bepaaldheid, waardoor haar het overwicht in de
Germaanse en de Romaanse wereld, buiten Italië, tot het eind van de XVe eeuw
zou gewaarborgd zijn.
Willen wij het gebied van de zogenaamde ‘Vlaamse’ kunst vaststellen, dan
verschijnt zij niet beperkt, in staatkundig opzicht, tot het graafschap Vlaanderen,
dat trouwens zich toen nog ver in het Frans-sprekende Zuiden uitbreidde, of ook
niet, in ethnisch opzicht, tot Vlaams-sprekende gewesten. Naast Brugge en Gent
speelt Brabant, met Brussel en Leuven, een op zijn minst even aanzienlijke rol, en
in het begin althans van het hier behandelde tijdvak het Waalse Doornik, dat tot de
Franse kroon behoorde, terwijl in het Noorden ook Haarlem in aanmerking komt.
De stijl der gebroeders Van Eyck werd niet in het eigenlijke Vlaanderen gevormd,
die van Rogier van der Weyden is gedeeltelijk van Doornikse afkomst; en deze drie
zijn juist onder de aanvoerders, die den diepsten en ruimsten invloed uitoefenden.
Bedenken we nog, dat de grote Zuid-Nederlandse steden zeer cosmopolitische
handelscentra waren, waar de smaak van de Franse hertogen en van zoveel
Italiaanse kunstliefhebbers - Giovanni Arnolfini, Tommaso Portinari, Jacopo Tani
e.a. - gewicht in de schaal legde, en schilders uit verscheiden streken, door den
roem der meesters en hoop op bestellingen aangetrokken, elkaar ontmoetten. Dirk
Bouts en Gerard David kwamen uit Holland, Memlinc van den Midden-Rijn.
Laten we politieke en ethnische beschouwingen aan kant, en steunen we alleen
op de waarneembare feiten,
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- op datgene waar het ten slotte toch voornamelijk om gaat: het karakter van den
‘stijl’, - dan stellen we vast dat het gebied van de Vlaamse kunst het Schelde-bekken
omvat, met inbegrip van zijn Waals-sprekende bevolking in het Zuiden, daarbij
Noord-Nederland tot Haarlem en Utrecht toe. Dat is een eenheid; in weerwil van
menige schakering onderkennen wij er toch een geslotener verwantschap van de
werken, een geheel van gemeenschappelijke trekken, dat duidelijk uitschijnt
tegenover andere groepen, de Duitse b.v. Of Picardië tot dat gebied nog behoort,
daarover laat zich twisten: in 't algemeen gezien is het een grensland tussen de
Vlaamse en de eigenlijk Franse scholen; zoals, in het algemeen, het Maas-bekken,
Luik, Gelre, Kleef, een grensland vormt tussen de Oud-Nederlandse en de eigenlijk
Duitse scholen. Van een specifiek ‘Waalse’ kunst kan er geen sprake zijn. Als het
echter goed verstaan is, dat wij met ‘Vlaamse’ kunst de kunst van het Schelde-bekken
en West-Nederland bedoelen, dan zijn wij enigszins gerechtigd tot het gebruiken
van de eerst gewraakte benaming, omdat wij er toch geen betere hebben, en omdat
de voornaamste brandpunten van die kunst in een Vlaams-sprekend deel van het
tegenwoordige België lagen.
Wij mogen ons nog afvragen, of binnen het hier beschouwde gebied geen
onderscheid te erkennen valt tussen Zuid- en Noord-Nederland, of tussen Germaanse
en Latijnse geaardheid. Daar is voorshands geen beslissend antwoord op te geven:
wij beschikken niet over voldoend vergelijkingsmateriaal. Tussen Jan van Eyck en
Rogier van der Weyden is er zeker een diepgaand verschil. De zaak is alleen, of
we dat verschil tussen twee
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zeer oorspronkelijke, geniale persoonlijkheden mogen terugleiden tot een verschil
tussen Germaans en Latijns. Merkwaardig is het overigens, dat juist Rogier, ook in
Duitsland, de meest invloedrijke meester geweest is. Daarbij mogen wij niet uit het
oog verliezen, dat temperaments-schakeringen, als b.v. tussen Dirk Bouts en Jan
van Eyck, niet noodzakelijk een differenciëring betekenen in datgene wat het wezen
van den artistieken stijl uitmaakt. En het wil me voorkomen, dat het verschil tussen
Jan van Eyck en Dirk Bouts, of tussen de school van Jan van Eyck en die van Rogier
van der Weyden, veel minder gewichtig is dan het verschil tussen de XVe-eeuwse
kunst in het Schelde-bekken aan den enen kant, en die van Touraine of Duitsland
aan den anderen. Wij zullen nog gelegenheid hebben, het vraagstuk nader toe te
lichten.
Wat onze schilderkunst in de XVe eeuw het overwicht verzekert, is de technische
volmaaktheid, waartoe de gebroeders Van Eyck haar gebracht hebben. Natuurlijk
blijft de voortbrenging van belangrijke kunst, buiten Italië, niet beperkt tot de
Bourgondische Nederlanden: aan de Seine en de Loire zowel als aan den Rijn en
in Frankenland vinden wij een plastiek die over 't algemeen als de meerdere van
de onze verschijnt, al kan zij zich bezwaarlijk met de Italiaanse meten, en menig
schilderij munt er uit door aantrekkelijke eigenaardigheid. Maar door de meesterlijke
gebondenheid van den stijl, de zekerheid van de werkwijze, de vroom-zorgvuldige
uitvoering en de diepe pracht van de kleur, heeft de Vlaamse schilderkunst aan
deze zijde van de Alpen de leiding. Duitsland moet zich voor haar gewonnen geven,
zij doet
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haar invloed gelden tot in Spanje en Portugal, ja soms tot in Toskane toe. Eerst in
het begin van de volgende eeuw zal zij op hare beurt verbleken in het licht, dat van
Italië uitgaat.
Terwijl in het Quattrocento (de jaren 1400) de hegemonie van Italië op het gebied
van de plastiek onbestreden is, zich nergens de geest van den nieuwen tijd zo
volledig uit als in zijn schilderscholen, en er nergens zo veelzijdig en energisch aan
de toekomst wordt gewerkt, gedijt de Vlaamse kunst in enkele dicht bij elkaar gelegen
steden, en het aantal vraagstukken waar zij aldoor aan voorttimmert is betrekkelijk
gering: vandaar een samenhang in de pogingen, die haar een zeer hogen graad
van technische vaardigheid helpt bereiken en haar invloed ongemeen ten goede
komt.
Liet de Italiaan zich meer voorlichten door zijn vernuft, de Vlaming door zijn instinct,
toch bewijst de zogenaamde ‘uitvinding der olieverfschilderij’, dat ook in Vlaanderen
de wetenschappelijke geest zich roerde: alleen was hij hier niet zo zeer als in Italië
gericht op den logischen bouw van de vormen, maar op de kleur, op het middel
waardoor, in een schilderij, muzikale toon-aandoeningen kunnen gewekt worden.
Zoals in Italië soms het beredeneren van het vormprobleem aan de uitdrukking
het bekorende van spontanen bloei ontneemt, zo zal ook wel eens in de Vlaamse
kunst het middel tot doel worden: de kinderlijke vreugd om de eigenaardige
bijzonderheid zich in te ver gedreven ontleding blijven vermeien, het detail den
rythmischgebonden vorm in den weg staan, kopiëerlust de plaats innemen van
openbaring, het pronken met kieskeurige
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knapheid te veel den trots van den goeden handwerker verraden.
Was het meer berekende pogen van den Italiaan veelal breder en stouter, de
Vlaamse schilder ging liever zijn empirischen, voorzichtigen gang. Ook zullen de
vraagstukken betreffende den vorm, afgezien van den inhoud, zal dus het
specifiek-kunstige een mindere rol in de ontwikkeling van de Vlaamse scholen
spelen. Zij blijven meer gebonden aan het opgegeven onderwerp. Zij verschijnen
in dat opzicht minder los van de traditie, pakken minder gevariëerde stof aan.
Er werd dikwijls verondersteld, dat het gevoel voor mooie vormen gemakkelijker
gedijt in streken waar bergrompen op blauwe lucht afgelijnd staan, en het gevoel
voor licht- en kleur-effecten, daar waar onder wolkenhemel effen-liggende polders
en meersen in vochtige atmosfeer baden. Zoals men ook het kalmere temperament
van de Vlaamse en de Hollandse schilderkunst door natuurlijke omgeving, voeding
en klimaat heeft willen verklaren. Ik weet niet, hoe de werking van dergelijke factoren
is na te gaan; en wie zal het laatste woord spreken over de wezenlijke componenten
van de zeer samengestelde krachten, die het karakter van een stijl bepalen? Hoe
men daarover denke, dit moeten wij als een feit aannemen: naast de Vlaamse
schilderkunst blijkt de Vlaamse plastiek van weinig tel. Na Sluter treft ons nergens
nog de scheppende daad van een beeldhouwer, die de vergelijking met een Van
der Goes of een Memlinc zou kunnen doorstaan. In haar geheel beschouwd moet
de Vlaamse, en zeggen we maar de Germaanse sculptuur uit dat tijdvak, in
esthetische betekenis, beslist onder-
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doen voor de Italiaanse. Neen, de XVe-eeuwse kunst in de Nederlanden is eerst
en vooral schilderkunst, en de triomf van die schilderkunst is hare kleur, - de diepe,
klankrijke, glanzend als email, fonkelend als edelgesteente, puur en toch doordrenkt
van pracht, vast en toch de werkelijkheid met de onvatbare tederheden van een
innigen droom omfluisterend.
In Italië zal alleen Venetië de volle waarde van het koloriet beseffen, daar zal de
veelstemmige malse toon luider zingen dan de melodie van de lijn. De parelende
lucht van de lagunenstad scheen haar daartoe voor te bestemmen. Doch eerst
Vlaamse invloed, en wel in het laatste vierdedeel van de eeuw, heeft haar tot
erkenning van haar eigen wegen gebracht.
Gold den Italiaan het fresco als het schilderwerk bij uitnemendheid, de Vlaamse
kunst komt grotendeels uit de miniatuur voort. Dien oorsprong heeft zij niet gans
verloochend: in elk geval behoudt zij een intiemer karakter dan de zuidelijke. De
Vlaming legt zich bij voorkeur toe op het gelijkmatig fijne afwerken van panelen,
zacht gloeiend in harmonisch tintenspel als een oosters tapijt of een doorzond
kerkraam, en waarvan elk onderdeel met dezelfde vrome zorg is gepenseeld, een
nergens falende vreugd voor de proevende ogen. Door zijn techniek gesteund, geeft
hij meer toe aan zijn neiging om allerlei bijzonderheden uit de dagelijkse omgeving
na te bootsen, merkt van ieder ding de toevallige eigenaardigheid, behandelt ieder
ding, hoe onaanzienlijk ook, een bloem op de weide, een wratje op de wang, met
dezelfde bezonken aandacht. In tegenstelling met de samenvattende visie van den
Italiaan, gaat de
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Vlaming van het detail uit om het geheel op te bouwen.
Den Italiaan is de mens hoofdzaak in de natuur, en in den mens het
algemeen-menselijke: de Vlaming wordt aangetrokken door de menigvuldigheid
van de wereld, naast den mens ziet hij het landschap, en al wat vorm en kleur heeft,
is voor hem van waarde.
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IX. Het voorspel (± 1400 - ± 1415)
1. De beeldhouwkunst.
Een algemene opmerking moge hier voorafgaan, die op heel de XVe eeuw slaat:
daar de monumentale plastiek, zoals de middeleeuwen die opgevat hadden, van
ondergeschikt belang geworden is, verliest in de cisalpijnse kunst de grote figuur
haar overwicht. De sculptuur blijft kerkelijk, maar los van het bouwgeheel, dient zij
ter binnenversiering, wordt dikwijls zelf tot architectuur, in oxalen, koorzetels,
altaarstukken, grafmonumenten, door gelovigen, prelaten of gilden aan de kerk
vereerd. Zij beantwoordt daarbij, vooral in Duitsland, aan het meer persoonlijk
gekleurde religieus gevoel, dat dramatische expressie, naar den aard der toen danig
in zwang gekomen mysterie-spelen, boven zuiver plastische schoonheid verkiest,
het roerende schouwspel wenst van een Olijfberg, een Passie, een Nood Gods,
een Graflegging. Zij geeft dan ook maar weinig om studie van naakt en
lichaamsbouw. In die volkskunst, die eerst en vooral het gemoed treffen wil,
overweegt overigens het verhalend reliëf. Het veelvoudig gebruik van het hout als
materiaal van gesneden altaarstukken draagt er mede toe bij, haar karakter te
bepalen, terwijl het haar enigszins waarborgt tegen Italiaansen invloed: het harde
marmer leidt tot stilering, het zachtere hout
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tot realisme en schilderachtigheid van diepe gleuven, grillig gebroken kleervouwen,
spel van licht en schaduw. In die altaarstukken merkt ge dadelijk, dat de plastiek
niet alleen in betekenis voor de schilderkunst moet onderdoen, maar dat zij met
haar wil wedijveren.
Sluter was in het begin van 1406 overleden. Aan de tombe van Filips den Stoute
(voltooid in 1411) hebben zijn leerlingen zijn werk voortgezet. Van die tombe en van
den allerzijds zich uitbreidenden invloed die van Dijon uitging, was in het vorige
hoofdstuk reeds sprake. Terwijl wij in Duitsland ook wel, in het begin van de eeuw,
met nogal gelijkaardige stijl-invloeden uit Bohemen mogen rekenen, lijkt de cisalpijnse
XVe-eeuwse plastiek grotendeels door den Sluter-stijl bezield. Niet dat ik in de
meeste gevallen tot een verhouding van rechtstreekse afhankelijkheid zou besluiten:
maar wat de plastische kunst toen zeggen wilde, had zeker zijn hoogste uitdrukking
in Sluter gevonden; en nadat hij de verwachte woorden had uitgesproken, greep
dezelfde geest overal naar verwante vormentaal.
Maar het nieuwe breekt niet overal door: omstreeks 1400 staat de kunstenaar
voor verschillende mogelijkheden en de laat-gothische traditie handhaaft zich, soms
op bijzonder belangrijke wijze, in velerlei werk.
Ook buiten de eigenlijke sfeer van Sluter's kunst worden in het begin van de XVe
eeuw de tekenen van de hernieuwing menigvuldiger, niet het minst in Frankrijk: de
mooie marmeren Lieve-Vrouw b.v., die de hertog van Berry in 1408 aan het
Celestijnen-klooster te Marcoussis bij Parijs ten geschenke gaf (afb. 118), bewijst
hoezeer het realisme zijn bevrijdenden invloed liet
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gevoelen; nog nooit was in Frankrijk het hemelse zo onbevangen verburgerlijkt, had
een ‘imagier’ het model der Moeder Gods zo rechtstreeks aan de dagelijkse
werkelijkheid ontleend, als in deze fijn-eenvoudige, gezonde, trouwhartige,
goedgunstig-innemende jonge vrouw; wij menen wel voor een portret te staan; het
menselijke zonder meer heeft het bovennatuurlijke geheel overwonnen.
Een nog treffender voorbeeld van waarheidszin wordt ons geleverd door het droog
uitgemergeld, ingekrompen lijk op het praalgraf van Kardinaal Lagrange (Avignon,
Musée Calvet). Terwijl aldaar een ander fragment van datzelfde groots monument,
en niet minder het enigszins verwante reliëf met de Kroning der H. Maagd boven
de poort van het kasteel te La Ferté-Milon (vóór 1407) getuigen van een ongemeen
breed-rythmischen, vlezigen stijl, dien wij om zijn klaar begrip van den natuurlijken
vorm reeds ‘renaissance’ mogen noemen.
Maar nu zou Italië de beeldhouwkunst van het Noorden in rassen vooruitgang
voorbijstreven.
Dat mag eerst enige verwondering baren: de toestand van de Italiaanse plastiek
voorspelde op het eind van de XIVe eeuw geen bijster mooie toekomst. Slechts in
Noord-Italië schenen de gunstige omstandigheden, die aldaar op de schilderkunst
ten tijde van Altichiero en Avanzo hadden ingewerkt, ook niet zonder invloed op de
beeldhouwkunst te blijven, waarbij betrekkingen met Duitsland insgelijks wel een
rol gespeeld zullen hebben. Maar de zeldzame gewrochten waar ik op wijzen kon,
lijken toch tot plaatselijke betekenis beperkt. Te Florence was het peil zeer laag
gezonken. Voor de Profeten van
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den Campanile en de Apostelen aan den gevel der hoofdkerk (de meesten thans
buiten de Porta Romana op den weg naar Poggio Imperiale geplaatst) zal Florence
zich wel de voortreffelijkste meesters uitgekozen hebben: maar wat een
ontgoocheling! Aan die nuchtere gestalten meten wij best, hoe beschamend de
vergelijking met een Sluter zijn zou.
En schielijk zien wij dan juist te Florence een nieuwe kunst opbloeien. De grote
verandering, die op een Sluter uitliep, wordt nu ook hier voltrokken. Het Noorden
ging voor, maar Italië haalt het in en zal het dan dadelijk overvleugelen. Hoe dat
gedeeltelijk te verklaren valt, heb ik in het vorig hoofdstuk trachten toe te lichten.
Dat een man uit het Noorden, Piero bijgenaamd Tedesco, de ‘Duitser’, - een
woord dat toen ruimer werd opgevat dan tegenwoordig en ook een Vlaming of
Hollander kon aanduiden, - in de ornamentale ranken van de Porta dei Canonici
van den Florentijnsen dom (einde XIVe eeuw) naakte of op zijn antieks geklede,
trouwens niet heel mooie figuurtjes liet spelen, heeft op zichzelf zoveel belang niet:
dit was toch geen nieuwigheid, evenmin in Frankrijk (Auxerre, Lyon, eind XIIIe of
begin XIVe eeuw) als in Italië (Pisa, XIIIe eeuw). Maar dat die navolging van oude
motieven weldra door nauwlettende raadpleging van de natuur werd verjongd,
bewijzen, aan een anderen ingang van de hoofdkerk, - de Porta della Mandorla, de versieringen van Nicolà d'Arezzo (1402-1408) (afb. 119): de helden en goden
die er den volsappigen akant bevolken zijn van een beeldhouwer, die de gezonde
menselijke vormen liefheeft, niet om hun geestelijke betekenis of
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hun decoratieve waarde, maar om hun modelé, - om het wezenlijke wat een
beeldhouwer in menselijke vormen zien kan. Een vergelijking van de twee deuren
leert ons, hoe snel zich de plastische aanschouwing in de eerste jaren van de XVe
eeuw ontwikkelde.
In het jaar dat Nicolà d'Arezzo zijn arbeid aan de Porta della Mandorla aanvatte,
zien wij den nieuwen geest op verschillende wijze doorbreken in twee hoogst
kenmerkende werken. Florence had een wedstrijd uitgeschreven voor de noordelijke
bronzen deur van de Doopkerk, en wij bezitten nog het ‘concours-stuk’ van twee
mededingers: Ghiberti (1381-1455), die de opdracht verkreeg, en Brunellesco of
Brunelleschi (1378-1446), die uit spijt zich dan op de architectuur toelegde en weldra
de grootste bouwmeester van de vroege renaissance worden zou. De reliëfs, thans
in het Museo nazionale (afb. 120 en 121), stellen Abraham's Offer voor.
Brunellesco lijkt me daar ongetwijfeld de meest vooruitstrevende, de ‘modernste’
van beiden, en het blijft de vraag, of niet hij den palm verdiende: hij verschijnt er als
de dramatische realist, wien trouwe weergave van de werkelijkheid boven alles
gaat, en die de drift der handeling zo rechtstreeks mogelijk uitdrukt, niet schuw voor
het hoekige en scherpe. Abraham, die Izaäk's hals vastgrijpt en met den duim zijn
kin opduwt, - een onvervalst slachtersgebaar, - raakt al de blote keel aan met den
wild uitgestoten dolk, maar de neerzwevende engel omklemt hem plots den arm, dezelfde pakkende opvatting als later bij Rembrandt (in zijn schilderij te Leningrad).
Ghiberti kent die onbevangen, rauwe strafheid niet. Zijn Abraham heeft wel iets van
een poserend
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toneelspeler: zal hij een kunstje verrichten? Niet het echte wil Ghiberti vooral, maar
het zachtvloeiend mooie. Zijn compositie is veel behendiger, geslotener dan die van
Brunellesco, al warrelt ze wat van klein detail en menigvuldigheid van gebroken
toontjes. Al zijn vormen zijn afgerond, weker en, hoe bekoorlijk van lijn,
oppervlakkiger: hij vertegenwoordigt nog enigszins de speelse sierlijkheid van de
verflauwde XIVe-eeuwse gothiek, de Franse elegante school, tegenover de ernstige
natuurstudie van Brunellesco. Beiden hebben naar de antieken gekeken en trachten
er hun voordeel mee te doen, maar hier merken wij, dat het ontdekken van de
antieken niet volstond, om de kunst in een bepaalde richting vooruit te helpen, en
hoe ieder in de antieken zag wat hij zelf was. Brunellesco zocht er strenge waarheid
en bewegingen (b.v. links de vrije vertaling van den ouden Doornuittrekker); Ghiberti
schenkt ook wel eens aandacht aan dergelijke anatomie in werking (getuige de
rechterhand van Abraham), maar, meer aangelokt door mooie verhoudingen en
lieve gladheid van boetsering (b.v. in den romp van Izaäk), let hij toch meer op de
uiterlijke vormen dan op den innerlijken bouw. Brunellesco, minder bedreven wellicht,
doch oprechter, heeft dieper het nieuwe levensprincipe gevoeld van de kunst die
in aantocht was.
Nu, de Florentijnse rechters oordeelden er niet helemaal zo over, Brunellesco
trok zich althans terug en de opdracht viel Ghiberti ten deel. Aan de tweede deur
van het Battistero werkte hij van 1403 tot 1424 (afb. 122). Zijn uitgangspunt is daar
Andrea Pisano, al komt hij, zoals Orcagna, nader bij de schilderkunst te staan: hij
tracht
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meer, en met beter uitslag, naar de weergave van de ruimte, van de verschillende
gezichtsafstanden, ordent massa's, spreidt overal een ongemeen talent van
samenstelling ten toon, doorademt zijn figuren met geestelijke bevalligheid. En toch
moeten wij het bekennen: bij al dat edel decoratieve, missen wij te dikwijls datgene
wat juist voor de wordende schoonheid het meest waarde hebben zou: het besliste
aanpakken van de plastische gestalte.
Dit geldt ook zijn standbeelden voor Or San Michele, een Johannes den Doper
van 1414, het eerste grote bronzen beeld uit de renaissance, en een S. Mattheus
(± 1422) (afb. 123): wij merken er wel, dat de late gothiek, met haar slanke en soms
droge lijnen, haar smalle, neerhangende schouders, haar op zichzelf behandelde
klerenvouwen, wil overgaan naar de gezonder en soberder natuurlijkheid van een
oud-Romeins philosofenbeeld; maar de conventie heeft Ghiberti toch niet weten af
te schudden, en vergeleken met wat een Donatello of zelfs een Nanni di Banco toen
reeds hadden voortgebracht, schijnt zelfs zijn Mattheus nog ietwat leeg.
Tegen het zenuwloze van een vervallen gothiek vindt Nanni di Banco (1373-1420)
een heilmiddel in de navolging van Romeinse togabeelden. Zijn S. Philippus (Or
San Michele, ± 1408) vertoont meer dan Ghiberti's lichtere kunst gevoel voor het
volume: de zware plooien van kleed en mantel voegen zich naar den duidelijken
bouw en de beweging van het gedrongen lichaam.
Men stelle zijn S. Eligius (Or San Michele, tussen 1408 en 1415) (afb. 124) naast
de heiligen, die Ghiberti voor datzelfde gebouw vervaardigde: hoe ‘werkt’
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hier inderdaad de hand die het boek houdt, wat een hoge, saamgepakte kracht
doorsiddert dien grijsaardskop! Persoonlijker nog, ondanks den invloed der antieken
in de behandeling van baard en haar, is zijn S. Lucas in den dom, uit dezelfde
periode (afb. 125): zittend figuur, vol voornaam gemak, met dat rustige, als achteloos
kijken van boven neer uit halfgeloken oogleden, - men meent een Florentijns
intellectueel, een humanist voor zich te hebben, die met sceptische wijsheid op het
gedoe van de mensjes neerziet.
De grootsten uit dat geslacht, Jacopo della Quercia, en de geniale schepper van
wien de vruchtbaarste invloed zou uitgaan, Donatello, waren toen reeds aan het
werk, maar wat zij in die jaren voortbrachten zal beter in verband met de verdere
ontwikkeling beschouwd worden.

2. De schilderkunst.
Voor de geschiedenis van de schilderkunst valt het niet makkelijk, bij de menigvuldige
betrekkingen van land tot land, de verschillende draden duidelijk uit elkaar te houden.
Herinneren wij ons wat de kunst, die ik ‘Avignonees’ noemde, tegen het eind van
de XIVe eeuw te Parijs en te Praag geworden was: nu gaan, eerst voornamelijk op
Frans gebied, alle kiemen van leven die zij in zich sloot welig opschieten; de schilders
uit het Noorden verdringen meer en meer de laat-gothische sierlijkheid door hun
trouwhartige observatie van de natuur, terwijl zij te Parijs aan voornaamheid winnen.
Maar daarbij hebben ook de voorbeelden van over de Alpen niet afgedaan: de ogen
kunnen nu opengaan voor de samenstelling van figuren en decor in de ruimte, zoals
Altichiero en Avanzo die opgevat
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hadden; en van daar uit tracht men nu blijkbaar naar de ononderbroken weergave
van de werkelijkheid over het gehele schilderij. De Paduaanse invloed had zich al
op het eind van de XIVe eeuw in Tyrol uitgebreid: nu merken wij aan tal van
ondubbelzinnige stijl-bijzonderheden, dat in het wakkerste, het meest
vooruitstrevende kunstmilieu in West-Europa, de veroveringen van de Italiaanse
meesters uit het vorige tijdperk niet langer onbekend blijven. Aan verkeer met het
land der grote schilders ontbreekt het trouwens minder dan ooit: Veronese makelaars
verkopen geillumineerde boeken aan Filips den Stoute en Jan van Berry; een
Milanees, die over de techniek van de schilderkunst schrijft, reist herhaaldelijk tussen
Frankrijk en Italië en door zijn bemiddeling worden allerhand geheimen van het vak
over en weer gewisseld; de Bruggeling Jaak Coene, die zich te Parijs had gevestigd,
wordt in 1398 naar Milaan beroepen, komt enkele jaren later naar Parijs terug.
Eenzijdig is de invloed overigens niet: Franse of Germaanse kunst werkt terug
op laat-Giotteske en Sienese overleveringen, vooral in Noord-Italië, en tot in Umbrië
toe (men zie b.v. de fresco's van Ottaviano Nelli te Gubbio, ± 1404). Het hof der
Este te Ferrara, de ontzaglijke kathedraal te Milaan, sedert 1386 in aanbouw, Venetië,
gewichtigste haven van de Middellandse Zee, zijn evenveel machtige
aantrekkingspunten waar noorderlingen van allerlei herkomst elkaar ontmoeten en
met Italiaanse meesters wedijveren. Verleid door de verzoeking om de
kunstgeschiedenis altijd in afzonderlijke nationale vakken onder te brengen, heeft
men door den band te weinig oog gehad voor die beweeglijkheid
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van de middeleeuwse kunstenaars, voor die onderlinge wrijving van verscheiden
traditiën.
Blijven wij nu bij het Noorden, dan verscheen Broederlam ons reeds als een
vertegenwoordiger van den min of meer italianiserenden en naar realisme en ruimte
strevenden nieuwen stijl. Hoe die verder gedijt zouden wij dan kunnen nagaan in
een paar panelen toegeschreven aan Jan Malouel of eigenlijk Maelwael, een
Geldersman die, in de jaren 1390 te Parijs wonend, van 1397 tot 1415 lijfschilder
van Filips den Stoute was, - hij moest o.m. de beelden van den Mozesput
beschilderen. Maar de ontwikkeling vordert het snelst in de miniaturen, en daar deze
zeer talrijk zijn, laat zij zich daar ook het best volgen.
Een ongemeen belangrijk meester, die heel op het eind van de XIVe en in het
begin van de XVe eeuw werkzaam was, wellicht uit het atelier van Jacquemart de
Hodin kwam en o.a. (± 1410?) een getijdenboek voor den maarschalk van Boucicaut
illumineerde (Parijs, musée Jacquemart-André), zou met den even genoemden
Jaak Coene misschien vereenzelvigd mogen worden (?). Dat hij Italiaansen invloed
heeft ondergaan is niet te loochenen. Hij tekent uitstekende portretten, verwijlt bij
de eigenaardigheden van de kledij, wil zijn gestalten in haar ware omgeving stellen.
Uit nauwgezetheid laat hij zelfs, zoals Italianen vóór hem wel eens gedaan hadden,
oosterse typen in tonelen uit de gewijde geschiedenis optreden; geen alleenstaand
geval meer: we merken dat ten tijde van Bajazid en Timoerleng een zeker
‘orientalisme’ aan de orde van den dag was, en dat zal het minst verwonderen bij
een gunsteling van den onver-
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moeiden kruisvaarder Boucicaut, en van Jan zonder Vrees, die als graaf van Nevers
na den slag bij Nicopolis te Broessa had gevangen gezeten. In zijn mooiste
handschriften levert hij echte schilderijen, met een menigte personages. Als
achtergrond begint zich een trouwens nog primitief landschap te ontrollen, met
bomen, heuvels, steden aan den gezichteinder, - de architectuur altijd zeer zorgvuldig
en als door een deskundige behandeld. Hij tracht - nogal onbeholpen, maar toch!
- naar juister verhouding tussen figuren en gebouwen. En al is zijn realisme eerst
geen welbewust doorgedreven principe, - het komt b.v. voor, dat hij een blauwen
middag-hemel met gouden sterren bezaait, - weldra poogt hij weer te geven, hoe
het verschiet onder stilaanafnemend azuur zich naar den verren horizon uitstrekt,
terwijl hij in zijn kamer- en kerkinterieurs, tuin-gaanderijen e.z.m. reeds blijk geeft
van enig vermoeden der perspectivische beginselen.
Een nieuw stadium van de ontwikkeling, in de richting van wakkerder waarneming
der levens- en natuur-vormen, vinden wij omstreeks denzelfden tijd in de miniaturen
toegeschreven aan een Elzasser, te Parijs leerling of althans medewerker van Jaak
Coene, Hänslein van Hagenau (‘Hainsselin de Haguenot’). Hij heeft niet alle
conventie den rug toegekeerd, zijn compositie blijft doorgaans nog verbrokkeld, de
onderlinge verhouding van figuren en zaken is nu en dan kinderachtig foutief. Maar
de elementen aan de onmiddellijke werkelijkheid ontleend worden talrijker; ergens
beproeft hij aan den hogen horizon, burcht, kerk, windmolen en bomen met lichteren
toets en bijna doorzichtige tinten als verblekend in
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het licht van de verte voor te stellen; de lichamen staan in vrijere houdingen, met
vasten penseeltrek geboetseerd; en wat een kijk op planten en dieren: ge
onderscheidt de madeliefjes en de weegbree, de doornen en de vingerhoedjes,
eiken, linden, wilgen; de hazen, libellen, vinken, die vroeger in de randversieringen
speelden, bevolken nu het landschap; konijnen, herten, honden, steenbokken, beren,
everzwijnen, wolven, vossen, dassen, katten, otters, wat weet ik al, zijn met
doordringende observatie bestudeerd, waarbij soms de eigenaardigste bewegingen
handig gevat worden. En als ik nu merk, dat personages gekleed gaan in stoffen
waar een Oost-Aziatisch vogelmotief op prijkt, dan vraag ik mij af, of misschien
sommige voorbeelden van Chinesen oorsprong, door bemiddeling van dergelijke
stoffen, of van vazen, metalen spiegels, zijden schilderij-rollen, de volledige ontluiking
van het opgroeiende naturalisme niet te stade gekomen zijn.
De onderstelling is minder gewaagd dan zij eerst lijkt. Sedert eeuwen reeds bloeide
in China een schilderkunst, die alles bezat wat de Europese nog moeizaam aan het
veroveren was; die de meest verfijnde gratie aan de meest naturalistische weergave
van mensen, dieren, planten, landschap wist te paren; die uitmuntte in het portret;
in het tekenen van beweging en verkorting; die, op hare wijze, vele problemen had
opgelost, waar de westerse kunstenaar juist vóór stond. Kwam hij enig Aziatisch
werk te zien, dat in zijn richting paste, nu kon hij er zijn voordeel mee doen.
Vergeten we niet, dat in de eerste helft van de XIIIe eeuw het Mongoolse rijk, dat
zich van de Japanse tot
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de Zwarte Zee uitstrekte, menigvuldig verkeer onder al de Aziatische volkeren had
doen ontstaan; kooplieden van allerlei herkomst ontmoetten elkaar in de machtige
steden van Toerkestan, op de kruiswegen van den handel tussen Indië of China en
Klein-Azië of Rusland; Venetianen en Genuezen dreven handel met China; uit
Mongolië bracht Marco Polo in 1295 een verzameling merkwaardigheden mee;
pauselijke zendingen werden sedert het concilie van Lyon in 1245 herhaaldelijk
naar het Mongoolse Oosten gestuurd, en leidden eindelijk tot de stichting van een
aartsbisdom te Peking in 1307; een dier zendelingen, de Brabander Willem van
Ruysbroeck, vertelt hoe hij te Karakorum een Russischen bouwmeester en een
Parijsen goudsmid aantrof; op het eind van de XIIIe en in het begin van de XIVe
eeuw, later weer in het begin van de XVe, werden diplomatische betrekkingen tussen
Europese vorsten en de Mongoolse heersers aangeknoopt.
Een belangrijk getuigenis, dat, zo ik me niet vergis, nog niet werd uitgegeven (1),
vond ik in ‘le livre de la fleur des hystoires de la terre de orient’ (hs. dagtekenend
van ± 1400; in de Bibliothèque Nationale te Parijs, Fr. 12201, fo. 2), voor den Fransen
paus Clemens V in 1307 te Poitiers opgesteld door den Klein-Armeniër Hethoem
(‘Hayton’): ‘Het rijk van Cathay [d.i. China] zo zegt hij, is het edelste en rijkste dat
er bestaat... De “Cathains” beweren dat zij met twee ogen kijken, de Latijnen met
één oog, en de andere volken zijn blind... En waarlijk ziet men uit dat land allerlei
vreemd, wonderbaar en schrander werk komen, zo dat zij wel het
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schranderste volk ter wereld schijnen voor wat kunst en allen handenarbeid betreft’.
Het staat vast, dat vóór 1400 Aziatische vazen en stoffen Europa bereikt hadden.
En nu is het wel opmerkelijk, dat ik bij Pisanello, een Noord-Italiaans meester wiens
stijl veelszins samenhangt met de Vlaams-Franse school waar wij het hier over
hebben, iets van oosterse opvatting en techniek meen terug te vinden, nl. in sommige
bloemen- en dieren-studies, en dat hij op een van zijn tekeningen den zogenaamden
‘vliegenden galop’ heeft voorgesteld, die in de werkelijkheid niet, maar wel in de
Oost-Aziatische kunst voorkomt, en in Europa sedert het vergaan van de Mykeense
kunst onbekend was gebleven. Het dunkt me dan zo bijster paradoxaal niet meer,
rekening te houden met de mogelijkheid, dat zich in de vorming van de
vroeg-XVe-eeuwse schilderkunst, in dat mengsel van Franse, Italiaanse en
Nederlandse bestanddelen, nog een oosters ingrediënt kwam voegen.
De hoogste volmaking van de half-italianiserende, half-naturalistische school
treffen wij aan in een van de heerlijkste geïllumineerde handschriften die ooit werden
voortgebracht: de ‘Très riches Heures’ van den hertog van Berry (Chantilly, Musée
Condé).
Het getijdenboek te Chantilly werd bij den dood van Jan van Berry in 1416
onvoltooid gelaten, en toen beschreven als zijnde het werk van ‘Pol de Limbourc’
en zijn twee broers. Het lijkt waarschijnlijk, dat zij neven waren van Jan Maelwael
en, vroeg naar Parijs gekomen, daar hun ambacht aanleerden. Aan betrekkingen
met de Italiaanse kunst hadden ze zeker veel te danken, er
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kan zelfs op navolging van bepaalde modellen gewezen worden. Het modelé, de
bewegingen en verkortingen, de samenstelling van figuren-èn-ruimte, getuigen van
steeds toenemende vaardigheid. Onvergelijkelijk is de decoratieve pracht van die
bladzijden: de samenklank van kleuren diep en teder, helder glanzend als
edelgesteenten, maakt ze tot een weelde voor het oog, - groen van jonge blaren,
citroen- of topaas-geel, parelgrijs en rozig wijn-rood, zeldzame koele en warme
tint-schakeringen, opschitterend in goud, en gestemd op het reinste, lichtendste
hemel-blauw; het harmonische van dien luister - b.v. in de Bekroning der H. Maagd,
of den Optocht der Drie Koningen uit het Oosten (afb. 126), die denken doet aan
de mooiste Perzische miniaturen uit XVe en XVIe eeuw, - geeft er nog subtieler
genot bij de verfijnde, kieskeurige tekening.
Maar vooral in de grote kalender-beelden komt het nieuwe principe van
kunst-herscheppende kracht te voorschijn: daar heeft de voorstelling van de
jaargetijden, met de vermaken en het gedoe van iedere maand, genoopt tot scherp
aandachtige waarneming. Al geschiedt de aanduiding van de verschillende diepten
nog door het achter-elkander-stellen van verdelende schermen, toch voelt ge overal
den wil om het ruimte-verschiet te suggereren, en de laatste geijkte vormen zinken
weg in den ononderbroken samenhang van de naturalistisch geziene werkelijkheid.
Het uitspansel vervloeit in zachtere klaarte naar den horizon toe; hier en daar wordt
reeds een consequente verlichting doorgedreven, met slagschaduwen en zelfs de
verandering van de kleur in het licht. De Februari-sneeuw verdonkert de naakte
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boomstammen, strekt haar rozig en blauwachtig wit uit onder dof-verschoten lucht.
De tonen van het welige Juni-gras, van de vers gemaaide wei, van het hooi, worden
voortreffelijk onderscheiden. Overal zegeviert de vreugde van kunstenaars die
natuur, gebouwen, mensen, de menigvuldige gedaanten van het leven, met frissen
kijk hebben gageslagen, en alleen met de gegevens van hun eigen ervaring een
volledig geheel ineengezet. Niet meer een algemene, maar de bijzondere realiteit,
op dîe plaats, in dàt seizoen. Ze hebben lustig hun ogen volgedronken aan de
kostbaarheid van de uitgesneden, geborduurde, gouddoorstikte, met pels belegde,
bonte en buitensporige kledij van de gasten op het feestmaal bij Jan van Berry.
Maar ook de boeren op het land zijn zij in zomer- en winterbedrijf nagegaan. En wat
een felle en juiste perceptie van de bewegingen in het tragische jachttoneel, waar
de honden op een gevallen everzwijn neerschieten! (2).
Overigens brengt het de liefhebberij in architectuur, die wij bij den Meester van
het Boucicaut-getijdenboek opmerkten, nu tot de meest nauwkeurig-trouwe
afbeelding van de koninklijke en hertogelijke kastelen, waarbij reeds een niet geringe
kennis van perspectivische regels blijkt (3). Op het October-tafereel b.v. (afb. 127)
verheft zich het Louvre van Karel V met zijn zwaren middeltoren en den gekanteelden
muur die het afsloot van de met wilgen bezoomde Seine; aan deze zijde van den
stroom wordt de akker bezaaid en overgeëgd, - het trekpaard getuigd met hetzelfde
gareel als heden ten dage, - eksters pikken in de voren het graan op, een veld dat
al klaar is wordt beschermd door een
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met boog bewapend vogelverschrikker en touwtjes waar witte vodden aan wapperen.
De figuren zijn er alleen nog om het landschap te stofferen: niet meer op hen berust
de eenheid van de schilderij.
Het aandeel van Duitsland en Italië in het begin van de XVe eeuw is voor het
begrip van de algemene ontwikkeling van te weinig betekenis - afgezien van het
voorbehoud in aantek. 2 gemaakt, - om niet liever in verband met de volgende
bloeiperiode behandeld te worden.
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X. De ontwikkeling in de beeldhouwkunst
1. De beeldhouwkunst buiten Italië (± 1415-± 1460).
De karakteristiek van de cisalpijnse beeldhouwkunst, zoals die in het vorig hoofdstuk
werd gegeven, geldt in hoofdzaak ook voor deze periode.
In de Nederlanden gaat de belangstelling vooral naar de kleine plastiek van de
uitgesneden altaarstukken, eerst met geschilderde panelen verbonden en zelf eng
met schilderkunst verwant. Het voortreffelijkste te Hakendover bij Tienen, van ±
1432, met aardig waargenomen en sierlijk levendige figuren.
In Bourgondië en in de aangrenzende streken wordt de Sluterse traditie van de
steenplastiek voortgezet, zoals voornamelijk blijkt uit verscheiden indrukwekkende
graftomben, en talrijke madonna's, gedost in ruime, veelvuldig-gekreukte gewaden,
burgerlijk-rijkelijk, welgedaan, realistisch van uitdrukking, vol hartelijkheid. Maar
sedert het midden van de eeuw doen zich duidelijker de tekenen voor van de
overwinning van het Franse gevoel voor schone maat op de zware en felle
bewegingsmotieven van Sluter's school. Die ontspanning van den vorm merken wij
vooral in dat deel van Frankrijk, dat midden in de stormen Frankrijk gebleven was,
en waar wij toen ook de mooiste ontwikkeling van de
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schilderkunst kunnen gaslaan: het Loirebekken, Touraine en meer zuidelijk gelegen
gewesten. Getuige de graftombe van Karel I, hertog van Bourbon en Agnes van
Bourgondië, door Jacques Morel uit Lyon, in de kerk te Souvigny bij Moulins
(1448-1453): de bewerking is er leniger dan bij Sluter en Van de Werve, maar die
malse virtuositeit weet gekunsteldheid te vermijden, en de geest is er kalmer, al
meer Frans zou ik zeggen, zonder toch iets van zijn grootheid te verliezen. Die
Loire-school reikt tot in Auvergne, waar de stenen H. Maagd in de Eglise du Marturet
te Riom, omstreeks denzelfden tijd, in haar klare en rustige gratie bij de
‘Bourgondische’ madonna's reeds afsteekt. Zelfs Bourgondië mocht aan die nieuwe
stroming niet ontsnappen: al breidde zich allerwegen die dramatischer vroomheid
uit, die, zoals in Duitsland, bevrediging zocht in Pietà's en Passie-tonelen, toch
vertonen al ± 1454 de volplastische stenen beelden van de Graflegging te Tonnerre
een tot dan ongekende rustige grootsheid.
Enige invloed van Bourgondië op de Duitse plastiek valt moeilijk te loochenen.
De ‘weke’ stijl, die nog aan laat-gothische stemming beantwoordt, blijft daar zeker
de meest gangbare, maar bij populaire, soms pakkende directheid maken de
zwevende houdingen plaats voor meer stevigheid en vastheid, en die stijl neigt
steeds meer naar die vlezige volheid, die Bourgondische madonna's kenmerkt, en
naar rijkheid van schilderachtige effecten. Als bijzonder typische voorbeelden van
schilderachtigheid wijs ik op de H. Maagd in het koor van S. Sebald te Neurenberg
(uit de jaren 1430), het graf van aartsbisschop Konrad von Daun te Mainz
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(† 1434), den Christophorus naast het rechterportaal van S. Sebald (kort voor 1442)
(afb. 128).
Uit de naamloze schare treedt Hans Multscher naar voren. Hij was ook schilder,
werkte te Ulm sedert 1427 en stierf in 1467. Het voornaamste wat wij van hem nog
bezitten, enigszins de bekroning van zijn werk, is het onder zijn leiding ontstane
grote in hout gesneden altaarstuk, waarvan de fragmenten over verschillende
plaatsen te Sterzing in Tyrol verdeeld zijn (1456-1458). Vergelijken wij dit met
schilderijen van twintig jaren vroeger, die hem toegeschreven worden en waar verder
sprake van zijn zal, dan moeten wij een belangrijke evolutie vaststellen: het wild
expressieve, bijna barbaarse, is tot kloeke slankheid veredeld. Met invloed uit
Vlaanderen valt wellicht te rekenen. Maar vooral de Madonna (in de Pfarrkirche te
Sterzing) heeft als geheel een echt Duitse, - Duits in anderen zin weer dan de
schilderijen - een muzikale dichterlijkheid (afb. 129).
Maar bij al het belangrijke dat zij aanbiedt komt de cisalpijnse beeldhouwkunst
toch een zeer ondergeschikte betekenis toe in de ontplooiing van den eigenlijken
renaissance-geest. Italië neemt hier de eerste plaats in.

2. Ghiberti en Jacopo della Quercia.
Wij bereiken den tijd, dat de persoonlijkheid in de kunst opzetten komt met de brede
kracht van een wassend getij. Dicht bij elkaar rijzen de grote individuen: te Siena,
Jacopo della Quercia (1374-1438); te Florence, naast Nanni di Banco en Brunellesco,
Lorenzo Ghiberti (1381-1455) en degene die ze allen overtreffen zou, Donatello (±
1386-1466).
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Twee stijlen dingen nog om den voorrang: tegenover Jacopo della Quercia en
Donatello, blijft Ghiberti, minder dan zijn tijdgenoten begerig om de vormen van de
werkelijkheid te beheersen, in den grond trouw aan de laat-gothische bevalligheid,
al heeft hij die ook met fijnen smaak tot nieuwe harmonie verheven.
Wij hebben zijn bedrijvigheid gevolgd tot ± 1424. Zijn vermaardste gewrocht is
de derde, de oostelijke deur van het Battistero (1425-1452). Men vrage bij hem niet
om het scherpe begrip van het karakter, noch om het sterke gevoel voor den
innerlijken bouw van de figuur: hij vermeit zich liever in aangename calligrafie. Bij
de herschepping van de mens-gestalte naar den renaissance-geest hadden de
schilders eerst de beeldhouwers nodig; maar nu de schilderkunst in het gehele
West-Europese beschavingsgebied op hare beurt zulk een hoge vlucht nam, merken
wij bij Ghiberti den meest beslisten terugslag: zijn bas-relief is gans gericht op
schilderachtigheid. Doch, wat een gratie in zijn schoonheid! En mag zij nog met de
gothiek samenhangen, die schoonheid doet zich nu klaarblijkelijk voor als het doel
zelf dat den kunstenaar voor ogen staat. In dien zin heeft een geleidelijke ontwikkeling
ons gevoerd tot de wereld van de renaissance. De sierlijkheid van de
laat-XIIIe-eeuwse Fransen gaat hier van zelf, langs Andrea Pisano heen, in
hellenistische elegantie over.
Maar vooral om zijn samenstelling komt Ghiberti een mooie plaats onder de
kunstenaars uit dien tijd toe. Men beschouwe b.v. de geschiedenis van Jakob en
Ezau (afb. 130); niet in het uitwerken van het kenmerkende in iedere gedaante zit
zijn kracht, men wordt eerder
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ingenomen door de liefelijke verbeelding, de lenig slingerende lijnen, - ik wijs o.m.
op de van achter geziene figuren van een vrouw links, van Ezau in het midden, en dan bewondert men vooral de zo luchtige en toch vaste schikking. Verscheiden
episodes zijn hier op een enkel tafereel - een schilderij in brons, - samengebracht:
de geboorte, het gesprek van Izaäk met Ezau, Jakob's zegen, enz. En trots dien
primitieven vertellingslust is het geheel toch gebonden, door weloverwogen
verhoudingen in de lijnen en massa's der groepen en door de verruimende
architectuur op den achtergrond. Geen mindere dan Rafaël zou zich later dergelijke
compositiekunst te nutte maken.
Onder Donatello's tijdgenoten is er slechts één, die waarlijk als zuiver beeldhouwer
denkt, als man voor wien de eigen taal van de volumen uitgangspunt en hoofdzaak
is, en die zich in dat opzicht met den meester meten kan, zo hij hem niet overtreft:
Jacopo della Quercia. De enige waarlijk grote beeldhouwer buiten Florence.
Hij komt ook uit de gothiek voort (de bijzonder dichterlijke Sienese gothiek), en
zoekt voeling met de oudheid, maar brengt met zich een eigen sterken wil mee, een
eigen zin voor het hecht plastische, een vastberaden greep naar het ware, hoedanigheden die nauw verwant blijken met die, waaruit een nieuwe kunst in
Bourgondië was opgerezen. De graftombe der mooie, jonggestorvene Ilaria del
Caretto (begonnen in 1406) (afb. 131) is een der zuiverste gedichten die men ooit
den dood heeft toegewijd: als omwasemd met schoonheid, verinnigd en verheerlijkt
door een groot en fijn gevoel, dat
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geheel in het kiese werk van den beitel is overgegaan. Aan de antieken zijn alleen
uiterlijkheden ontleend, en tot een doordringende studie van de lichaamsvormen is
Jacopo della Quercia hier nog niet gekomen: dit mag men noemen
laat-middeleeuwse kunst, waarin de weekheid van voorheen, door verhevener,
klaarder gratie overwonnen, tot ziele-melodie veredeld werd.
Maar het iets later ontstane bisschopsbeeld in de kapittelzaal van de kathedraal
te Ferrara, dat den meester op aannemelijke gronden toegeschreven wordt, heeft
dezelfde struise dramatische kracht in houding en uitdrukking als de rouwklagers
van Sluter en Klaas de Werve. En in de grote bas-reliefs van de fontein, die Jacopo
op het forum-plein van zijn geboortestad mocht oprichten (1414-1419), zien wij dan
den kunstenaar tot volle rijpheid geraakt. Men beschouwe een brokstuk als de
Wijsheid (afb. 132), thans in het Dom-museum overgebracht: niets meer van de
opgeschoten tengerheid der gothische verhoudingen, geen slap neerzijgende
schouders meer, maar brede, vlezige vormen, duidelijk zichtbaar onder het eenvoudig
en harmonisch-kledende gewaad. Van antieke beelden wellicht heeft Jacopo nu
geleerd, hoe hij door beweging van arm en hoofd den bouw van het lichaam als iets
levendigs kon suggereren. En uit het gelaat is alle giotteske conventie verdwenen:
vol en rond heeft het het eigenaardig uitzicht, de persoonlijke uitdrukking van een
portret.
Tot een nog plastischer gevoel van de vaste lichamelijkheid is hij dan gekomen
in het bronzen reliëf van de doopvont in S. Giovanni te Siena, voorstellend Zacharia
in den Tempel (afb. 133). Besteld in 1419, werd het eerst
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in 1430 gegoten. Jacopo heeft hier zeker den invloed ondergaan van Donatello's
Dans van Salome (1425). Bij den Sienees is er echter nog meer eenheid en
concentratie, en vooral: hoeveel machtiger is de vorm als massa gezien, zonder
iets silhouetachtigs aan zich, wat een forsheid van accenten, wat een zwaarte in
die helden-gestalten, die werkelijk ín de ruimte staan: zij maken er deel van uit, zij
vullen ze; zulk een gevoel der ruimte in het reliëf had de oudheid zelve niet gekend.
Het laatste werk van Jacopo della Quercia is de marmeren versiering van het
hoofdportaal van S. Petronio te Bologna, hem in 1425 toevertrouwd, maar bij zijn
dood in 1438 onvoltooid gebleven. De Schepping van Eva (afb. 134) kan ons een
idee geven van dien struisen, door-en-door plastischen stijl, die steeds aan
monumentale grootheid wint, en in zijn eigenwillige persoonlijkheid, zijn gespannen,
saamgedrongen kracht, zijn diepgevatte zielsuitdrukking en tragischen ernst, van
verre herinnert aan Giovanni Pisano maar reeds Michelangelo aankondigt.

3. Donatello (tot ± 1430).
Als wij van de Italiaanse plastiek uit dien tijd spreken, denken wij haast alleen aan
de Florentijnse. Na Jacopo della Quercia kweekt Siena geen beeldhouwer meet
van hetzelfde sterke ras. Voortreffelijk werk, pakkend of mooi, en oorspronkelijk
werk, is er ook wel in verschillende steden van Noord-Italië te zien. Doch naar
Florence keren wij steeds terug, als naar de stede van den groten kunst-geest; en
in Florence, naar den man, die het volledigst dien geest verpersoonlijkt: Donatello.
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Man uit het volk, zoon van een wolkammer die in het democratisch oproer van 1378
mede aan het rad had gedraaid, bracht hij, met een vurig temperament, die grondige
oprechtheid, waar de duurzaamste kunst in wortelt.
In zijn eerste werken van belang, den marmeren David in het Museo nazionale
(vóór 1411), den S. Marcus aan de zuidzijde van Or San Michele (1412), den
zittenden Johannes den Evangelist in de kathedraal (1412-1415) (afb. 135), windt
hij zich los uit de gothiek, op dezelfde wijze ongeveer als Nanni di Banco, zijn
voordeel doend met de ouden, waar die zijn plastische visie ten goede komen, maar
tevens het gebod volgend van zijn drang naar de realiteit, die hij in de
menigvuldigheid van haar vormen en haar leven begrijpen wil, en op alles wat hij
in zich opneemt den stempel drukkend van zijn hartstochtelijke persoonlijkheid.
Men zie maar den kop van Johannes den Evangelist: heel de energie van den
veroveraar Donatello spreekt er al uit, in edele grootsheid. Zelfs Michelangelo zou
zich nog deze gestalte herinneren, bij het ontwerpen van zijn Mozes. Hij zit daar als
voor de eeuwigheid. Afstammend van de geduchte middeleeuwse profeten, heeft
hij reeds de voornaamheid van de renaissance-cultuur. Het geheel behoudt nog
enige strakheid, de verhoudingen konden juister zijn, de schikking en golving van
de plooien op den schoot is overblijfsel van vroegere gewoonte, - maar, die plooien
zijn ditmaal naar de natuur bestudeerd. De regelmatige baard, de krulling van het
haar, bewijzen hoe gothische stilering, door getrouwer waarneming verfrist, thans
gemakkelijk overgaat in
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klassieke stilering. En het saamgetrokken voorhoofd, waar gedachte onder broeit,
de straffe, schuinsgerichte blik, de neus en de mond, de verheven moed en de
macht stralend uit dat gelaat, de zware, knoestige handen met bloedgezwollen
aderen, dat alles heeft eigen karakter, leeft van eigen karakter. Deze kunstenaar is
er niet ver meer van, zich voor de wereld stellend, alleen nog te erkennen wat hij
zelf voelt, bevroedt en ziet: den waarachtigen geest in zijn binnenst, de werkelijke
natuur rondom zich.
Nu is hij klaar: al zijn pogen gaat hogere eenheid bereiken in den S. Joris, hem
door een Florentijns gilde voor Or San Michele besteld, en voltooid in 1416 (afb.
136). Die S. Joris (thans in het Museo nazionale) is de vervulling van Donatello's
jongelingsjaren, wordt het symbool van zijn stad en den opstrevenden tijd.
Hij rijst daar als de heraut van een nieuw bewustzijn, een nieuwen wil,- kalm,
maar gespannen van innerlijk bruisende verwachting: de mens die met zijn geheel
wezen ‘ik’ zegt en stralend van eeuwige jeugd de verte inkijkt. De kunstenaar
Donatello mocht over zijn eigen overwinning juichen: want hier geeft hij ons niets
dan spontane aanschouwing meer, - dan natuur, door eigen persoonlijkheid bezield.
Metalen harnas en lederen kolder zijn als gegoten om de lenige gedaante, en het
naakte lichaam ademt, onbelemmerd. De houding wordt niet meer bepaald door de
gewoonlijke onderscheiding van staand en rustend been: de ganse figuur steunt op
den machtigen driepikkel van de gesperde benen en het schild. En de uitdrukking
is niet meer in het gezicht alleen, maar in de half gebalde rechtervuist, in den veer-
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krachtig struisen rechterarm, in de fiere wending van het hoofd, in de beweging van
het wat op zij geschoven bovenlijf, werensgereed, in de ganse gestalte, door één,
sterk bedwongen levensstroming doorbeefd. Het marmer is geest geworden. Wij
begrijpen, dat de Toskaanse meisjes van haar minnaar zeiden: 't is een schone Sint
Joris!
Deze ‘miles christianus’ heeft minder van den middeleeuwsen ridder dan de
Theodorus te Chartres, waarnaast wij hem eens even gesteld hebben: hij blaakt
naar den strijd voor nieuwe idealen, ongeduldiger, met iets van de zenuwachtigheid
der modernen; zijn brandende blik schijnt in jongen overmoed al het bekende en
onbekende uit te dagen. Deze voelt zich vrij, onbeperkt, - zoals de nu ook
vrijgevochten Donatello zelf. Door de vergelijking met den Theodorus merken wij
wat de renaissance gebracht had: ‘artistieker’ wijze van zien, noemde ik het al, dieper-gaande studie van de objectieve werkelijkheid, analytischer vormgeving
(buiten den kop althans), omtrek, geleding en modelering rijker en toch zeer duidelijk
van rythmus, - terwijl inzonderheid in het gelaat, meer algemeen gehouden, in de
behandeling van het haar, de aansluiting bij de ouden voelbaar wordt: toch is het
werk één, en beschouwen wij het nog eens als geheel, dan treft ons hier reeds een
nieuw trachten naar synthesis, waardoor het van verre weer verwantschapt is met
de mooiste monumentale gothiek, terwijl wij er, naar den geest, toch iets van de
natuurlijkheid en klare zuiverheid van een Grieks athletenbeeld in terugvinden.
Maar onmiddellijk daarna slaat Donatello een heel
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andere richting in. In 1416 begint hij die verrassende reeks profeten voor den
Campanile te beitelen, waar hij tot in 1426 aan werken zal.
De zegedroom wordt ineens gescheurd door dramatisch geweld, van dieper
opgewoeld. In die onverwachte verschijningen grijpt Donatello's durf, zonder omzien,
naar een volstrekt naturalisme. ‘Jeremia’ (afb. 137) is een taai gespierd plebejer,
kamper vol bittere ontgoocheling, die het gepeupel aanvoert of trotseert, met op zijn
pezigen stierenek een vierkanten, vlezigen kop, het haar verward, ongeschoren
stoppelbaard verruigend de harde kinnebak, mond toegebeten, opgeduwd door de
dikke, honende onderlip. Alle formules zijn vergeten, geen zweem meer van antieke
verhoudingen in dat gedrongen blok, geen zoeken naar zwierige lijn in die zware
stof, als door de krampachtige handen doorwroet, met onrustige groeven van
donkerte. Het lichaam is naakt onder den mantel, een deel van de borst en de
rechterarm bloot, zo dat wij het samenhangend mechanisme van spieren en
gewrichten vatten. Een ogenblikkelijke beweging is hier vastgehouden. Geen
onderdeel, of er zit sterksprekend karakter in, en het karakter van het geheel.
‘Schoonheid’ moet onderdoen voor de natuur, in haar brutale zelfheid. Tevens wint
de plastische visie nog aan volte en macht, het beeld heeft niets vlaks meer; door
stand en beweging, spel van licht en schaduw, anatomische kennis en begrip van
het volume, is het in de ruimte gesteld, ontwikkelt het zich in de drie afmetingen.
Naast Jeremia verheft zich de magere, vreemde gestalte van Job (afb. 138) (men
lette niet op de onderaan ingebeitelde namen: de voetstukken behoren tot
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vroegere beelden). Deze moet van 1423-1426 dagtekenen. Hij ook is in zijn nis als
vrijstaand beeld, door-en-door plastisch gedacht, treft door denzelfden krachtig
gekenschetsten lichaamsbouw, dezelfde scherpte en vastheid van ontleding en
samenvatting. Maar de behandeling van het vlees, de materie, - b.v. de
onderscheiding van ruwere en lichtere stof, - is er nog verder gedreven; hij getuigt
van een nog stouteren trek naar een naturalisme, dat in de weergaaf van het echte
alle omzichtigheid afwerpt, en toch, door de klaardere voorstelling, aan monumentale
grootheid weet te winnen (1). Dat is geen algemeen profetentype meer, maar een
individu, een portret: het volk noemt den ouden kaalkop ‘lo zuccone’ (de kalebas).
Met zijn suikerbrood-schedel, zijn langen, malsen neus, de hangende lip van zijn
halfopen mond, de slappe balken onder de ogen, en dien bleken, droeven blik dien
men nimmer vergeet, lijkt hij wel een Diogenes, die ontgoocheld wandelt door zijn
rijk, de straten van Florence. Het drama is hier in de plastische bewerking zelf
overgegaan: er valt licht op dien hogen kop met de bittere uitdrukking, boven het
aard-zware lichaam waar de mantel op weegt. Nooit had Donatello met zulk een
gespannen hartstocht tot in de diepten van de menselijke werkelijkheid gezocht, als
in die gedaante, wáár tot het lelijke toe, maar machtig van doorleefd leven,
aangrijpend van spottend en meelijdend, tragisch gevoel voor de menselijke ellende,
en toch zo schoon door de grootse visie van die waarheid zelve.
En nooit was Donatello den geest van Sluter's kunst zo nabij geweest. Wat wel
eens tot de onderstelling leidde, dat hij gewrochten van den Nederlander of soort-
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gelijk werk moet gekend hebben. Daar is misschien meer voor aan te voeren: de
kentering na den S. Joris kwam inderdaad nogal schielijk, en dan treffen wij opeens
veel werk in denzelfden trant aan, - de andere profeten op den Campanile, den
zogenaamden ‘Poggio Bracciolini’ in den dom (1416-1420), den H. Lodewijk van
Toulouse in Santa Croce (1423), den bronzen Johannes den Doper te Berlijn,
ontvleesden en verbijsterden dweper uit de woestijn (1423), - terwijl men ook bij
Jacopo della Quercia, om van sommige Venetianen niet te gewagen, een invloed
uit het Noorden meent te bespeuren.
Een plaats uit de ‘Commentarí’ van Lorenzo Ghiberti schijnt in dat opzicht bijzonder
belangrijk: hij verhaalt daar van een zeer talentrijk beeldhouwer uit Keulen, in dienst
van den hertog van Anjou, voor wien hij een gouden altaarstuk vervaardigde. ‘Door
de zorg waarmee zijn figuren afgewerkt waren, herinnerde hij aan de oude Griekse
beeldhouwers. Hij muntte uit in de koppen en de naakte gedeelten des lichaams.
Alleen waren zijn beelden te saamgedrongen in hun verhoudingen.’ Ghiberti voegt
er bij, dat hij zelf veel pleisterafgietsels van zijn beelden gezien had. Nadat het
gouden altaarstuk uit geldgebrek door den hertog weer omgesmolten werd, trok de
kunstenaar zich terug uit de wereld en leefde tot het eind zijner dagen als heremiet.
Dit gebeurde vóór de verkiezing van paus Martinus V (1417).
De hier bedoelde hertog zal wel Lodewijk II van Anjou, koning van Napels, wezen,
die na den slag bij Roccasecca (1411) in berooiden staat de wijk naar Frankrijk nam
en er in 1417 stierf. Wat valt er nu verder uit dien tekst te besluiten? Ghiberti vertelt
van horen zeggen, en al zijn
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beweringen zijn wellicht niet letterlijk op te vatten noch voetstoots te aanvaarden.
Spookt hier een verwarde herinnering aan Sluter, die zich na den dood van hertog
Filips den Stoute terugtrok in het S. Steven-klooster te Dijon? Er is hier te veel, dat
niet op Sluter zelf schijnt te wijzen, veelmeer op een onbekend beeldhouwer van
hetzelfde ras. Maar Ghiberti heeft zelf pleister-afgietsels gezien: welk meester uit
het Noorden mocht zulk een vermaardheid genieten, en den uitbundigen lof van
Ghiberti verdienen?
Doch dat een verwantschap tussen Sluter en den Donatello uit dien tijd bestaat,
kan niet weersproken worden. Een gelijkaardige geest leeft in hen, de wezenlijke
geest van de nieuwe kunst, en die openbaarde zich eerst te Champmol, daarna,
en dan ook in ontwikkelder vormen, te Florence. Wat de profeten van den Campanile
op die van den Mozesput voor hebben, is de scherpere zin voor den organischen
bouw en de organische werking van het menselijk lichaam; waardoor zij ons ten
slotte toch een hoger gevoel van vrijheid en schoonheid vermogen te geven.
Meteen heeft het beeld zich feitelijk van alle architectonische banden losgewonden:
in de vrijstaande figuur mag de beeldhouwkunst nu haar eigen wezen erkennen. S.
Joris was nog ietwat vlak gehouden in zijn nis: de Zuccone past nauwelijks in de
zijne, hij schijnt er haast buiten te groeien. Nu zullen bronzen statuetten als de
Tamboerijnspelende Amor te Berlijn (1426) zelfs geheel opgevat worden als
afzonderlijk-gezien in de omgevende lucht.
Bij een beperkt aantal afbeeldingen is het niet ge-
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makkelijk, zich een idee te maken van Donatello's veelzijdigheid en de menigvuldige
aanwakkering die de Italiaanse kunst hem op zeer verschillend gebied te danken
had. Naast zijn sombere profeten verrast b.v. de levendige frisheid van dien
Tamboerijn-spelenden Amor. Hier, zoals reeds voor den Johannes den Doper van
1423 (Berlijn), verkoos hij het brons boven het marmer, zocht er minder-gesloten
lichaamsbeweging in: treffend is de wijze waarop hij de eisen van het materiaal
verstond en het doelmatig wist te gebruiken. Voortaan zou hij zich liefst op de
techniek van het brons toeleggen en de Italiaanse sculptuur daardoor nieuwe wegen
openen: zijn invloed in die richting bleek weldra van ontzaglijke betekenis. Ook het
bas-relief verhief hij tot onvermoede uitdrukkingskracht, vooral door zijn Dans van
Salome (1425) (afb. 139) aan de doopvont in S. Giovanni te Siena. Voor de
dramatische felheid in psychologische schakering, voor de klaarheid der
aanschouwing tevens was dit zonder weerga. Men vergelijke maar met Ghiberti's
eerste deur. Onmiddellijk daarop zou echter Jacopo della Quercia, aan diezelfde
doopvont, het probleem van de ruimte-verdieping in nog beslister zin oplossen.
In al deze werken verschijnt de renaissance als volgroeid: individualiteit van de
kunst, die zich vrij gevoelt, die louter-plastische middelen aanwendt tot bereiking
van louter-plastische effecten; - individualiteit van den kunstenaar, die naar eigen
opvatting luistert, die al wat hij in zich opneemt, in den smeltkroes van zijn ziel met
zijne persoonlijkheid kleurt, - niet meer zozeer vertolker van een gemeenschappelijk,
ideaal gedachten-geheel, als
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schepper voor wien de zinnelijke wereld zelve bron van ideaal geworden is, - en in
het midden daarvan, de mens; - de zinnelijke wereld die Donatello gans aanvaardt
zoals zij is, met al de verscheidenheid van haar gedaanten; die hij ziet en betast
met een bewondering en een liefde die ze kennen wil en begrijpen, geleid door het
besef dat de menigvuldige werkelijkheid door innerlijke wetten wordt beheerst.
Hoe het den Florentijnsen beeldhouwer nu ook mogelijk werd, zich in deze phase
van de ontwikkeling met de antieken te behelpen, toch blijft de geest der renaissance
in den grond van gans anderen aard. In zekeren zin mochten wij de XIIIe-eeuwse
plastiek stellen naast de Griekse onmiddellijk vóór Phidias. Maar de godsdienstige
en ethische idee die allen omvatte was in Hellas zo één met de zinnelijke waarneming
van de mens-gestalte, dat de hoogste plastische volmaking in den
monumentaal-gemeenschappelijken stijl bereikt kon worden. Een Phidias-tijdperk
hebben de middeleeuwen niet gehad, evenmin als de zuiver-Helleense kunst haar
algemene visie ooit prijsgaf voor een ontledend-naturalistische, noch er toe kwam,
meer den kunstenaar dan de idee uit te drukken. Men herinnere zich, hoe zelfs in
den S. Joris van Donatello meer kunstige virtuositeit speelde dan in een athleet uit
de eeuw van Pericles. Toen de Italiaanse renaissance bevroedde, wat er voor haar
uit een antiek beeld te leren viel, vond zij haar modellen niet in het streng-groots
Helleense, maar wel in het zich losser bewegend hellenistisch-Romeinse werk uit
late tijden. En zelfs hiermee vergeleken, treft ons hoe diep het psychische verschil
toch was: uit de Germaans-
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christelijke middeleeuwen opgerezen, had de man der XVe-eeuwse renaissance
deel aan een godsdienst die nadruk legde op het gemoedsleven, maakte hij deel
uit van een maatschappij die het individu op den voorgrond treden liet. De kunst
dier renaissance liet niet vooral het zinnelijke, maar ook het innerlijke spreken. Zij
zag niet, zoals de door haar bewonderde oudheid, de natuurlijke gedaante in verband
met een idee van volmaaktheid, - het ‘schone’, - zij zocht niet, zoals de oudheid, de
harmonie als weerglans van een idee van volmaaktheid, maar wel het karakter, het
leven naar de categorie van de eigenheid, van de persoonlijkheid gezien. En dit niet
alleen in den Zuccone, maar daar zelfs waar zij antieken geest het meest nabij
kwam, in den S. Joris b.v. Wat zij, die renaissance, voortaan háár ‘schoon’ mocht
noemen, is alleen de waarachtige overeenstemming van voorstelling en vorm.
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XI. De ontwikkeling in de schilderkunst
1. Masaccio.
In Italië, merkwaardig genoeg, bleken in de eerste twintig jaren van de eeuw de
daden van een Brunellesco of een Donatello maar bijster weinig gevolgen voor de
schilderkunst te hebben. Het was feitelijk de ‘Franse’ stijl die op de inheemse traditie
inwerkte, tot in Umbrië toe (fresco's van de gebroeders S. Severino te Urbino, 1416).
Wereldlijke kunst, die zich in sierlijkheid vermeide en uiterlijke pracht, en tevens den
trek naar realistische opmerking gehoorzaamde, ongeveer op dezelfde wijze als bij
een Pol de Limbourc, moest vooral in de pronkzuchtige Noord-Italiaanse hoven
bloeien, en Franse miniaturen kwamen dien smaak wel van pas. Die strekkingen
treffen ons bij Stefano da Zevio (geb. 1375), die tevens niet vrij is van enkele
germanismen, en dan, op haar mooist, bij Pisanello van Verona (1397-1455) en bij
Gentile da Fabriano (± 1360/ '70-1428), die, uit Umbrië gekomen, in de jaren 1410
hofschilder van Pandolfo Malatesta te Brescia werd en ± 1420 met Pisanello te
Venetië samenwerkte. Zijn meest typisch schilderij is de goudglanzende Aanbidding
der Wijzen in de Uffizi te Florence (1423) (afb. 140): schitterende ridderoptocht, vol
hoofse elegantie en ooster-
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sen luister, wemelend van details, waaronder men zelfs een hele menagerie kan
ontdekken.
Zijn vriend Pisanello, een van de aantrekkelijkste meesters, komt uit dezelfde
sfeer (vgl. hoofdstuk IX, aant. 2), maar wordt veel meer in de richting van den
nieuwen tijd gedreven door zijn liefde voor de ganse natuur en de scherpte van zijn
waarneming. Er moet hem dan ook, wat verder in het verloop van deze geschiedenis
(zijn voornaamste nog bestaande werken vallen in het tweede vierdedeel van de
eeuw), bijzondere aandacht te beurt vallen.
Zelfs de Florentijnen ontsnapten niet aan de bekoring van de Franse calligrafie.
De kloosterling don Lorenzo Monaco b.v. (heel op het eind van de XlVe eeuw en
in het eerste vierdedeel van de XVe) vertegenwoordigt ongeveer hetzelfde stadium
als het atelier van Pol de Limbourc, met echter meer laat-gothische gezochtheid in
de zachtvloeiende curve en het lenige lijnen-gekronkel: de lichamen stáán eigenlijk
niet meer, ze worden voorwendsel tot zwierig plooienspel (afb. 141). Alleen bij een
paar verwante tijdgenoten uit dezelfde omgeving, een Bartolo di Fredi († 1410), een
Taddeo di Bartolo († 1422), een Giovanni di Marco (tussen 1376 en 1437) treft ons
een trouwens nog schuchter trachten naar plastische boetsering. Wellicht zouden
we toen bij den dominicaan Giovanni da Fiesole of Fra Angelico (geb. 1387) menigen
vooruitgang in modelé en perspectief mogen vaststellen, indien de datering van zijn
vroege werken minder onzeker bleef.
Het is echter eerst met Masaccio, dat de krachten, die over het afgeleefd giottisme
zouden zegevieren, op geniale
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wijze doorbreken. In Italié luidt hij de eigenlijke renaissance-schilderkunst in,
ongeveer op hetzelfde ogenblik als in Vlaanderen de nieuwe stijl triomferend in het
licht voor allen treedt: aan de ene zijde, de wandschilderingen van de Capella
Brancacci in S. Maria del Carmine te Florence; aan de andere, de polyptiek van de
Aanbidding van het Lam Gods, te Gent.
In Italië behield het fresco, zoals vroeger, zijn overwicht: het richtte den geest
naar samenvatting, in de compositie en in elken vorm. Elke vorm wordt meer door,
de compositie bepaald. De schilder ondergaat wel het verlangen van den tijd om
de werkelijkheid analytisch te begrijpen, maar is daarbij geneigd, in zijn weergave
van die werkelijkheid het verbindende te zoeken, het logische, - de levenswet veeleer
dan de afwisseling van de verschillende levensuitzichten.
Er zijn hierbij nog bepaalde factoren aan het werk: de groeiende wetenschappelijke
strekkingen, waarvan een Brunellesco getuigt, en het voorbeeld van de
beeldhouwkunst. De wiskundig-geschoolde Brunellesco bracht de beredeneerde
kennis van de perspectief; hij ging tevens bij de Romeinse oudheid te rade om de
ontaarde, vaak in decoratieve grilligheid vervallen gothiek te vervangen door den
klaren renaissance-stijl, waar een geheel nieuwe waardigheid uit spreekt.
Onmiddellijker en dieper nog zou de invloed van Donatello zijn: die bracht de kennis
van den menselijken lichaamsbouw en meteen een geheel nieuw gevoel voor's
mensen waardigheid, - het gezag van de persoonlijkheid, den zin voor de natuur,
voor waarheid en eenvoud, de innige en nooit verzadigde liefde voor alle
openbaringen van
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het onuitputtelijke leven. Hij moest wel verschijnen, als die de werkelijke wereld
ontdekt had. De grootste Italiaanse kunstenaar in zijn eeuw, zou hij, meer dan wie
ook, die gehele eeuw bevruchten.
Wat Brunellesco voor de bouwkunde en Donatello voor de sculptuur hadden
gedaan, dat volbracht nu Masaccio voor de schilderkunst.
Masaccio stierf jong (1401-1428). Hij was een leerling van Masolino da Panicale,
wien de versiering van de Capella Brancacci werd opgedragen, maar die, in 1426
naar Hongarije beroepen, de pas ondernomen taak aan Masaccio overliet. We
hoeven hier niet te twisten over de vraag, waar de scheidingslijn tussen beider werk
nu juist ligt, en of de fresco's in S. Clemente te Rome aan Masolino dan wel, wat
me als waarschijnlijker voorkomt, aan Masaccio moeten toegeschreven worden.
Voor ons doel volstaat het weten, dat de fresco's in S. Clemente en een paar fresco's
in de Capella Brancacci voorbereiding zijn van de beslissende daad, die ons aldaar
uit de overige tegenstraalt.
Bij Masaccio bereikt het realisme zijn volledige verwezenlijking. Van Donatello,
dien hij zelf in 1426 te Pisa ontmoette, heeft hij de vaste lichamelijkheid der gestalten
en daar hij hetzelfde principe op de omgevende ruimte toepast, slaagt hij er in, op
overtuigende wijze de zichtbare wereld uit te beelden. Vasari prijst hem met een
woord, dat, zo wij het letterlijk opvatten, triviaal klinkt: hij erkende, zegt hij, dat de
schilderkunst beoogt de dingen na te bootsen zoals zij zijn. Vasari meent hiermee,
dat Masaccio nu definitief brak met de middeleeuwse ‘aanduiding’ van de dingen,
om er een door-
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en-door zinnelijke ‘voorstelling’ van te geven, zo dat de vormen op het vlak ontworpen
met de natuur wedijveren en zich in de drie afmetingen schijnen te ontwikkelen.
Daar streefde eigenlijk ook reeds Giotto naar, echter met onvoldoende middelen;
honderdjarig tasten en pogen leidde, over Altichiero-Avanzo, tot de eindelijke
oplossing, in het Turijnse Getijdenboek en in de Capella Brancacci. Maar de Italiaan,
wiens wil op het monumentale gericht was, wist tevens van Giotto's onovertroffen
compositie weder te leren. Hij begreep den geest dien hij geleek. Hij bracht orde in
de anecdotische en verbrokkelde samenstelling van zijn voorgangers. Dichter bij
de werkelijkheid dan Giotto, verhief hij die werkelijkheid weer tot den klaren eenvoud
van den meester. En dit geldt even zeer voor den bijzonderen vorm als voor het
geheel: naast de zwevende, laat-giotteske figuren van een Lorenzo Monaco is 't of
zijne scheppingen tot een ander ras behoorden, tot een nieuwe, gezonde en machtige
menselijkheid.
Wie had vóór hem het naakte lichaam geschilderd als in die Adam en Eva uit het
Paradijs verdreven (afb. 142). In de plaats van het week onbepaalde treedt
anatomische vastheid. De vergelijking met Jan van Eyck's ontledend-naturalistische
visie dringt zich op: bij den fresco-schilder behoudt de gedaante meer algemeens,
maar met een onfeilbaar instinct drukt zij het wezenlijke uit: het verschil van geslacht
is voelbaar in de hoedanigheid van het vlees, den omtrek van den rug, de manier
van lopen, het gebaar, de gemoedsaandoening. Geen statische studie waarin elke
bijzonderheid
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angstvallig wordt nagegaan, maar een dramatisch beeld van schaamte en wanhoop
(1).
Kijken we naar een der grote composities: Christus, van zijn Apostelen omringd,
beveelt Petrus den verlangden tolpenning te halen (afb. 143); links vindt Petrus het
muntstuk in den vis; rechts reikt hij het den tollenaar over. Dit geschiedt in een
landschap dat zich schuins naar de diepte uitstrekt. De groep bestaat niet meer uit
voor-elkaar-geschoven, min of meer silhouetachtige figuren, maar bevindt zich
werkelijk in de ruimte, - de gestalten verschijnen op een toneel, waarop zij zich
bewegen kunnen. Vooraan, de vier voornaamste, echter ook niet in eenzelfde vlak:
de verbaasde tollenaar, van achteren gezien en als van buiten af op de schare
toetredend; Christus, van voren gezien, ongeveer in het midden, zeer kalm, - zijn
gebiedend gebaar zo duidelijk als maar kan, en nog voortgezet door het gebaar van
Petrus; maar de gestalte van Petrus hangt samen met die van Johannes, langs
wien de blik naar den achtergrond wordt overgeleid. Door die hoofdmassa's wordt
nu de schikking van de andere Apostelen bepaald, boogvormige rij, aan weerskanten
afgesloten en saamgehouden door een breden, stevigen pilaar. Mooie contrasten
- b.v. de contemplatieve Johannes naast den handelenden Petrus, - brengen
afwisseling in de struis-gebouwde eenheid. Zoals bij Giotto werken de verbindende
gebaren mede, om de groep tot een vast geheel te maken. Die gebaren zijn matig,
de omtrekken en kleerplooien eenvoudig; geen overlading: de ganse samenstelling
zowel als iedere figuur rustig en groots. De schilder kan nu een arm in verkorting
tekenen, een
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gebouw in juiste perspectief tonen. En elk personage heeft het reliëf van een
standbeeld, door sterke schaduwen uitgeboetseerd, zo dat men hem met de hand
meent te kunnen aanvoelen en betasten. De geest zelf van Donatello is het, die in
Masaccio is overgegaan. De structuur van het lichaam, van ieder onderdeel van
een kop, is volkomen begrepen, en telkens treft ons het persoonlijke karakter, dat
van mens tot mens verschilt. Het typische heeft nu ondergedaan voor het
kenmerkende, het individuele, maar van het individuele wordt toch altijd de
samenvatting gegeven. Zoals Ludwig Justi terecht opmerkt, werd door die
bepaaldheid van waarneming en voorstelling de latere vormenrijkdom van de
Italiaanse schilderkunst eerst mogelijk.
Waar Petrus zieken geneest, doordat zijn schaduw hen aanraakt (afb. 144), zien
wij tussen pilasters heen in een Florentijnse straat. Op het realisme van de figuren
hoef ik niet meer te wijzen. Petrus schrijdt uit den achtergrond naar ons toe:
verschijning van onvergelijkelijke macht en sereniteit.
Wellicht heeft Masaccio nooit imponerender getuigenis afgelegd van wat hij
bedoelde en wat hij kon, en van de ernstige grootheid van zijn opvatting, dan in de
H. Drievuldigheid in S. Maria Novella te Florence (afb. 145). Door de antieke
bouwvormen, perspectivisch verdiept, worden we er aan herinnerd, dat hij met
Brunellesco bevriend was. De knielende begiftigers zijn echte portretten, zoals
Florence er nog geen kende. Maar tot verderen commentaar ben ik niet geneigd:
zulk een kracht bij zulk een helderheid, het is als een geweldig, zuiver
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koraalgezang, waardoor we ineens de siddering der eeuwigheid over ons voelen
komen.
Masaccio heeft de vaste lichamelijkheid van de gestalte gebracht, haar juiste
verhouding tot de ruimte; de monumentale klaarheid van de samenstelling
teruggevonden. Het blijft zijn roem, dat hij de Italiaanse schilderkunst voor heel de
XVe eeuw haar programma heeft voorgeschreven.

2. Tijdgenoten van Masaccio.
Niet al de tijdgenoten van Masaccio zijn onmiddellijk denzelfden weg opgegaan. Ik
heb er reeds even op gewezen, dat de Veronees Antonio Pisano, genaamd Pisanello
(1397-1455) nog grotendeels met de hoofse, min of meer ‘Franse’ overleveringen
samenhangt, al merkt ge ook wel, dat hij menige betrekking met de Florentijnse
wereld gehad heeft. Hij werkte in zijn geboortestad en met Gentile da Fabriano te
Venetië, verder te Rome en aan glansrijke hoven van tyrannen, o.m. de Gonzaga
te Mantua, de Este te Ferrara, eindelijk te Napels voor Alfonso I. Dicht bij het
Germaanse Noorden, in de stad van Altichiero opgegroeid, lijkt hij een gelukkig
erfgenaam van de vroeg-XVe-eeuwse miniaturisten, die zijn rijkdommen aanzienlijk
uitbreidt; en ik heb dan nog menige reden om te geloven, dat hij, te Venetië wellicht,
onder den een of anderen vorm Oost-Aziatische schoonheid onder de ogen kreeg.
Verliefd als hij is op den glans van het bonte leven, het keurige en elegante, de
fantastische modedrachten, geeft hij ons de verrukkelijke romantiek - hoezeer
verfijnd! - van de laat-middeleeuwse hofkunst, maar daarin te gelijk, de zuivere visie
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van den nieuwen mens. De zuivere visie althans van een, die niet in al de problemen
evenveel belang stelt; wel in verkorting der lichaamsvormen, niet in ruimteperspectief
en samenstelling. Maar die zich met des te scherper kijklust op de waarneming van
de bijzonderheden toelegt. Den groten realistischen drang van zijn tijd maakt hij
mee, tot het nauwlettendste naturalisme toe, maar - hierin wel anders dan Masaccio,
- als een uiterst ontwikkeld afstammeling van een Hänslein van Hagenau of een
Pol de Limbourc: naturalisme van het detail, dat zich hartstochtelijk vermeit in al het
levende, en daardoor juist zich in het afzonderlijk-aanschouwde verdiept en er
genoeg aan heeft.
Om die reden kan men hem het geredelijkst in zijn wonderbare tekeningen
genieten (in het Louvre b.v.), uitgevoerd met een waarheidszin en een haarfijn
preciese, tere vastheid, in subtiel gevoelige lijn, die de gewaarwording tot geest
maakt en aan Leonardo da Vinci of aan den Japanner Sosen denken doet:
vrouwegezichten die als een zachte adem uit het blad opdromen, en alle mogelijke
dieren, die hij te pas of te onpas in zijn schilderijen aanbrengt, en waarvan hij in zijn
schetsboek met een verbluffend moderne knapheid de uiterlijke verschijning, het
karakter, de vluchtigste beweging vasthoudt, - het droog-zenuwige of malse vlees,
het dichte of lichte, ruwe of zachte haar, zoals het zich verschillend tegen de lucht
aftekent en verschillend aanvoelen laat, de losse, opgestreuvelde pluimpjes onder
de vleugels van een jonge eend, het onvatbaar gegriezel dat over het vel van een
schichtig luisterende ree huivert, het schijnbaar onschuldig, slim-gespannen loeren
van een vos, den
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moeden blik van een knol die op zijn oude tanden knarst. Eén houding is hem niet
genoeg: hij bespiedt zijn dieren van alle kanten, tekent ze soms driemaal op
eenzelfde blad (afb. 146).
Naast enkele panelen, innemend van kiese dichterlijkheid, verdienen zijn
wandschilderingen te Verona bijzondere aandacht: de Engelse Groetenis in S.
Fermo, met de ootmoedige Maagd en den heerlijken engel (vermoedelijk 1426-1431)
(afb. 147), en S. Joris met de prinses in S. Anastasia (1433-1438?).
In de laatste twintig jaren van zijn leven maakte hij zich vooral beroemd als snijder
van medailles, waarin de humanistische tijd zijn zucht naar vereeuwiging der
persoonlijkheid uitsprak, en die onder de mooiste uit alle tijden mogen gerekend
worden, om de naturalistische kracht gepaard aan antieke zuiverheid.
Het is hier de plaats, om op een Venetiaans kunstenaar te wijzen, Jacopo Bellini
(± 1400-1471), die, enigszins verwant met Pisanello en vooral met Gentile da
Fabriano, wiens leerling hij was, weldra rijpere Florentijnse invloeden mocht
ondergaan. De Venetiaanse kunst vermengde in zich de speelse liefelijkheid van
de late gothiek uit het Noorden met den oostersen lust in glanzend koloriet en goud,
maar zonder zich veel om den vorm te bekreunen, en de door naturalistische
elementen aangedane hofkunst van Gentile da Fabriano bracht daar voorshands
weinig verandering in. Maar Jacopo Bellini stond al meer open voor het nieuwe dat
uit Florence kwam, en toen hij in de jaren '40 aangewakkerd werd door het werk
van Donatello, dat hij te Padua ontstaan zag, hernieuwde hij zijn talent door een
dieper gaande

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

286
studie van verkorting en perspectief, terwijl hij in de overblijfselen der oudheid
levendig belang ging stellen. Uit zijn tekeningen, vooral uit de jongere, in het Louvre
bewaard, blijkt hoe die novellistische verteller niet alleen vasteren vorm bereikt,
maar zijn figuren, klein van afmeting, weet te schikken in een grote omgeving, een
goed opgebouwde ruimte van architectuur of landschap. Jacopo Bellini was een
voorbereider van de hoogste kunst, die in de tweede helft der eeuw te Padua en
Venetië bloeien zou.
Te Florence zelf was de oude traditie niet uitgestorven, en evenals Ghiberti die
naast Donatello nog enigermate voortzette, zo zien wij er, na den dood van Masaccio,
een Fra Angelico en zelfs den vrij wat jongeren Filippo Lippi, wel niet door Masaccio's
veroveringen onaangeroerd, maar dan toch verkleefd aan een kunst die, zoals in
het Trecento, veelmeer hechtte aan de weergave van vrome stemming dan aan het
uitwerken van den artistieken vorm
De dominicaner monnik, die de Engel-gelijke mocht genoemd worden, Fra Angelico
(1387-1455), was een leerling van broeder don Lorenzo Monaco, van wien ik al
even gewaagde. Met zijn orde verhuisd naar Cortona (1409-1418), dan te Fiesole
bij Florence (1418-1436), versierde hij van 1436 tot 1445 het nieuwe klooster van
S. Marco te Florence, en in de volgende jaren werkte hij voornamelijk voor paus
Nicolaas V in het Vaticaan.
Dat hij, naar Vasari verhaalt, telkens bad voordat hij naar het penseel greep en,
om de goddelijke inspiratie ongerept te laten, aan zijn schilderij nooit wat verbeterde,
is misschien een legende, maar ene dan die noodzakelijk ontstaan moest, doordat
ze zo goed met den geest van zijn scheppingen overeenstemt. Was Pisanello een
van
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de laatste bloemen der ridder-romantiek, Fra Angelico schenkt ons de laatste en
zuiverste uitdrukking van het naïeve middeleeuwse geloof, zoals zich dat in de witte
stilte van het klooster terugtrok. Ik zou haast zeggen, het geloof van het kind.
Angelico's werk heeft er de idyllische frisheid van, maar ook het beperkte. Zich
geheel overgevend aan bovenaardse reinheid, bleef zijn gemoed buiten het
handelend, veelzijdig leven van de wereld gesloten. Zijn droom is van een kluizenaar,
niet van een mens, die diep al het menselijke voelt. Zijn ziel heeft nooit in haar
gronden gebeefd. In het dramatische is hij zonder kracht, het kwaad kan hij zelfs
niet bedenken, zijn hel is een poppenspel en zijn hemelingen zijn lammeren, die
nooit den wolf der zonde gezien hebben. Serafische meester, die zijn teder ideaal
van liefde met hel-schone kleuren vereert en melodische lijn, laat hij zijn
altaarschilderijen glanzen in den goudschijn en de fijne pracht van vergrote miniaturen
(afb. 148).
Maar in S. Marco verzaakt hij de bekoorlijkheid van uiterlijken smuk, waar hij met
leerlingen de naakte wanden van de refterzaal, van de gangen en iedere cel versiert.
Het geeft een enigen indruk, die werken daar te zien in hun natuurlijke, ongestoorde
omgeving, als één innig gedicht, als één gebed. De Engelse Groetenis in de derde
cel b.v. (afb. 149) wordt ons voorgesteld als een visioen in het klooster zelf, waar
een terzij staande heilige, S. Petrus de Martelaar, het wonder bijwoont: de engel
met pauweveer-vleugelen kwam zacht aangetreden, Maria ontvangt de boodschap
als dienares des Heren - ancilla domini - met een innerlijke siddering van ootmoed.
De lichamen zijn onwerkelijk, zweven op
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onzichtbare voeten, onstoffelijke wezens zonder beenderen, met smalle schouders
en korte armen, - het knielen van Maria raadt men veeleer dan men het ziet. De
grond stijgt nog op primitieve wijze, maar de figuren en het zeer eenvoudig decor,
dat ze steunt, omsluit en verruimt, zijn met een juist begrip van compositie in
samenstemming gebracht. Niets meer van het verrukkelijke sprookje waar ge met
verbaasde ogen naar kijkt: tussen den engel en de Maagd voelt ge alleen het
verteederd stilzwijgen, dat van de ene naar de andere ziel de geheimenis draagt.
Nooit was er een kunst die zo geheel, vorm en inhoud in elkaar opgegaan, uit
een door vroomheid gelouterd gemoed harmonisch opbloeide. Doch naar dergelijk
werk alleen mag men Fra Angelico niet beoordelen: het is niet waar, dat hij zichzelf
altijd gelijk bleef, of geen verband met de kunstwereld hield: ook bij hem is er
ontwikkeling, ook hij heeft iets van de uitdrukkingsmiddelen van den nieuwen tijd,
zonder dat zij hem ooit tot hoofdzaak werden, aan zijn middeleeuws ideaal toch
dienstbaar gemaakt. Zoon van het Trecento, zoals zich dat nog in een Lorenzo
Monaco uitsprak, bleef hij diens sierlijk muzikalen rythmus getrouw, maar sommige
veroveringen van Masaccio strekten hem tot voordeel: die zin voor klare compositie,
waar ik daareven op wees, die eigenlijk van Giotto kwam en door Masaccio nu werd
verlevendigd, - zijn streven naar verdieping door lijnen-perspectief, niet het minst
in landschapsachtergronden, waar de lieve lentevreugd der natuur uit opzingt; en
hadden anatomie en lichaamsverkorting voor hem geen belang, toch tracht hij naar
meer waarheid in
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de voorstelling van gestalten en gewaden, gaat zelfs in later werk tot het weergeven
van slagschaduwen over, en weet op zeer kiese wijze zijn koppen te verpersoonlijken.
Als we van Fra Angelico overgaan tot den karmeliet die, in kunstopzicht althans,
zijn beste discipel was, Fra Filippo Lippi (± 1406-1469), dan treft ons vooreerst, hoe
spoedig de vrome opvatting in dien tijd aan de bekoringen van wereldlijker geest
toegaf.
Filippo Lippi, van Lorenzo Monaco en Fra Angelico uitgegaan, stond al veelmeer
dan deze ontvankelijk voor moderne invloeden: in de karmelieter-kerk, S. Maria del
Carmine, onderging hij den indruk van Masaccio's wandschilderingen, en hij schijnt
dan ook wel naar sommige kindertypen van den al-bezieler Donatello te hebben
gekeken, terwijl zijn kleurbehandeling enigen invloed van Gentile da Fabriano en
Domenico Veneziano (zie hieronder) waarschijnlijk maakt. Dit heeft hij met het
voorgeslacht gemeen, dat de nieuwe problemen voor hem bijzaak blijven,
ondergeschikt aan gevoelsuitdrukking. Maar terwijl de nieuwe problemen hem
zijdelings toch al meer aangeroerd hebben, verliest het religieus gevoel weldra zijn
verheven ernst, om zich in het lieve aardse leven te vermeien.
Nog ongerept, ongerimpeld zuiver uit diep godsdienstige aanschouwing geboren,
is dat enig juweel, waarschijnlijk voor de huiskapel van de Medici geschilderd, Maria
die het Kind aanbidt, in het mysterie van een donkere woestijn (Berlijns Museum)
(afb. 150). Wie vraagt daar naar de volplastische grijpbaarheid van Masaccio, zijn
ruimte-compositie, perspectief, onderlin-
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gen samenhang der figuren? De H. Maagd met het fijngesneden gezichtje, die de
tere schelpen van haar oogleden schijnt te sluiten over haar ziel, als een zacht licht
in den maanblauwen mantel tegen de fluisterende nocturne der woudeenzaamheid,
is een der meest uitgelezen beelden van het rein-vrouwelijke, in haar zoete, zalige
onschuld verwant met de innigste Van der Weyden's, maar heerlijker nog van gratie;
het schilderij is éne stemming; het vinger-zuigend kindje op het bloementapijt en
de hartelijke bengel die Sint Janneken den Doper voorstelt hebben dat natuurlijk
lieftallige, dat Filippo Lippi zoveel vrienden winnen zou.
Die zin voor het lieftallige blijkt dan ook weldra de grondtrek van zijn wezen. Fra
Filippo was waarlijk geen asceet. Die gunsteling der Medici schijnt niet erg aan het
klooster gebonden. De wereld is voor hem niet zonder aantrekkelijkheid. Hij verheugt
zich in den uiterlijken glans, de strengheid der vrome aandoening heeft zich
ontspannen, en zijn heiligen en engelen zijn uit den hemel niet meer, hij heeft ze
verwarmd met zijn menselijk hart, zij lachen ons toe met den glimlach van zijn
menselijke liefde. De Kroning der H. Maagd (1441, Uffizi) (afb. 151) heeft hij gezien
als een mooie plechtigheid, de estrade omstuwd door een koor van rozen-omkranste
eerstecommunicantjes, wier frisse, echt meisjesachtige snoetjes met klare kijkers
aan geen gothisch type meer herinneren. Zijn ‘tondo’ of ronde schilderij in het Palazzo
Pitti, Madonna met op den achtergrond de ontmoeting van Joachim en Anna en de
geboorte van Maria (afb. 152), gaat al tot het ‘genre’ over, tot den novellen-trant:
och, over de perspectief heeft de goede frater niet lang
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getobd, maar in de kamer waar dit hing kon de kleur, verlevendigd door kiese
lichtspelingen, het naast de rijkste tapijten uithouden. Wat zou het hem schelen, dat
de anecdotische groep der bezoeksters met het onderwerp weinig te maken heeft?
- de schilder stelde belang in dat later door Botticelli en anderen zo geliefde motief
van de vruchten-dragende vrouw, wier lichte kleren door de bries tegen het slanke
lichaam gedrukt worden in menigvuldig gekrul en gefronsel. Het delicate kopje der
Moedermaagd, zo innemend van Florentijnse bevalligheid, heel de poëzie der Jonge
Vrouw ademt er uit, en we voelen hoe de argeloos-zinnelijke schoonheidsvreugd
van den meester houden moest van dat effen voorhoofd, die fijne wenkbrauwen,
die dromerige en verstandige ogen, dat aardig neusje en dat licht-schalkse mondje
met de vochtige lippen van het twintigste jaar.
Eerst betrekkelijk laat komt bij Filippo Lippi de grote geest van Masaccio tot zijn
recht, in zijn wandschilderingen te Prato, de legenden van Johannes den Doper en
den heiligen Stephanus (1452-1464): doch daar ook, in den monumentalen stijl,
weet Lippi altijd lief en aantrekkelijk te zijn, door zeer wereldlijke opvattingen en
aangename bijzonderheden. Te Prato trouwens was het, dat hij, toen omtrent de
vijftig, een jonge non ontvoerde: al heette zij Lucrezia, zij verwierf minder naam door
stugge deugd dan door het ter wereld brengen van een zoontje, dat wij weldra ook
als een schilder van betekenis zullen terugvinden: Filippino Lippi. Er wordt verteld,
dat de meester zich niet ontzag, aan een madonna (in de Uffizi) de trekken van
Lucrezia te lenen, en aan het goddelijke kind die van den kleinen Filippino. In zijn
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liefde voor schoonheid werd hij geen zonde gewaar... En door schoonheid bleef hij
dan ook leven. Zijn van gothische conventie ontdane religieuze voorstellingen
streelden zo door menselijke gevoeligheid, dat zij - juist daardoor - tot velerlei
navolging lokten: voor zijn tijd heeft hij menig type geschapen. Iets van zijn fijne lijn,
van zijn delicaten lust in de verzorgde elegantie van kleren en opschik van haartooisel
en spel van doorzichtige sluiers, iets ook van zijn aandoening zelve en zijn
schoonheidsgevoel, is overgegaan op Botticelli. In het uitwerken van den zuiver
artistieken vorm heeft hij niets bij Masaccio gevoegd, maar wel treft hij soms door
een gelukkig samenluiden van kleur en licht, - wat hij wellicht aan Domenico
Veneziano te danken had, en waarmee hij vooral in kleinere schilderijtjes, predella's
b.v., vol keurige schakering van helle en halfdonkere vlakken, wel eens een zeer
subtiele voornaamheid van toon bereikt: alleen is te betreuren, dat de Florentijnse
schilderkunst zich in die richting niet verder ontwikkelde, afgeleid als ze werd van
de klare zachtheid der temperatechniek door de bewondering voor het glans- en
klankrijke Vlaamse koloriet, terwijl een andere invloed, die van de meer gevorderde
plastiek, met haar problemen van lichaamsbouw en beweging, van het verder zoeken
naar eigenlijk picturale waarden al te spoedig deed afzien (2).
Naast Filippo Lippi vinden wij de bekoring van die picturale waarden nog bij den
jongeren, maar zeer jong gestorven Francesco Pesellino (1422-1457). Hij was nauw
verwant met Fra Filippo. In zijn predella's en in de schilderijen van die versierde
kisten of ‘cassoni’, die
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het uitzet der rijke bruiden bevatten, ontrolde hij op de dichterlijkste wijze den
Florentijnsen, schonen droom van het leven, de wereld der middeleeuwse
ridderromantiek nog eens omgeurend en bezielend met al de ingevingen van de
moderne gevoeligheid.
Doch deze vertolkers van gevoelsstemming zijn het niet, in wie de vooruitstrevende
geest van den tijd zich het best uitspreekt: tegenover hen staan de mannen van de
nieuwe stroming, tuk op klaarder en krachtiger uitbeelding van den vorm, op waarder
weergave van de natuurlijke verschijning. Voor hen is er het lichaam niet in de eerste
plaats tot gemoedsuitdrukking, maar als stuk werkelijkheid dat begrepen en
bemachtigd moet, en als drager van geheime levensenergie, die in ons een bron
van levensgenot wordt. De kunstenaar wil, dat men goed beseffe hoe een hand
grijpt, een voet op den grond drukt, hoe de benen steunen, hoe het lichaam als een
vaste massa in de lucht een zekere ruimte inneemt, hoe het beweegt, hoe het
in-der-daad bestáát: men moet het met het oog plastisch kunnen zien, alsof men
het betasten zou. Niet de gestalte alleen, ook de ruimte: de gestalte in haar juiste
verhouding tot de dingen die haar omgeven, zoals die zich mede in de ruimte
bevinden.
De plastiek van gestalte en ruimte dus, zoals Masaccio die geopenbaard had,
ziedaar het programma, maar Masaccio was in anatomie en perspectief nog
grotendeels een empirist, - nu wordt stelselmatig onderzoek de leus,
wetenschappelijke kennis. Dat is een van de voornaamste trekken der Florentijnse
kunst in de XVe eeuw. Nadat Brunellesco de regelen van de lijnenperspectief had
vastgesteld, werd het de hoogste lof voor een schilder,
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dat hij vol verworven schranderheid zat. Geleerdheid, dat was het, wat te Florence,
onder de Medici het centrum van de mannen van studie en de humanistische
dichters, het meest in hem geprezen werd. En sommige kunstenaars zelf gaan aan
het theoretiseren, schrijven over de beginselen van hun vak, van Leon Battista
Alberti's De pictura (1435) tot Leonardo da Vinci's Trattato della pittura. Men zou te
vergeefs naar iets van dien aard onder de Vlamingen zoeken. De Florentijnen ook
gaan nu hartstochtelijk bij de natuur te rade, maar kopiëren is hun niet genoeg, zij
willen de werkelijkheid volgens haar eigen wetten herscheppen. Zo wordt dikwijls
bij hen het middel - wetenschappelijk begrip, - gewichtiger dan de kunst zelve, dan
de uitdrukking van schoon physisch wezen. Daartegenover staat, dat door die
werking van het klare verstand en den wil, het uitdrukkingsvermogen een vasteren
grondslag kreeg, snelle vorderingen kon maken, algemene oplossingen voorbereiden.
Zoals bij wetenschappelijke bedrijvigheid geschiedt, legde men zich eerst vooral
toe op ontleding. En er ontstond van zelf een zekere verdeling van den arbeid: ieder
greep een afzonderlijk vraagstuk aan. Om voort te zetten wat Masaccio bracht,
werkte ieder een deel van diens boodschap uit. Ongelukkig bezat geen van zijn
opvolgers zijn samenvattenden geest, en zijn grootrythmische compositie werd er
voorlopig bij opgeofferd.
De invloed van de perspectivische onderzoekingen is wellicht eerst te bespeuren
in het bas-relief, dat met de schilderkunst wedijvert, en waarin de verdieping door
rondere of vlakkere modelering gemakkelijker te be-
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reiken is dan op een paneel. Ik verwijs daarvoor naar den sokkel van Donatello's
S. Joris (1416) en dan vooral naar Ghiberti's ‘Porta del Paradiso’ van 1425-1452,
waar vermoedelijk sommige schilders op hunne beurt dadelijk lessen uit geput
hebben. Niet het minst de ‘intarsiatoren’: de belangstelling in perspectief werd de
gehele eeuw door flink onderhouden door die vervaardigers van taferelen in ingelegd
houtwerk, tot versiering van koorgestoelten, kastdeuren en dergelijke.
Het type van den kunstenaar-geleerde is Paolo Uccello (± 1397-1475). Als leerling
van Ghiberti had hij onder zijn leiding aan de eerste deur van het Battistero gewerkt.
Wij kennen hem vooral door zijn fresco van den condottiere John Hawkwood, als
bronzen ruiterbeeld voorgesteld (in den dom te Florence, 1436) (afb. 153), een paar
groen-in-groen uitgevoerde wandschilderingen in het Chiostro Verde bij S. Maria
Novella, die van een tiental jaren later moeten dagtekenen, en drie veldslagtonelen
in de Uffizi, de National Gallery (afb. 154) en het Louvre (uit de jaren 1450), waarbij
de decoratieve opvatting en de lust in allerlei min of meer fantastisch bijwerk ons
herinneren dat hij o.m. te Venetië de kunst van Gentile da Fabriano en Pisanello
had leren waarderen. Om de realistische uitdrukkingsmacht van de kleur bekommert
hij zich niet: waar hij de kleur niet eenvoudig wegcijfert is ze soms verbluffend
willekeurig, of liever, Uccello wil haar eigen harmonieën afwinnen zonder zich om
de kleur van de werkelijkheid te bekreunen. Ze wordt wel eens opgeofferd voor
datgene wat Paolo Uccello vooral van belang was: plastische vastheid en perspectief.
Door zijn zin voor het volume en nu en dan een held-
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haftig accent blijkt hij verwant met Andrea del Castagno, over wien wij het dadelijk
zullen hebben. Maar hij is vóór alles de man der perspectief. Hij had met vurigen
ijver die studie aangegrepen, onder den invloed van Brunellesco. Volgens Vasari
had hij er zijn dagen en zijn nachten aan gewijd, die grote hartstocht leidde hem tot
afzondering en zo verviel hij eindelijk in buitensporigheid en melancholie. Zeker
werd bij hem de perspectief tot een manie. Alle mogelijke onderwerpen zijn hem
voorwendsel tot verkorting, - de verkorting om haar zelfs wille. Een schilderij is hem
een proefnemingsveld, wordt de illustratie van een vraagstuk. Maar de berekende
vorm wordt niet gemakkelijk een bezielde vorm. De innerlijke voorstelling, één en
saambindend, ontbreekt veelal en daardoor blijft ten slotte zijn weergave van de
ruimte toch onbevredigend: een bewijs, dat kennis niet volstaat.
Andrea del Castagno (1410 of wellicht eerst 1423-1457), verschijnt ons als geheel
onder den invloed van Donatello in diens tijdperk van onmeedogendst realisme: zo
overdrijft hij de plastische energie van Masaccio, - fors tot het harde en klompige
toe, scherp in zijn tekening, met een bijtend accent. Geen figuur bij hem, of ze staat
vast op haar voeten, ze heeft merg in de pijpen, het kernachtige van het volk, het
grofkorrelige van de aarde. Wat hij zoekt, is karakter en kracht.
Zijn merkwaardigste werken bevinden zich in het Museo di S. Apollonia te
Florence. In zijn reeks wandschilderingen van beroemde mannen en vrouwen
(misschien ± 1450) grimt het struis heldhaftige van een Pippo Spano (afb. 155) of
een Farinata degli Uberti
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ons heel den Sturm-und-Drang toe van dien tijd. Het grote Avondmaal (uit het eind
der jaren '40?) (afb. 156) treft door de juiste perspectief, doch meer nog door de
intense, klare, strenglijnige modelering van die apostelen, aan de lange tafel zittend
als in eikenhout gesneden beelden met sprekende gebaren, waar een sombere
gloed van drift in leeft. De Gekruisigde tussen Maria en Johannes (afb. 157) (deze
herinnerend aan de Johannes-figuur in de Drievuldigheid van Masaccio) naast twee
heilige monniken (begin der jaren '50?) is ontzaglijk als een passie van Bach.
In S. Annunziata is de heilige Drievuldigheid (± 1455?) (afb. 158) thans
onzichtbaar, door een altaar verdekt, maar verdient beter bekend te zijn. Onder den
Vader met zijn roversgezicht wordt de zwaar neerhangende massa van den Zoon
in felle verkorting gezien. Vraag niet naar een ‘edele’ opvatting van het onderwerp:
Andrea del Castagno stelt vooreerst belang in het artistieke vraagstuk, en bezielt
het alleen door het vuur van zijn eigen inborst. De twee vrouwegedaanten staan als
rotsblokken, in kleren van steen. De oude, woest realistische S. Hieronymus (of S.
Marcus?) met vertrokken spieren en pezen op bonkig beendergestel gespannen,
is zodanig in onderdelen ontleed, dat hij als voor een anatomische les ontworpen
lijkt (3). We zijn al ver van de statige rust van Masaccio's Drievuldigheid: de hals,
de arm en de hand, het is één krampachtige beweging; en het symbolisch dier van
den heilige moet hier met opengesperden muil brullen, heeft waarlijk niets meer van
den vegetarischen leeuw dien men uit vroegere voorstellingen gewoon was. Een
werk als dit dringt
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eerbied op voor den pakkenden ernst, de roekeloze oprechtheid van den man, die
zich door geen bedenkingen terugschrikken laat, waar hij zichzelf geeft, geheel, in
trotsen hartstocht, beeld van de macht van persoonlijkheid die toen in Italië losbrak
en vooruittrad. - Tot den ruiter van Paolo Uccello in den dom staat zijn tegenhanger,
de Nicolo da Tolentino (1456) (afb. 159), met de wilder energie van den vorm, haast
in dezelfde verhouding als later Verrocchio's Colleone tot Donatello's Gattamelata.
Er is niets kleins aan Andrea del Castagno. Minder rijk dan Donatello, behoort hij
toch tot hetzelfde ras, in zijn drang naar werkelijkheid en stoer-dramatischen geest.
Door een zekeren Domenico Veneziano wordt weer een andere weg ingeslagen.
Wij weten maar weinig van hem. Hij wordt voor de eerste maal in 1438 genoemd.
In 1439 werkte hij te Florence samen met Piero della Francesca, waarbij vermeld
wordt dat hij zijn verven met lijnolie vermengde. In dat wetenschappelijke tijdperk
was zijn gebied dus eigenlijk de proefneming met lichtender kleur-techniek, zoals
Van Eyck in het Noorden. Hij schijnt trouwens wel iets van Jan van Eyck te weten.
Hij stierf te Florence in 1461.
Uit de lagunenstad gekomen blijkt hij vooral onder Florentijnse invloeden te hebben
gestaan: voornamelijk van Andrea del Castagno, wat boetsering van gezichten en
kleerplooien betreft. Maar nog grotere betekenis dan de vorm heeft bij hem de kleur,
en voornamelijk de samenstemming van kleur en licht: uitgegaan van de vredige
visie van Fra Angelico, en zijn bloemig-lichte
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tinten, die Filippo Lippi omtrent dienzelfden tijd tot zulke fijnzinnige schakeringen
bracht, ging Domenico veel verder in de studie van de lichtperspectief. Zelfs in een
groot schilderij als zijn altaarstuk in de Uffizi (± 1445) (afb. 160), verkiest hij een
helder koloriet, dat hij tot op zijn architecturen toepast, kalme harmonie van rozige,
watergroene, zilverige tonen, badend in het klare, zuivere licht, - het vrije daglicht,
zonder scherpe contrasten van hel en donker zoals het binnenlicht van Masaccio
en Andrea del Castagno, maar nog stil aanwezig in de doorschijnende schaduwen.

3. Het Turijns Getijdenboek.
Pol de Limbourc en zijn broers hadden wellicht pas het illumineren van de ‘Très
riches Heures’ gestaakt, toen, buiten Italië, de laatste stap gedaan werd, de artistieke
omwenteling voltrokken, een nieuwe, brede baan geopend, in de ‘Très belles Heures’,
die in 1904 zo rampspoedig verloren gingen in den brand van de Bibluoteca nazionale
te Turijn. Het enige wat er van overblijft is een kleiner fragment, uit de verzameling
van prins Trivulzio te Milaan thans naar de Turijnse bibliotheek overgebracht.
De ‘Très belles Heures’ hadden eerst den hertog van Berry toebehoord, maar
waren nu in de handen van een anderen bezitter overgegaan, naar alle
waarschijnlijkheid zijn neef Willem van Beieren, graaf van Henegouwen en Holland.
Er zijn klemmende redenen om aan te nemen, dat de miniaturen, door dezen besteld
(een deel van het Turijns getijdenboek), van ± 1417 dagtekenen, het stervensjaar
van graaf Willem, en uit het atelier kwamen van de grondleggers der Vlaamse
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school, de (uit Maaseyck afkomstige) gebroeders Hubertus en Johannes van Eyck.
Deze miniaturen vielen duidelijk te onderscheiden van die, welke in hetzelfde
handschrift van andere meesters en van leerlingen waren.
Over datum en toeschrijving wordt getwist. Sommige geleerden wensen die bladen
verder in de eeuw te stellen. Natuurlijk ook, daar zij zozeer op den tijd vooruit zijn.
Maar, afgezien van andere argumenten, moet ik wel doen opmerken, dat ook later
in de eeuw die reeks niet minder op den tijd vooruit zou zijn, en het wonder niet
minder wonderbaar. De deugdelijkste hypothese lijkt me nog deze te zijn, dat wij
hier een geniaal schepper voor ons hebben, den oudsten broer, Hubertus van Eyck,
die in 1426 stierf en van wien wij de verdere, korte ontwikkeling bezwaarlijk kunnen
volgen. Ik mag er ook nog nadruk op leggen, dat de enkele bladen uit Milaan niet
voldoende zijn, om over heel het werk te oordelen, en dat onder de kunsthistorici,
die over het Turijns Getijdenboek schreven, er slechts drie zijn, die het origineel
gezien hebben, - tot welke bevoorrechten ik het geluk had te behoren, - en dezen
gaan akkoord: dat legt wel enig gewicht in de schaal.
Want in de reproductie gaat onvermijdelijk datgene verloren, wat juist de betekenis
van de verrassendste onder die bladen uitmaakte: de kleur deed er veel meer, dan
eenvoudig de omtrekken in te vullen, - de tekening bestond er haast niet meer op
zichzelf, maar door het spel van lichten en toonwaarden; de schilderij was soms,
picturaal gedacht, hoofdzakelijk uit kleurschakeringen opgebouwd. Het kwam zelfs
voor, dat er tot een impressionistische techniek werd overgegaan, met on-
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verbroken naast elkaar aangebrachte kleurvlekjes en stippelingen.
Er mag beweerd worden, dat, op kleine schaal, de moderne schilderkunst in het
Turijns Getijdenboek een aanvang nam.
Het is maar weinig, als men zegt dat de formules geheel aan kant werden
geschoven, dat natuur-observatie het bezielend geloof geworden was, waarmede
men ter ontdekking van de wereld uittoog, niet meer zoekend naar ideale fraaiheid
van vormen, zoals vaak nog in het getijdenboek te Chantilly, maar alleen naar
karakter; naar de wetenschappelijk juiste gedaante van ieder ding, b.v. van de
verschillende soorten van wolken; naar waarheid, die elk onderdeel kenmerkte en
van de samenstelling zelve het levensprincipe geworden was. Ja, alle vraagstukken,
waar het atelier van Pol de Limbourc zich aan toewijdde, werden nu vrijer, met
spontaner greep, met stouter durf, met meesterlijker kunnen opgelost. Maar uit die
oplossing - en dit was de daad, die de rijkste toekomst opende, - heeft de miniaturist
van graaf Willem alle gevolgtrekkingen in ‘schilderkunstigen’ zin afgeleid. Wat bij
zijn beste voorgangers en tijdgenoten nog maar een vermoeden was, werd bij hem
tot stellige ervaring: namelijk, dat de geest van de kleur het licht is, de ‘toon’ een
innige verbinding van kleur en licht, die ‘toon’ het wezen zelf van de schilderkunst.
De uitbreiding van de naturalistische opvatting bracht hem er toe, de wereld der
verschijningen waar te nemen, als staande in de atmosfeer, vorm en kleur omgeven
en gewijzigd door lucht en licht, en in die atmosfeer - wat
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niet anders zeggen wil dan: in den toon, - de eenheid van de schilderij te zien.
Dat hij dit volkomen zou bereikt hebben, zeker niet: maar hij heeft het beginsel
verkondigd, waarnaar de moderne schilderkunst zich richten zou, tot het
impressionisme toe.
Op de oudere bladen te Chantilly was de kleur nog die van de echte miniatuur,
vooral decoratief, gekozen om haar eigen schoonheid; in de kalender-beelden werd
ze een der middelen tot totale uitdrukking van werkelijkheid en stof; in het Turijns
Getijdenboek, zonder iets te offeren van haar diepte, van haar klankrijken glans,
integendeel winnend aan soepelheid en tevens aan stofuitdrukkend vermogen,
bracht zij het bovendien tot samenstemming van tonen in en door het harmonische
licht.
Ik wil hier slechts op één voorbeeld wijzen: de Landing van graaf Willem te Veere,
begroet door zijn dochter Jacoba van Beieren, na een storm waaraan hij als bij
mirakel ontsnapt was (afb. 161). Men vergeet gemakkelijk den archaïschen God
den Vader in zijn ronde glorie, voor dat landschap, zo waar, zich uitstrekkend tot
den verren horizon, met zijn asblonde duinen, en allerlei microscopische figuurtjes
- men onderscheidde zelfs hun schaduwen! - bezig op het strand, waar de Noordzee
tegen aansterven komt. Zullen de XVIIe-eeuwse Hollanders hun land eigenlijk anders
zien en verheerlijken? Hier werd zelfs de indruk van een vluchtig ogenblik raak
vastgezet: in de zware schaduwen en het doorbrekende licht, in het rollen der baren
en het geglimmer der zee, in heel het leven van de lucht, voelt ge dat er een storm
gewoed heeft, en dat die pas over is.
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Onderaan loopt een fries, het Gezicht op de Polders, dat ons nog meer verbaast:
want daar is niets anders meer dan ‘het landschap’, met de mensen er ín, de poëzie
van de oneindige vlakte, zonder de minste stijlconventie, zelfs niet de perspectivische
conventie van den hogen gezichtseinder en het hellend terrein, - een brok natuur,
eenvoudig en groot, vol ruimte van vochtigparelig licht.
Uit enkele bladen van het Turijns Getijdenboek, die meer ‘getekend’ zijn, en die
men wellicht aan Jan van Eyck zou mogen toeschrijven, blijkt nog dat naast de
constructie van de ruimte ook die andere onontbeerlijke kennis meer en meer
bemachtigd werd: de constructie van het menselijk lichaam.
Waarschijnlijk vallen in deze periode reeds de vroegste werken van den
zogenaamden Meester van Flémalle, doch het lijkt me geraden, die in het verband
van het volgende hoofdstuk te behandelen.
De zuiver picturale veroveringen van het Turijns Getijdenboek hebben geen
onmiddellijke gevolgen gehad. Maar het mag gezegd worden, dat de ontwikkeling
thans aan de voortdurend vrijer en persoonlijker wordende schilderkunst de middelen
had verschaft, die zij tot het vertolken van de werkelijke wereld behoefde, en haar
tevens gebracht tot bewustheid van wat haar eigen wezen was en haar eigen gebied.
De voornaamste aanwinst voor het schilderij als geheel, is dat de vlakke-figuren-stijl
nu beslist overwonnen is door wat ik den ruimte-stijl zou noemen, het
aanschouwingsbeeld op het begrip van de eenheid der ruimte berustend.
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4. Jan van Eyck.
Het is dus een uitgemaakte zaak, dat de bloei van de nieuwe kunst, zoals die zich
nu met ongemenen glans in de paneelschildering zou openbaren, voorbereid werd
door de ontwikkeling van den vroeg-XVe-eeuwsen stijl en in het bijzonder door de
miniatuur. Wordt aldus afgezien van het geloof aan een radicale omwenteling, aan
een wonder dat uit de lucht valt, aan een schepping uit het niet, toch is het nog een
overblijfsel van romantische zienswijze, wanneer de beslissende daden, die een
grote periode inluiden, rondom den naam van een enkelen levenwekker kristalliseren.
In dit geval dien van Jan van Eyck.
Nemen wij aan, dat de mooiste bladen van het Turijns Getijdenboek van Huibrecht
van Eyck zijn. Wij zagen, hoe hij daar de kalender-beelden van Chantilly overtrof
en zelfs resultaten verkreeg, waar de gehele XVe-eeuwse paneelschildering niet
aan reiken zou. Van zijn verder werk weten wij niets met volstrekte zekerheid. Doch
weldra moest nu ook de nieuwe kunst in het aanschijn van het volk zegevieren, minder vrij dan in de miniaturen, want monumentale vertolking van kerkelijke stof,
maar met pakkender grootsheid, - in de altaarpolyptiek van de S. Janskerk (heden
S. Baafs) te Gent: de Aanbidding van het Lam Gods, waardoor de roem van de
Vlaamse school voor de Europese cultuur-wereld gevestigd werd.
Onder hetgeen er van onze kunst uit dien tijd overblijft, is dat ongetwijfeld het
meest indrukwekkende. Maar het is geen afgedane zaak, dat de Aanbidding van
het Lam het eerste monumentale werk was, voor de toekomst het vruchtbaarst.
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M.i. moet er tussen twee traditiën, die gelijken tred hielden, onderscheiden worden:
die van Jan van Eyck en die van den zogenaamden Meester van Flémalle.
Als ge van logische constructie houdt, moet de Meester van Flémalle
vooraankomen. Hij is de meest ‘primitieve’. Hij staat dichter bij Sluter dan Van Eyck.
Ge kunt merken, hoe hij nog met de miniaturen van een Jacquemart de Hodin
samenhangt, en van daar uit dan de ongekende schoonheid laat opduiken. De lijn
der wording is bij hem duidelijker dan bij Jan van Eyck. Ik heb daar alleen dit bezwaar
tegen, dat de logische constructie niet altijd aan den gang van het leven beantwoordt
- en niet aan den gang van het genie.
Hier zal de wetenschap wellicht meer klaarheid kunnen brengen. In afwachting
wens ik me eerst maar tot Van Eyck te wenden.
Een opmerking moge voorafgaan: wat in de Vlaamse panelen het meest
bewonderd werd, - het geduldig naturalisme en het kleur-getover, - hangt grotendeels
samen met de techniek van de olieverfschildering. Volgens de legende zou Jan van
Eyck die uitgevonden hebben. Eigenlijk was het mengen der verf met olie al lang
voor hem bekend en heeft Jan van Eyck (of Huibrecht) het procédé alleen verbeterd.
In welker voege, valt niet bepaald vast te stellen. Ik heb daar zeer veel over gelezen
en van deskundigen gehoord, en feitelijk weet ik nog niet, hoe de Aanbidding van
het Lam werd geschilderd, noch zelfs of daar de schildering met olieverf een
bijzondere betekenis toekomt. Zeker is, dat de nieuwe werkwijze, door Jan van Eyck
met verbluffend meesterschap toegepast, aan de kleur een buitengewone lichtende
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kracht en doorschijnendheid gaf, een duurzamen frissen glans en een nauwkeuriger
uitdrukkingsvermogen, terwijl het vloeiend ineensmelten van de tonen zachtere
modelering mogelijk maakte. In den dienst van het Bourgondische hof was die
kostbare ‘goudsmids-stijl’ bijzonder gewild. Maar wie door de uitvinding der
olieverfschildering de kunst van Van Eyck verklaren wil, vergeet dat alleen hij vinden
zal, die zoekt: de behoefte die tot zoeken noopt, die schept het werktuig. Of liever:
in de artistieke bedrijvigheid, wisselwerking van hand en geest, reageren gevoel en
techniek gestadig op elkander, zijn beide tevens oorzaak en gevolg. Men gelieve
zich te herinneren, wat ik hiervan in de algemene Inleiding tot dit werk zeggen mocht.
De Aanbidding van het Offerlam werd geschilderd voor Jodocus Vijdt, een Gents
schepen uit een familie van machtige financiers. Een chronogram in Latijnse verzen,
dat op de lijst voorkomt, zegt dat de oudere broer, de grootste van de twee, het werk
aanving, dat Johannes het voltooide, en dat men het op 6 Mei 1432 mocht
bewonderen. Nu wordt op zeer betwistbaren grond beweerd, dat het opschrift eerst
uit de XVIe eeuw dagtekent en dat de uitnemende betekenis van Huibrecht tot het
rijk van de fabel moet verwezen worden. Er zijn redenen te over om deze zienswijze
totaal te verwerpen.
Alleen de jongere broer is ons goed genoeg bekend. In 1422-1424 was hij te
's-Gravenhage hofschilder van den weelderig levenden neef van Willem IV, Jan van
Beieren, die over Holland de grafelijke macht uitoefende. In 1425 trad hij in den
dienst van den hertog van Bourgondië Filips den Goede, die hem in 1426-1429 ver-
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schillende diplomatieke zendingen toevertrouwde, o.m. eind 1428 naar Portugal.
Hij woonde gewoonlijk te Brugge en overleed in 1441. De enkele panelen, die door
hem met naam (‘Johannes’) en datum getekend werden, zijn uit de jaren 1432-1439.
Onder de vroege werken, uit de jaren 1420, mag de Man met Anjeliers te Berlijn
aangestipt worden.
Het valt te betwijfelen, of men in de Aanbidding ooit een zeer scherpe grenslijn
tussen Hubertus en Johannes zal kunnen trekken. Als het waarschijnlijkste mag
gelden, dat de binnenzijde van de polyptiek door Hubertus bijna geheel werd
aangelegd en gedeeltelijk uitgevoerd, waarbij de vier middelpanelen het verst
gevorderd waren, en dat Johannes dan de nog in meerdere of mindere mate
onafgewerkte stukken voltooide (vooral op de zijpanelen) en aan alle delen de laatste
hand legde, terwijl de figuren van Adam en Eva en de buitenzijde van de polyptiek
alleen aan hem moeten toegeschreven worden (4).
Doch al die vragen, die voor vakgeleerden belang hebben, vergeten we graag,
zodra we in S. Baafs het altaarstuk naderen en voelen hoe daar schoonheid voor
alle tijden tot ons spreekt.
Het is een van die verheven gedichten, van die samenvattingen van scholastische
stof, zoals de middeleeuwen die aan de gebeitelde portalen, op de glasramen en
wanden van de kathedraal ontvouwden. Maar hier is het kunstwerk niet meer als
versiering van de architectuur gedacht: met de ordening van zijn twintig panelen
(binnen- en buitenzijde) wordt het een soort van kerkgebouw op zichzelf, - in al zijn
bijzonderheden doorgeestigd van persoonlijke opvatting.
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Het onderwerp is de centrale geheimenis van het christelijk geloof: de zaligmaking
van het mensdom door het vrijwillig offer van het Lam, waarvan het bloed tot eeuwige
levensbron wordt. Het algemene plan, uit de Openbaring van Johannes en liturgische
teksten geput, groeit tot een grootse verheerlijking van den Heiland.
Bij gesloten luiken bereidt de polyptiek ons voor op de Verlossing: deze wordt
door twee sibyllen en twee profeten aangekondigd, en in een vertrek, door welks
vensters we op een Vlaamse straat uitzien, brengt de engel Gabriël de blijde
boodschap aan Maria.
Onderaan, in nissen, staan, grauw-in-grauw als marmerbeelden geschilderd, de
twee heiligen wien de tegenwoordige S. Baafskerk toen gewijd was: de Voorloper,
Johannes de Doper, en de Getuige, wiens visioen hier vertolkt werd, Johannes de
Evangelist; naast hen hebben de knielende begiftigers, Jodocus Vijdt en zijn vrouw,
een plaats gevonden.
Worden de luiken geopend, dan gloort het altaarblad in al zijn heerlijkheid, zingt
het zijn innig-plechtige, veelstemmige hymne.
Het mystisch offer (afb. 162) glanst in het midden van een zacht en rijk landschap,
bloemendoorsterrelde wei opgaande tot heuvels van ernstig-groen bosschage,
waarachter de schone verte, met de ontelbare kerken van een nieuw Jeruzalem,
baadt in het zuivere blauwe licht van den hemel en de stralen der allerheiligste Duif:
het Lam schenkt zijn kostbaar bloed, en vooraan spruit het heldere water der
Levensbron. Door ontzag op een afstand gehouden, in aanbidding, omringt een
kring van
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onbevlekte engelen het altaar. En van de vier hoeken der wereld komen de
gelukzaligen het onuitspreekbare wonder aanschouwen: links de profeten, en achter
hen, machtige gestalten in ruime mantels, de wijsheid der Joden en Heidenen, zij
die niet geloofden maar Christus voorgevoelden; rechts zij die het woord van Christus
hebben ontvangen, de Apostelen, natuur-kerels in ruwe pij, en de Martelaren, de
helden der Kerk, purper en gouden, in zwaar en schitterend ornaat. Verderaf
schrijden ingetogen tussen rozen, mirten en oranjebomen, andere geestelijke stoeten,
links de heilige Belijders, in gewaden van donker azuur; rechts de zachtzinnige
scharen der heilige Maagden, met slepende kleren van blauwige sneeuw, rozig
parelgrijs, lila, bleke bloementinten.
Bij het landschap van het middelstuk sluiten de vier smalle zijpanelen aan: daar
ontrolt zich de bonte optocht der christelijke Ridders en der rechtschapen Rechters
(dit paneel thans helaas verdwenen), terwijl aan den anderen kant, uit een
Morgenland met cypressen en palmen, de uitverkoren Kluizenaars en Pelgrims
barrevoets en gebeden prevelend de zalige beemden naderen.
Maar de hoge schilderijen van de bovenrij openbaren de glorie der hemelen: in
het midden, heel groot, Christus als de Koning der Koningen, tronend in eeuwigheid,
de H. Maagd en Johannes den Doper naast hem, als in menig middeleeuws Laatste
Oordeel, zingende en muziekspelende engelen en, aan de uiterste randen, de
Voorvaderen die door hun val de komst van den Heiland noodzakelijk maakten,
Adam en Eva, menselijke naaktheid in al dien luister. - Volgens Van Mander was
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oorspronkelijk bij de ‘principael Tafel’ nog een onderstuk gevoegd, ‘eenen voet,
daer sy op stondt, desen was gheschildert van lijm, oft Ey-verwe, en daer in was
een Helle ghemaeckt’.
Door een voortreffelijke verdeling van groepen en tegenstellingen, de plechtigheid
van een natuurlijke symmetrie, het verbinden van het middelpaneel aan de zijpanelen
door het landschap, is orde en rythmus in de veelvuldige stof gebracht. Op iedere
‘deure’ wordt geslotenheid bereikt door de grote lijn der omtrekken en den
eenvoudigen bouw der ruimte. Maar de eenheid van den indruk berust nog meer
op het koloriet: ‘blaeuwen, roon en purpuren, die zijn onsterflijck, en alles zoo schoon,
datse noch versch gedaen schijnen, en alle andere schilderije overtreffen’. Het is
een muziek van kleuren, ernstig en fris, diep ruisend, innerlijk jubelend, hymne en
gebed van een ziel die dronken was van alle glansen der wereld, - een zonnige
wereld, door goddelijke genade gezegend en herboren, - maar haar rijk van
bovenaardse pracht verinnigd door het harmonische licht van stillen droom, - zoals,
na een vollen dag, de gouden avond alles tot één schone herinnering loutert en
samenstemt.
De bekoring van die kunst schuilt niet alleen in den rijken kleurenklank, maar in
het preciese van iederen toon, het geciseleerde van iederen vorm. Niet alleen in
die warme welluidendheid van ultramarijn, amber, smaragd, bloed, vurig purper
doorschoten van juweelgeflits: maar het nieuwe procédé verleidt den schilder tot
fijn drijfwerk, filigraan van kostbaar metaal. In de Bourgondische praal van den
ridderoptocht, de grillige
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versiersels der hof-kledij, harnassen en banieren, goud-belegde en goud-doorweven
kerkgewaden, laat hij stralen en edelgesteente flonkeren, gloed branden van
regenboogen pauweveer-tinten, en ieder spanghaakje, iedere geglazuurde vloertegel,
ieder onderdeel van kroon, uitgesneden lessenaar of harp, wordt tot in de minste
bijzonderheid nagebootst, zelfs het miniatuur-beeld dat weerspiegelt in staal, parel
en kristal. Wat heeft hij elke stof liefgehad, wat doet hij zich te goed aan alle
gedaanten en verschijningen, die hij nu, met een weinig verf, opnieuw tot leven
oproept, in haar lichamelijkheid en wezenswerkelijkheid! Hij is als de schepper die
voor de eerste maal ieder ding zijn naam schenkt; hij herinnert aan het woord der
Openbaring: Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ge voelt de substantie van fluweel en
hermelijn, brocaat en damast, hel glimmend eikenhout, het zachte of harde vlees.
Van ieder bloempje of grasje, van ieder mens is het karakter begrepen, de
individualiteit, van jonkvrouw als van kluizenaar, van serafijn als van God. Men
denke maar een ogenblik terug aan de cherubijntjes uit de Keulse school, en zie
dan deze engelen verzonken in hun orgel- en vedelspel: de geest der muziek trilt
tot in hun vingeren (afb. 163). En bij al die menigvuldigheid dwaalt het oog toch niet
af, wordt het niet verstrooid. Daar zit wel iets van de geheimzinnige betovering van
het werk in: men wordt van 't een naar t' ander gelokt, voortdurend verrukt door de
subtiele zuiverheid van de details, door contrasten en samenklanken, innerlijken
rijkdom waar men uur aan uur genietend naar kijken kan zonder de grens te raken,
- maar men wordt altijd weer teruggebracht tot enkele
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grote effecten, overheersende vormen die het geheel bijeenhouden.
Jodocus Vijdt (afb. 164) is met angstvallige zorg gekonterfeit, geen haartje of
puistje werd veronachtzaamd, en toch heeft de figuur een ferme breedheid, - de
waarneming dringt verder dan de oppervlakte, zij geeft ons de som van een leven,
en de ‘tronie’ van den vromen poorter vergeten wij niet meer. Want die
verscheidenheid en eenheid is in de stemming zelve; in den geest: zoals de
verweerde baarden en kale schedels van de heremieten en boetelingen, die langs
de wegen sleepvoeten, afsteken bij de aartsengel-gestalten van de omlauwerde
jonge standaard-dragers, en eenzelfde gevoel ze toch verenigt; zoals op het donker
groen het diepe blauw der heilige begeleiders samenluidt met de tere duive-kleuren
der maagden, bij de volle akkoorden van rood en goud; zo worden alle
tegenstellingen tot éne symfonie: het nauwlettendst naturalisme bij de ideale
schoonheid en de monumentale macht, de binnenhuisgezelligheid van het stilleven
in Maria's cel bij de ruimte van het landschap en de glorie van het goddelijke visioen,
al die frisse en strenge uitdrukkingen van ootmoed, energie, gedachte en droom,
beelden van reine gezondheid en overbeschaving, het gezicht der schamele of
heerlijke werkelijkheid en de openbaring van het geloof, - het ontzaglijke zwijgen
van het sacramenteel-tronend Opperwezen bij het blij-ingetogen koor of het
mijmerend naluisteren der hemelingen, terwijl de bloemige valleien der aarde, het
licht, de ganse teruggevonden natuur en de mens die haar bewoont het door de
eeuwen galmend hosanna meezingen.
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Bij nader toekijken ontwaart ge nochtans, dat zelfs wonderdoeners als de gebroeders
Van Eyck niet alle boeien van het verleden konden breken; de perken van wat het
vorig geslacht mogelijk scheen hebben zij slechts uitgebreid; de ontwikkeling was
zo snel, dat wij hier wel van een sprong mogen spreken, maar die sprong reikte
toch niet verder dan mensenkracht vermocht. Het genie blijft min of meer gebonden
door het tijdstip, de traditie, de gewoonten van de aanschouwingswijze; het staat
telkenmale weer voor vele problemen, die niet alle en in eens op te lossen zijn. Als
b.v. de Engelse Groetenis plaats vindt in een vertrek met zo lage zoldering, dat die
haast het hoofd van de knielende figuren raakt, is dat een middeleeuwse
ruimte-conventie van zeer uiterlijken aard, die niet hinderde en door den schilder
gewillig aanvaard werd. Het treft verder dat de greep naar het individuele niet overal
over den ouden zin voor het typische heeft gezegevierd: Van Mander roemt het,
dat men bij de zingende engelen ‘aen hun actien licht mercken can, wie den
boven-sangh, hoogh contre, tenor en bassus singt’: nu, daargelaten dat dergelijke
voorstelling in de XIVe-eeuwse Italiaanse kunst niet zeldzaam was, ten slotte lijken
al die gezichten toch naar hetzelfde patroon ontworpen, al is er afwisseling in de
uitdrukkingen.
Maar andere conventies spruiten uit onmacht om de zich voordoende
moeilijkheden te overwinnen. Het opglooien van den grond, het uitgaan van
verschillende oogpunten voor de figuren en de achter elkaar rijzende stroken lands,
kortom het gemis van perspectivische eenheid, kon Huibrecht van Eyck wel te boven
komen in
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kleine miniaturen (de Polders b.v. in het Turijnse Getijdenboek), maar niet in een
grote compositie als de Aanbidding van het Lam. De samenhang van figuur en
ruimte is niet die van het oorspronkelijk samen-geziene. De lucht ontbreekt in
sommige groepen, al te dicht opeengedrongen. Willen wij het landschap ontleden,
dan valt het weldra op, dat het overal uit afzonderlijke schermen is ineengezet, en
uit afzonderlijke motieven, die zelfs niet altijd bij elkaar passen. En dan speuren wij
het ook in de enkele gestalte, dat ze vaak broksgewijze uit details is samengesteld,
en hoeveel kunst er nodig was om ons over die analytische behandeling heen te
helpen.
Men bestudere in dat opzicht het gelaat van de H. Maagd in den hemel, - den
wenkbrauwboog, het bovenste ooglid, het randje onder het oog, de wang, de lippen:
het bestaat uit vlakken en vormen, die aan elkaar grenzen, zonder de vloeiende
eenheid van het echte leven (5). Daarom ook stelt die kunst nog weinig belang in
de beweging, en waar zij schuchter beproeft die weer te geven, - b.v. het draaien
of buigen van een hoofd, op het middelpaneel, - mag de poging niet geslaagd heten;
of we worden althans een zekere stramheid gewaar: we voelen dat het onderdeel
niet uit het geheel geboren wordt. - En hier staan we dan voor de vraagstukken,
waar de ganse XVe eeuw verder aan arbeiden moest: organischen bouw van het
menselijk lichaam, organische eenheid van figuur en ruimte.
Men kan trouwens in het vermaarde altaarstuk zelf de ontwikkeling volgen, tot de
vervulling: Adam en Eva (afb. 165). Die hebben het stellige van een nieuw
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kunst-evangelie: beeld van den naakten Mens, zonder bijwerk, in grootsen eenvoud,
op verre na niet ‘schoon’, en imponerend toch door zijn werkelijkheid. Hier spreekt
het volkomen meesterschap: Johannes wil van geen toegevingen meer horen,
versmaadt alle calligrafie, en zo gebiedend is hier zijn eerbied voor het zijnde, dat
het vlees niets zinnelijks meer heeft, hij aanschouwt en tekent het als een boom of
plant: zoals hij hem in en samen met het aardse landschap voorstelde, zo laat hij
hier den Mens verschijnen als Gods gewas, niets anders meer dan een brok der
al-natuur. Ieder gewricht getuigt van een bijna wetenschappelijk verstand van de
functie en den samenhang van been, spier en zenuwpees. Ik geloof niet dat iemand
nadien ooit een Adam heeft geschilderd, die meer de photografie nabijkomt, en door
den geweldigen ernst der waarheidsliefde toch zulk een religieuzen indruk
teweegbrengt. Hier is haast geen verband met het verleden meer, of 't ware dan de
bevangenheid van het statuarische, het vermoeden dat een onzichtbaar getimmerte
het gemakkelijk gebaar verhindert. Zeker heeft ook het typische nog zijn recht doen
gelden, in het harde, hoekige van den man, het weke van de vrouw. Doch men
vergelijke maar dit ouderpaar met datgene van Masaccio (afb. 142): het verschil zit
niet alleen in het dramatische bij den Italiaan en zijn zin voor vrije beweging, - Van
Eyck houdt zijn model stil, om aandachtig elken vorm na te gaan, - maar naast de
doorlopende, synthetische lijn van Masaccio beseft men beter nog, vóór deze
ontklede stedelingen met rode handen, magere armen, plooien in den hals, haartjes
ruig krullend op borst en buik, hoe Van Eyck streng zakelijk, onverbiddelijk stipt,
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de minste bijzonderheid uitwerkt, en ieder postje van de som laat zien, al mist de
som niets van haar machtige klaarheid.
Hier vatten we de karakteristiek van Johannes, die we terugvinden in alle later
werk van hem: madonna's met het kind, soms door heiligen en begiftigers
aangebeden, verder portretten. Met het ontzagwekkend positieve en rustige van
zijn aanschouwing, treedt hij daar op als de volledigste verpersoonlijking van het
nieuw, volstrekt naturalisme in de schilderkunst. Hij wil niet spreken tot het hart of
tot het intellect: hij spreekt vooral tot het oog. Het bepaalde van zijn geest voelen
we tot in zijn strak-gebroken gewaadsvouwen. Hij stelt de dingen vóór zich,
onbeweeglijk, hij wil niet zichzelven geven, hij staat buiten den hartstocht, buiten
het drama: hij ziet.
In zijn portretten heeft hij niets verzwegen, niets getemperd noch overdreven. Hij
zegt op ongewoon verfijnde wijze, hoe bij dézen kerkvoogd, bij díen jongen man,
het fleurige of slappe vlees is, in zijn geringste oneffenheid, hoe de huid verandert,
naarmate ze gespannen is op harde kinnebak of op elastischer kraakbeen, - hij
duidt het vluchtigste tinten- en lichtenspel aan in een oogappel. ‘Tymotheos’ te
Londen (afb. 166), of beter nog, het konterfeitsel van zijn eigen vrouw te Brugge
(afb. 167), bewijzen met welk een haast onnaspeurbare kunst, welke zachte
overgangen van waarden en ineensmeltende tonen, hij alle trekjes samenbouwt tot
een eenvoudig geheel, en hoe zijn diepdringende waarneming de ziel zelve van
een individu vereeuwigt.
In zijn voorstelling van de H. Maagd - b.v. die met kanunnik Van der Paele te
Brugge (afb. 168), of die met
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kanselier Rolin in het Louvre, - mag zij een Brugse burgervrouw zijn, de donateur
aanspraak maken op evenveel belang als zij: niet meer de kerkelijke godsvrucht uit
de middeleeuwen vertolkt Van Eyck, maar door het zuivere van de visie, de
verzonkenheid in het ding, de liefde van de uitvoerige behandeling, prevelt hij zijn
vroom gevoel van het leven uit, en Arnolfini met zijn vrouw, te Londen (afb. 169),
lijken in dien zin even ‘religieus’ als de koningin der hemelen. Wat staan er alle
zaken zo rein, delicaat, ingetogen, feestelijk, in de stilte en het zomerlicht van een
Zondagnamiddag, als in de zindelijke huiskamer het gepoetste koper glimt. Bij Van
Eyck zijn een tinnen bord, een paar appelen op de vensterbank, in het late gestraal
dat door de ruitlenzen gloort, - hoe netjes duidelijk ook getekend, - omgeven van
lucht, badend in de milde warmte, en het gesuizel der schaduw laat ons nog beter
het zwijgen horen, en het zieltje dat er woont in het meest gewone dat wij dagelijks
rondom ons zien.
Het licht, dat de geest van de kleur is, dat in subtiele wisseling verdoofd of
opgezogen of weerkaatst wordt: daarmede heeft, na Huibrecht's pogingen, Johannes
van Eyck een uitdrukkingsmiddel geschapen, dat hem niet alleen dezelfde diensten
bewijst als een Italiaan de lijnenperspectief, - men neme als voorbeeld de te gelijk
gebrekkige en meesterlijke constructie van het Van der Paele-schilderij, - maar het
binnenste, het afwisselende en éne leven zelf zichtbaar maakt. En het blijft de
heimelijke bekoring van die kunst, dat bij zoveel afgemeten, statige grootheid,
mannelijk scherpe stelligheid en kalme helderheid, bij zoveel genot van de stof en
den schonen
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schijn, in haar toch altijd het intieme ademt, waardoor àlle stof iets kostbaars wordt.
Het beeld, dat uit de gehele, rechtstreeks gegrepen werkelijkheid als van zelf
groeit, maar door het gevoel voor die werkelijkheid verheerlijkt, zodat werkelijkheid
en ideaal één worden: Jan van Eyck was de eerste, die dat stelselmatig tot zijn
uiterste gevolgen dreef. Zelden heeft de werkelijkheidszin van ons volk zich met
zulk een reinheid voorgedaan als bij hem. Ook daarom mogen wij die kunst voor
den eigenlijken grondslag van de Vlaamse of Nederlandse school houden: onze
grootste schilders althans hebben steeds dezelfde verkleefdheid gehad aan alle
aardse realiteit, zonder rest in den vorm overgegaan, maar daarbij vergeestigd en
vergeestelijkt door die innigheid, die al het aardse tot bezit van de ziel maakt.
Jan van Eyck bracht in de schilderkunst de hoogste en klaarste uitdrukking, de
cristallisatie van wat in het streven van zijn tijd lag. Eerste alomvattende ontdekker
van de natuur, veroverde hij de middelen, die de schilderkunst ter verovering van
de natuur nodig had. En als men nagaat, met welken lust en welk onfeilbaar kunnen
de tekening bij hem gesteund en verzacht wordt door spel van harmonische kleur
en luchtgeschemer, hoe op ieder duimbreed een rijkdom van toverend juiste nuances
en lichttonen het oog boeit, dan krijgt men den indruk, dat vóór Jan van Eyck nooit
recht ‘geschilderd’ werd, en zijn werk een nieuw tijdperk van de geschiedenis opent.

5. De ‘Meester van Flemalle’ en Rogier van der Weyden.
Met den ‘Meester van Flémalle’ bevinden wij ons weer
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voor andere, nog niet voldoend opgeloste vraagstukken. Hij dankt hieraan zijn
ontstaan, dat indertijd uit het werk van Rogier van der Weyden een aantal schilderijen
werd afgezonderd en dan aan een onbekende gegeven, die ‘Meester van Flémalle’
gedoopt werd, daar men dacht, dat een van zijn mooiste panelen uit het klooster
van Flémalle in de buurt van Luik kwam. De benaming is in zoverre verkeerd, dat
er te Flémalle geen klooster geweest is. Die onbekende werd daarna vereenzelvigd
met den schilder Robert Campin, die te Doornik in 1426 een zekeren Jacques Daret
als leerling had, en in 1427-1432 een zekeren Rogelet de la Pasture. Dien Rogelet
de la Pasture hield men voor denzelfden als Rogier de la Pasture of Rogier van der
Weyden. Maar door sommige geleerden werd opgeworpen, dat hij bezwaarlijk met
dezen mocht verward worden, zij zagen in hem veeleer een jongeren bloedverwant
van Rogier van der Weyden. Indien echter niet vaststond, dat ‘Rogier’ een leerling
van Campin was, dan verviel ook de veronderstelling, dat Campin de Meester van
Flémalle moest wezen. Zo werd de hypothese hervat, dat de Meester van Flémalle
geen andere dan de jonge Rogier van der Weyden was, met dien verstande echter,
dat niet alle werken, den Meester van Flémalle toegeschreven, van Rogier van der
Weyden zouden zijn.
In afwachting dat grondiger onderzoek meer zekerheid brengt, blijf ik aan twee
schilders geloven en acht de vereenzelviging van ‘Flémalle’ met Campin als de
waarschijnlijkste veronderstelling. ‘Flémalle’ lijkt me een ander, een machtiger
temperament dan Van der Weyden. Nu moet ik echter bekennen, dat de grens
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tussen die twee in bepaalde gevallen niet heel zuiver af te lijnen is, en wens dus
het gezamenlijk werk, dat hun toebedeeld wordt, als één enkele stijl-ontwikkeling
te beschouwen.
Wat Rogier de la Pasture betreft, die is ± 1399 of 1400 te Doornik geboren. In
1426 was hij reeds gehuwd en als ‘meester’ bijzonder gewaardeerd. Misschien is
hij ± 1430 een tijdje te Brugge werkzaam geweest, toen hij enigen invloed van Jan
van Eyck onderging. Kort na 1432, in elk geval vóór 1435, kwam hij naar Brussel
over, waar hij in dat jaar 1435 tot stadsschilder benoemd werd, onder den
vervlaamsten naam Van der Weyden. Brabant was sedert 1430 aan hertog Filips
den Goede toegevallen. In 1449-1450 reisde hij naar Rome, om er het grote jubileum
bij te wonen; wij weten, dat hij zich onderweg, in 1449, aan het hof van Lionello
d'Este te Ferrara ophield. Hij stierf te Brussel in 1464.
Ik heb al bezwaar geopperd tegen het gebruiken van Rogier als een
vertegenwoordiger van het ‘Latijnse ras’ om het verschil met Jan van Eyck te
verklaren. Afgezien van verdere bewijsvoering, komt de theorie toch op losse
schroeven te staan, als wij aannemen - wat bijna zeker is, - dat Rogier's vader, een
beeldhouwer, uit Leuven stamde. (Overigens werd een van Rogier's eerste werken
van grote betekenis, de Kruisafneming in het Escorial, voor Leuven geschilderd.)
Het lijkt overigens veel natuurlijker, dat de Vlaamse naam te Doornik verfranst werd,
dan de Franse in Brabant vervlaamst: te Brussel was toch toentertijd, in den kring
van Rogier's werkgevers, de kennis van het Frans voldoende verbreid, om een
herdoping niet noodzakelijk te maken!
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Zowel de werken op den naam van den ‘Meester van Flémalle’ gesteld als die, welke
niemand Rogier van der Weyden betwist, onderscheiden zich wezenlijk van de Van
Eyck-traditie: wij hebben daar een kunst, waarvan het verband met de middeleeuwen
veel klaarder dan bij Jan van Eyck te vatten is; zij wordt niet zozeer door zuiver
esthetische waarden beheerst; de religieuze gevoelsuitdrukking overweegt.
De vroegste werken van ‘Flémalle’, nog vóór 1430 ontstaan, o.m. het Huwelijk
van Maria in het Prado, de Geboorte te Dijon, de Engelse Groetenis in de
verzameling de Mérode (kasteel te Westerloo) (afb. 170), staan nog dicht bij de
vroeg-XVe-eeuwse miniatuur, niet alleen door de eigenaardigheden van den stijl,
maar ook door dien geest van volks, gemoedelijk realisme, die ons met allerlei detail
en de novellistische trekjes van de genreschilderij wil onderhouden: men zie b.v.
dat zijluik van het Mérode-altaar, waar S. Jozef als vervaardiger en verkoper van
muizenvalletjes wordt vertoond. Is de meester te Doornik gevormd, dan is, in die
stad van beeldhouwers, zijn zin voor vastheid en ronding van den vorm licht
verklaarbaar, al gaat hij meer af op de blote waarneming van zijn oog dan op studie
van den innerlijken samenhang. Zeker tracht hij naar een veeleer plastische dan
schilderachtige aanschouwelijkheid. Zijn kleur is over 't algemeen nogal koel, schuwt
geen krijtachtige en grauwe tonen. Met een naïeve duidelijkheid, die nadruk legt op
de omtreklijnen, stelt hij ieder ding op zichzelf voor. Zijn binnenhuisjes, waar O.L.
Vrouw zit te lezen, zijn vol aardige bijzonderheden, die hij niet goed onder elkaar
weet te verbinden, de verhaaltrant is overladen, de
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compositie mist rythmus, het koude licht en de ingewikkelde, scherpe schaduwen
verdelen nog meer dan dat zij samenvatten.
Maar van ± 1430 af, toen de invloed van Jan van Eyck enigermate merkbaar
wordt, gaat de Flémalle-stijl zich tot Van der Weyden-stijl ontwikkelen. De
Kruisafneming in het Escorial bij Madrid is zeker van Rogier (afb. 171). Zij is in
sommige opzichten zeer treffend verwant met de nog ontzagwekkender panelen
van ‘Flémalle’ te Frankfort. De gekruisigde Moordenaar te Frankfort (afb. 172) is
slechts een fragment van een Kruisiging, ons bekend door een kleine copie te
Liverpool, - die door de grootse afmetingen het gerust naast de Aanbidding van het
Lam kon uithouden. Maar wat spreekt er uit de dramatische uitdrukking van de
aandoeningen al de energie van den nieuwen tijd!
De Kruisafneming van Rogier - met sommige echte Flémalle-koppen, - imponeert
door dezelfde nu gelouterde macht en dezelfde ontroering, doch hier meer getemperd
en de strengere compositie in alle onderdelen bezielend. De principiële tegenstelling
met Jan van Eyck is bijzonder kenschetsend: de gestalten, overheersend alleen,
buiten alle werkelijke omgeving, schijnen hoogverheven beeldwerk in een soort van
ondiepe kast gevat en afstekend tegen een naakten grond: waar zij achter elkaar
staan gedrukt, ontbreekt ten enen male ontwikkeling in de ruimte. Beschouwd als
naast elkaar geordend in een enkel vlak, treffen zij door het begrip van de bewegende
massa, en de samenstelling berust geheel op het elkaar steunen en ineenwerken
van de houdingen en gebaren. De neerzwijmende Moeder ligt

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

323
ongeveer zo gestrekt als haar dode Zoon, en hier merken wij het populair-kerkelijke
van die kunst: met de plechtigheid van een eredienst wordt Christus, bleke en
bloedige offerande, den volke getoond; het gehele schilderij schijnt uit te spreken:
zo stierf hij uit liefde voor ons. Wij lezen het in den gevoelvollen omtrek van dat
naakte lichaam, zo zacht-eerbiedig aangevat, in de eenvoudig bekoorlijke lijnen, in
de schone smartestemming die met zoete pijn het gemoed inneemt. Van der Weyden,
hierin juist anders dan Van Eyck, is de uitbeelder van de emotie, in haar dramatische
verscheidenheid, wars van uitslaand misbaar, gevoed van stille mijmering, verreind
in de ziel en, hoe teder ook, zichzelf meester. Haar hevigste uitdrukking vindt zij
hier bij Magdalena, die niet schreeuwt en nauwelijks weent, maar als over zichzelf
ineenkrimpt: de aandoening bemachtigt het ganse lichaam, schreit tot ons uit het
ganse lichaam. Het was de eerste maal dat de schilderkunst zo iets vermocht weer
te geven.
En dan komen die twee grote ‘Flémalle’-panelen, - zijluiken van een triptiek, voortreffelijk van uitvoering, die het Städelsches Kunstinstitut te Frankfort bewaart:
de H. Maagd met het Kind (afb. 173) en de H. Veronica met den mirakuleuzen
zweetdoek van Christus (afb. 174), die figuren staande tegen de vreemde pracht
van oosterse tapijten.
In welke uren van begenadiging heeft hij ze geschapen, die grote gedaanten, zo
zacht en toch zo geweldig ernstig, belichamingen van de innigste en sterkste liefde?
Welke schilder uit dien tijd liet zulk een kiesheid bloeien in zulk een monumentale
verheffing, en op zo natuurlijk
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edele wijze, zonder de gezonde menselijkheid te ontvlezen, het licht dat uit het harte
schijnt het gelaat en gebaar tot iets geestelijks maken? De jonge moeder, die het
bloedig offer voorgevoelt en teder vroom het kindje tegen haar boezem drukt, wat
is er in den strelend neergezegen blik van haar halfgeloken ogen, in de plooi van
haar malsen mond boven het ronde kinneken, een onzeggelijke goedheid en
oneindige droefheid, en wat een hemelse berusting toch! En hoe schoon de
diepdoorleefde, bezonken smart der oude van dagen, Veronica: al haar tranen zijn
binnen in haar tot de zuiverste kracht en een dauw van mildheid geworden.
In de twee vleugels van het Werl-altaar te Madrid (afb. 175), gedateerd 1438, is
er nog meer overeenstemming met Van der Weyden. De eenheid der constructie
en sommige motieven verraden invloed van Jan van Eyck, al zoeke men hier niet
zijn innerlijken rijkdom van toon, in dat licht zonder stemming. Maar het streven naar
dieper ruimte en juistere verhouding van de figuren tot de omgeving wijst in de
richting van verdere ontwikkeling.
Wat hierop volgt is ongetwijfeld van Rogier van der Weyden. Wij vatten nu de
karakteristiek van zijn rijpen tijd. Hij wordt niet vooral gedreven door Van Eyck's
visie op inbezitneming van de werkelijkheid gespannen en in de eerste plaats aan
esthetische bedoelingen gehoorzamend. Zijn innig lyrisme neigt er veeleer toe, het
gegevene om te dichten tot schoonheid door ontroering bezield. En dit volbrengt hij
door het stijlvolle louteren van vorm en beweging. In tegenstelling met de vroege
Flémalle-werken, volgt hij minder de ingevingen van
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een naïef-opwellend gemoed, er is bij hem iets verstandelijkers, in zijn gelijkmatiger
compositie en zijn dwepen met de lijn. Hij houdt niet van schilderachtig detail, van
lichtspel, het licht is er alleen ten gunste van den vorm, en deze is algemener, meer
gestileerd, zal zelfs gemakkelijker tot geriefelijk patroon worden. Van der Weyden
denkt in lijnen, zoals Jan van Eyck in kleurakkoorden.
Het Miraflores-altaar, gedeeltelijk in de Capilla Real te Granada, de triptiek met
het Leven van Johannes den Doper te Berlijn, en dan het Laatste Oordeel te Beaune,
dat in de jaren 1440 ontstaan is en niet minder dan vijftien beschilderde panelen
bedraagt, laten ons nagaan in welke richting Van der Weyden's kunst zich ontwikkelt:
hoe hij, schoon minder wetenschappelijk in zijn tekening dan Jan van Eyck, zich
meer op beweging en uitdrukking toelegt en - in aansluiting trouwens bij werk van
Jan van Eyck, - de verdieping van het verschiet nastreeft, zonder nochtans het
duidelijk besef van de eenheid der ruimte te bereiken. De typen zijn nu helemaal
de zijne, hebben die krachtige elegantie die hem eigen is. De Zeven Sacramenten
te Antwerpen, met de schone Magdalena aan den voet van het kruis, moeten uit
dezen tijd dagtekenen (afb. 176).
De aanraking met de Italianen zal Rogier dan weer een heel eind verder gebracht
hebben. Zeker mag men betwijfelen, of hij aan zijn Roomse reis die prachtiger kleur
en die nog kieser gestemde dichterlijkheid te danken had: dat was, in de periode
1450-1464, natuurlijke uitgroei van zijn eigen wezen. Maar de transalpijnse kunst
is hem waarschijnlijk toch van dienst geweest, waar hij
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naar bredere schikking, meer gemak en vrijheid, eenheid van de aanschouwing
trachtte.
Het type van de bekoorlijke Van der Weyden-madonna ten halven lijve, dat zoveel
navolging vinden zou, is nu definitief gevestigd (afb. 177). Zijn portretten, in ernstige
vroomheid gesloten, doch minder diep ontleed dan bij Van Eyck, winnen nog aan
scherpte van tekening (afb. 178). Overtuigende voorbeelden van de klare rust van
zijn meesterschap in die jaren zijn het Bracque-drieluik in het Louvre, van strengen
weemoed zo geheel doorgeestigd, en het drieluik voor 's hertogs schatmeester
Bladelin geschilderd, te Berlijn (afb. 179): de reproductie laat niets vermoeden van
het glansrijke en toch eenvoudige en goed saamgehouden koloriet; maar dit kan
men er toch uit leren, hoe veel beter het gevoel voor de ruimte er gewekt werd: al
is de verbinding van het eigenlijke toneel met het achterscherm nog niet recht
geslaagd, op het toneel zelf, met den schuinen bouw van het stalletje, wordt de
scheiding van de dieptevlakken vermeden: de nadruk valt niet meer op den
voorgrond, de personages bevinden zich niet meer in één zone, ze staan niet meer
vóór de ruimte, doch er in, en zo Maria verder achteruit knielt, in het midden, dan
komt het stijgen van de lijnen naar haar toe en het maanblauwe licht dat van haar
uitgaat, het evenwicht weer herstellen. Men vergelijke maar deze compositie met
die van Jan van Eyck's Van der Paele-Madonna te Brugge, om te bevroeden welken
weg de Vlaamse schilderschool in een kwarteeuw had afgelegd.
Onder de laatste werken mag het S. Columba-altaar te Munchen vermeld worden
(afb. 180). Het heeft
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ongelukkig door herstellingen geleden. Het is kenmerkend voor den stijl uit den
ouden dag: samenstelling en vormgeving krijgen iets schematisch. Maar hoe Van
der Weyden nu levendige eenheid aan een figuur schenken kan, blijke uit de
schitterende jongste koning: het sierlijke lichaam is er als geheel opgevat, niet meer
in één vlak, maar zich wendend op losse wijze, met een rythmus die van den
linkervoet tot de opgeheven rechterhand doorloopt, en een nieuwe veerkracht in
het gaan en staan.
Er is in de XVe eeuw geen schilder, die een zo diep spoor naliet als Rogier van
der Weyden. Hij had talrijke leerlingen in zijn atelier, werd nagevolgd in Duitsland,
in Frankrijk, in Spanje. Wellicht omdat zijn kunst beter dan die van Jan van Eyck
aan de religieuze behoefte beantwoordde, maar vooral, geloof ik, omdat zij van dat
religieuze een bijzonder duidelijke formulering gaf. Hij ging niet zozeer als Van Eyck
van de natuur uit, de steeds verfrissende en hernieuwende; bij hem overwoog de
geest, die vereenvoudigt, die nadruk legt op het wezenlijke van het onderwerp, de
bijzaken weglaat, - de bijzaken, waar een, die genot heeft van ‘schilderen’ om den
wille van het schilderen zelf, anders zoveel van houdt. Zijn zin was gericht op
klaarheid, klaarheid van de lijn, zijn voornaamste uitdrukkingsmiddel, en klaarheid
van de compositie. Daarin neigde hij zelfs tot stilering. En dat vooral zal den bijval
van zijn kunst bevorderd hebben. Overigens werd ze door tekeningen gemakkelijk
verspreid, en velen voelden zich dan door Rogier's atelier van heinde en ver
aangetrokken.
Naast het werk uit de laatste vijftien jaren van Rogier
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van der Weyden kan de ontwikkeling van de Vlaamse schilderkunst nagegaan
worden bij een nogal drogen epigoon van Jan van Eyck: Petrus Christus, vooral
bekend door dien genreachtigen S. Eligius, die in zijn goudsmidswinkel een ring
aan een bruidspaar verkoopt (1449, Metropolitan Museum, New York). Wil men
hem verder bestuderen, bij voorkeur in de musea te Berlijn en Frankfort (o.m. de
Madonna met heiligen, te Frankfort, 1457 of wellicht 1452) (afb. 181), dan blijkt hij,
qua kunstenaars-innerlijkheid, van ondergeschikte betekenis; doch men merke zijn
organischer ineenzetting van de ruimte en de onbevangener schikking van de
figuren, of zijn werken met toonwaarden (ook b.v. in het fraaie vrouweportret te
Berlijn) en hoe een kop tegen een fond van helderen hemel schilderachtig uitkomt:
behorend tot een jonger geslacht, - hij verkreeg in 1444 het burgerrecht te Brugge
en stierf er in 1472 of 1473, - durft hij problemen aan waar Jan van Eyck zich nog
niet om bekreunde, en is wellicht de eerste die in de oud-Nederlandse school de
eenheid van de perspectief met wiskundige zekerheid streng in acht nam. De
Bewening te Brussel, uit latere jaren, bewijst hoe toen de invloed van Jan van Eyck
voor dien van Rogier van der Weyden moest wijken.

6. De Duitse schilderkunst.
Houden wij de algemene richting van den vooruitgang op het oog, dan bleef de
Duitse schilderkunst, althans in het eerste derdedeel van de eeuw bij de Italiaanse
of Vlaamse vrij ten achteren. In haar geheel genomen lijkt ze ‘provincie’. Ook in dien
zin, dat haar algemene ontwikkeling alleen te begrijpen
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s in s amenhang met de Vlaamse, van welke zij menigvuldige aanwakkering ontving.
Men versta mij wel: ik wil het bijzonder wezen van die kunst niet te kort doen. Er
zit soms veel persoonlijkheid in, en dan een ongebondener, fantasierijker
persoonlijkheid dan in de Vlaamse. Maar door den band spreekt zij een dialect,
waarvan spraakleer en syntaxis ten slotte Vlaams zijn, al heeft dat dialect ook eigen
kleur en klank, een oorspronkelijke kracht, een afwijkenden woordenschat, al wordt
het gebruikt door mensen met een andere innerlijkheid.
De Duitse landen leden nog altijd aan de euvelen, die ze sedert anderhalve eeuw
verzwakten, sedert het kwijnen van de keizermacht. Het kende niet de praal van
een weelderig hof, dat den toon aangeven zou, noch de voornaamheid van een
hogere-kringen-beschaving, door geslacht op geslacht veredeld. Het drukke en
schitterende geestesleven van het Franse en dan van het Bourgondische, of van
zo menig Noord-Italiaans tyrannen-hof kon aldaar niet gedijen. Er was een
uitzondering geweest, bij een vorstenhuis dat trouwens wel wat impuls uit Frankrijk
gekregen had, namelijk te Praag. Anders hadden de Muzen minder thuis gehoord
in den burcht van den feudalen baron dan in het Veronese castello of het
Hôtel-Saint-Paul te Parijs. De Duitse stad bleef meer opgesloten in een slecht-rechte
burgerlijkheid, die het vinnige streven ontbeerde of de trotse drijfkracht van Vlaamse
gemeenten en Italiaanse republieken.
Wat aan die Duitse kunst doorgaans ontbreekt is juist: beschaving, - de beperking,
het evenwicht, de tact, de schone maat van een volgroeide cultuur. Maar wil men
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er naar behoren over oordelen, dan moet men wel indachtig zijn, dat haar
bedoelingen nooit in de eerste plaats op een herschepping van de werkelijkheid
gericht zijn, maar wel, zoals in de laat-gothische, op de expressie van gevoel. En
dan: schone maat is toch niet alles, - men kan ook houden van ongeschaafde,
knoestige, grofkorrelige natuur, die zich onmiddellijk geeft zoals zij is, het
onbehouwen maar eerlijke en innig-bewogen volkse.
Bestaat er in de Duitse landen nog geen groot verschil tussen den smaak, de
opvattingswijze van den hogeren burgerman, en de menigte, de kunstenaar ook
steekt bijna niet boven de gemeenschap uit. Er blijft in hem meer over van den
ambachtsman. Meer nog dan in Vlaanderen verschijnt hij als lid van zijn gilde. Ook
in Vlaanderen was het onderscheid tussen kunst en handwerk nog niet geheel in
het bewustzijn doorgedrongen, en de bestellingscontracten, waarin soms allerlei
bijzonderheden van voorstelling en uitvoering bepaald worden, bewijzen ons
voldoende hoezeer de schilder nog gebonden was. Men verlangde minder vrije
verbeelding van hem dan technisch-degelijk werk, en vrije verbeelding van een
schepper was nooit het uitgangspunt van zijn schilderij. Dit alles geldt zelfs
ruimschoots voor Italië, al is Italië in dat opzicht Vlaanderen een heel eind voor.
Maar tussen Vlaanderen en Duitsland gaapt dan nog een brede afstand: we voelen
duidelijk, dat de Vlaamse kunstenaars deel hebben aan een hoger ontwikkelde,
meer gedifferentieerde cultuur, terwijl de Duitser dichter bij het eenvoudige volk
thuis hoort. We winnen er dit bij, dat in zijn werk soms meer oorspronkelijk,
ongebreideld gevoel doorbreekt, maar moeten er dan weer veel
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in missen, dat boven het bereik van den handwerksman, van den massamens staat.
Hij houdt zich aan zijn plicht, die is: kunst voortbrengen voor vrome burgerlui. De
Vlaming geeft niet zoveel als de Italiaan om zuiver esthetische waarden, maar de
Duitser weer veel minder dan de Vlaming. De problemen van den vorm hebben
voor hem weinig belang op zichzelf. Hij gaat niet uit van het standpunt der ‘kunst’,
hij zoekt niet naar middelen, om den verfijnden kunstsmaak een genot te verschaffen,
dat grotendeels onafhankelijk blijft van het voorgestelde onderwerp: hij gaat eerder
uit van dat onderwerp zelf, van de gewoon menselijke aandoening die in het
onderwerp zit. Zijn kunst is in dat opzicht minder ‘renaissance’ dan voortzetting van
de middeleeuwen. Het voornaamste is hem niet de volmaaktheid van den vorm,
maar de geestelijke betekenis, die het volk moet treffen. Daarom behandelt hij bij
voorkeur stof, die ontroering in den toeschouwer wekt, dezen, als in een volkspreek,
de Passie doet meelijden; daarom wil hij verhaal, beweging; en hij lijkt daarbij dikwijls
óf wat flauw, óf te ruw, ten eerste doordat hij zo goed mogelijk wil verstaan worden,
maar ook, doordat de vormenspraak, waarover hij beschikt, ter uitdrukking van zulk
een soort van verbeelding - verbeelding uit het hart, zou ik het noemen, onvoldoende is.
Wat de Duitser voelt, bij het ontwerpen en uitvoeren van zijn schilderij, is dus niet
zozeer de bezonkene, gelouterde en daardoor juist beperktere kunst-aandoening
van den Vlaming, maar - dit is er de betere kant van: - het hangt onverdeeld samen
met zijn gehéél aandoenings-
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leven. En dat aandoeningsleven is in Duitsland belangrijk genoeg: het wordt
omgewoeld en verdiept door het persoonlijk wordend, naar mystiek neigend religieus
gevoel. Het hoogste wat Italië te geven had, zou het geven door de kunst, - de
renaissance, - Duitsland later door de omwenteling in het gemoed, - de hervorming.
Oordeel nu dat de Duitse vormen-visie wel eens onbehaaglijk is, onnauwkeurig, te
stroef of te mals, de kleur te fel of te grauw, dat aan de samenstelling, met haar
gebrekkige perspectief, zowel als aan de enkele gestalte, met haar onduidelijken
lichaamsbouw, de vrije rythmus der innerlijke wettelijkheid ontbreekt: maar wat
gelooft de kunstenaar aan hetgeen hij zegt, en wat zegt hij het met zijn ganse ziel,
pakkend door zijn naïeve eerlijkheid, zijn rechtstreekse hartelijkheid, zijn volkse
kracht! De eenheid ligt er niet in het esthetische zien, maar in den gemoedstoon,
en die gemoedstoon was er een van mensen, wien niets ernstiger leek dan het
geloof, de waarheid die zij in zich droegen.
Willen we nu het verloop van den ontwikkelingsgang volgen, dan wenden onze
blikken zich eerst naar Keulen. De kunst, die aldaar tegen het eind van de XIVe
eeuw zulke zeldzaam eigenaardige bloesems had geschoten, ontplooide er zich
verder, zonder toch veel nieuws van betekenis voort te brengen. Het mooist de
reeds besproken Veronica, die waarschijnlijk uit het eerste decennium van de XVe
eeuw dagtekent (afb. 118).
Invloeden uit Bohemen en Italië dringen nog in het Zuiden door, en van groter
gewicht worden in Westfalen en de rijke Hanze-stad Hamburg invloeden uit de
Franse sfeer. Daar wordt dan ook verder geschreden naar
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beweging, levensuitdrukking en realistische zakelijkheid. Het Kruisigingsaltaar van
Meester Konrad van Soest, te Nieder-Wildungen in Westfalen (1404) ken ik alleen
door afbeeldingen, maar doorgaans wordt aangenomen, dat het op betrekkingen
wijst met wat in ruimen zin ‘Bourgondische’ of ‘Vlaams Bourgondische’ kunst mag
heten. Dit lijdt m.i. geen twijfel voor het Thomas-altaar van Meester Francke te
Hamburg (1424) (Kunsthalle) (afb. 182), doch hoofdzaak is, hoe deze het
pasgeleerde heeft aangewend: terwijl de stoffelijke zwaarte van de gestalten voor
hem van minder belang blijft, zijn er zijn zingende kleur en zijn samenstelling van
krachtige rhythmen ter wille van zijn lyrische en dramatische inborst, de taal van
een vindingrijke persoonlijkheid.
Een verrukkelijk staaltje van de bijzondere wijze waarop miniatuur-stijl uit den
‘Bourgondischen’ kring - men merke o.m. de trouwe weergave van allerhande
bloemen, - omgezet wordt in een kinderlijk poëtische, Duitse droomstemming, is de
kleine Paradijstuin te Frankfort (± 1420) (afb. 183).
In Zuid-Duitsland, namelijk in Frankenland, overweegt Praagse invloed, hechtheid
door een laten naklank van Italiaans vormgevoel verzacht, b.v. het Imhofaltaar in
S. Lorenz te Neurenberg (1418-1421), totdat in de Bambergse Kruisiging van 1427
(Munchen, National-museum) een in Duitsland tot dan toe ongemene grootheid
werd bereikt.
Een middelpunt schijnt wel Konstanz geweest te zijn, de stad waar het grote
concilie van 1414-1418 plaats had, - toen Hus veroordeeld werd, van allerwegen
praallievende waardigheidsbekleders van de Kerk en van het
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Heilig Rijk toegestroomd waren en schilders dus licht een werkkring en een
afzetgebied vonden. Van daar kwam waarschijnlijk Lukas Moser, dien we leren
kennen uit zijn altaarschilderij van 1431 in de kerk te Tiefenbronn (afb. 184). Hij lijkt
daar wel de eerste, die de realistische bedoelingen van de Vlaams-Bourgondische
miniatuur overneemt, in het weergeven van zakelijke bijzonderheden en in het
streven naar uitbeelding van de ruimte, al is die uitbeelding van de ruimte nog niet
bevredigend verwezenlijkt.
Met Konrad Witz breekt veel beslister dat eigenaardig Duitse door, dat ik even
trachtte te omschrijven, en uit zich met ongewone intensiteit de nieuwe geest
tegenover de weekheid van de late gothiek. Algemene grondslag van zijn kunst is
de stijl, dien we bij Lukas Moser aantroffen, maar met een veel duidelijker inslag
van die ‘Bourgondische’ kunst, waar ook de ‘Meester van Flémalle’ en de gebroeders
Van Eyck uit gegroeid waren. Men besluite echter niet tot navolging: alles is verwerkt
door een dramatisch temperament, dat van felle kleur houdt en nadrukkelijke
expressie in lijn of massa, zodat er van de figuren, als uit hout gesneden, een hevig
sprekende kracht uitgaat.
De vader van Konrad Witz, de schilder Hans Witz uit Konstanz, was al in 1402
werkzaam geweest te Nantes voor den hertog van Bretanje, later weer, na enige
jaren doorgebracht te Konstanz tijdens het concilie van 1414-1418, in Frankrijk voor
den hertog van Bourgondië; waarschijnlijk ging hij zelfs naar Brugge, en vergezelde
zijn zoon, ± 1398 geboren, hem op zijn reizen. In 1418 was Konrad met hem te
Konstanz. Van 1427 tot 1431
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werkten ze samen te Rottweil in Zwaben, waar het keizerlijke rechtshof toen zetelde.
Konrad vestigde zich dan in de bedrijvige handelsstad Bazel, bij den aanvang van
het vermaarde concilie van 1431-1448, dat van Bazel voor enkele jaren het
godsdienstige en verstandelijke centrum van de christene wereld maakte. Hij werd
in 1434 in het gilde van die stad opgenomen.
Uit dien tijd moet het altaarstuk zijn, waarvan verscheiden panelen in het Bazels
museum bewaard worden, alsook de schilderijen te Straatsburg (afb. 185) en te
Napels. Al dat werk is niet zonder enige verwantschap met den ‘Meester van
Flémalle’: flinke modelering en verlichting, scherpkantige plooien, zwaar-stoere
gestalten, een bijna ruwe kleur-zinnelijkheid in de pracht van gewaden en juwelen.
De ruimte, die de figuren omsluit, wordt zelf als een lichaam gevoeld.
Later volgde Konrad Witz een kardinaal, den bisschop van Genève, naar deze
stad: hij schiep er o.m. een Wonderbare Visvangst (Genève, Musée d'archéologie)
(afb. 186), gedagtekend 1444, leniger en fijner van uitvoering, en waaruit wij hem
als een zeer merkwaardig landschapschilder leren kennen, den waardigsten opvolger
wellicht van den meester van het Turijns Getijdenboek. In het gezicht op het meer
van Genève is de eenheid van de ruimte bereikt: met de hellingen en bergen op
den oever en den Mont-Blanc in de verte, is het zulk een nauwkeurige weergave
van de werkelijkheid, dat men de juiste plaats heeft kunnen bepalen van waar het
landschap gezien werd. Het is waarschijnlijk het eerste ‘portret’ van de natuur, dat
men aanwijzen kan. In de aardig geslaagde beweging der figuren, het onmiddel-
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lijke leven van alle bijzonderheden, het spel aan het weerspiegelend water, de
atmosfeer zelve, die echt zomers aandoet, treft ons een schilder, die zeker op
sommige gegevens van de Vlaamse kunst steunt, maar met deze zeer vrij wedijveren
kan. Die Wonderbare Visvangst was een van zijn laatste werken: hij overleed in
1446-1447.
Hans Multscher was ook in Zuid-Zwaben, niet ver van het meer van Konstanz
geboren. Dat hij van 1427 tot 1467 te Ulm werkzaam was, werd reeds aangestipt.
Wij kennen hem beter als beeldhouwer dan als schilder. Indien het Wurzbach-altaar
in het Deutsches Museum te Berlijn, van 1437 (afb. 187), wel van hem is, - althans
met medewerking van leerlingen, - dan verschijnt hij als een, die ook wel betrekkingen
met de Bourgondische of Vlaamse kunst gehad heeft, en met Konrad Witz diens
energie deelt, echter zonder zo'n hoge kunstenaarskwaliteiten. Die ruwe wilskracht
beantwoordt ook aan een stroming van den tijdgeest, getuige Andrea del Castagno
in Italië. Maar Multscher, die zich allerminst om mooie samenstelling bekreunt, is
moedwillig boers, plomp en schreeuwerig, tot de caricatuur toe. Datzelfde karakter,
nu eens wat tammer, dan weer met feller accent, treft men dan in menig Zwabisch
of Tyrools schilderij aan. Ook te Neurenberg, bij den meester van het Tucher-altaar
(in de Frauenkirche) wordt men enigszins aan de struis gedrongen gestalten van
‘Flémalle’ of Witz herinnerd.
In de Keulse atmosfeer, nog geurig van de zacht lyrische vroomheid uit de XIVe
eeuw, verzwakt dat forse temperament. Tegenover een Konrad Witz staat Stephan
Lochner ongeveer als een Fra Angelico naast Andrea del
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Castagno. Afkomstig van Meersburg aan het meer van Konstanz, is hij door zijn
koloriet eerst min of meer met Witz verwant, wat verklaard kan worden door den
Bourgondischen invloed dien zij samen ondergingen. Maar te Keulen, waar hij van
± 1430 tot zijn dood in 1451 gevestigd is, sluit hij zich aan bij de stemming van de
vroegere Keulse school. Zijn grote Aanbidding der Wijzen, in den dom, dagtekent
van ± 1440 (afb. 188). De gratie der vormen, de lichte glans der kleur, de liefelijkheid
der aandoening verschijnen er als nog verfijnd door de gevorderde techniek, hebben
aan effect gewonnen door de vollere lichamelijkheid, de klaardere groepen-schikking,
het juistere ruimte-gevoel, en het geheel ademt een feestelijken adel, die aan Jan
van Eyck doet denken, al heeft Lochner diens scherpe waarneming niet noch diens
kracht. Het mooist wellicht zijn de buitenvleugels, met de Engelse Groetenis (afb.
189), eenvoudig en groot, zoet van ziele-melodie, en in een idealere sfeer gehouden
dan al wat toen in het Noorden werd voortgebracht.

7. Eerste uitstraling van de Vlaamse kunst in de romaanse wereld.
Wij hebben gezien hoe Frankrijk, onder de zware slagen van den hernieuwden
oorlog met Engeland, de leiding van de kunstbeweging in het Westen had laten
ontglippen. De voornaamste maecenas, Jan van Berry, stierf in 1416. Het
voornaamste voortbrengingscentrum, Parijs, werd verscheurd door burgeroorlog,
moest van 1422 tot 1436 de heerschappij van de Engelsen dulden. Eerst tegen het
midden der eeuw zal de Franse kunst weer aan betekenis gaan winnen.
Mag men dan van een ‘Franse school’ spreken?
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Hoofdzaak is, dat we ons rekenschap geven van wat daarmee kan verstaan worden.
Tegenover de betrekkelijke geslotenheid van de ‘Vlaamse’ school vertoont de
productie, in het gebied van het tegenwoordige Frankrijk, op verre na niet dezelfde
eenheid. Noch een even duidelijk uitgesproken eigenaardigheid. Het aantal werken,
die met zekerheid aan een bekenden schilder kunnen toegeschreven worden, is
nogal gering. Er zijn uitstekende schilders in Frankrijk geweest, wie zal het
ontkennen? Maar zij waren niet onafhankelijk van de Vlaamse kunst, al wordt die
Vlaamse grondslag, nu eens minder, dan weer meer, gewijzigd door Italiaanse
invloeden en Fransen geest. Wij weten zelfs niet in hoever er rekening moet
gehouden worden met schilders uit de Nederlanden naar Frankrijk overgekomen,
een Barthélemy de Clercq, een Coppen Delft, die voor den meest kunstzinnigen
begunstiger, René van Anjou, jaren lang werkten en zeer hoog aangeschreven
stonden. Ook onder de schilders van Karel VII of de koningin treffen wij Nederlandse
namen aan: Conrad en Henri de Vulcop, Jacob de Lichtemont. Zo vinden wij menig
naamloos paneel, dat evengoed van een min of meer verfransten Nederlander als
van een min of meer vervlaamsten Fransman wezen kan.
In Bourgondië wordt het schilderwerk door Vlaamse meesters bezorgd. Picardië,
dat sedert 1435 aan Filips den Goede behoorde, was geheel naar het Noorden
gekeerd: bestudeert men het altaarstuk uit het S. Bertinus-klooster te Saint-Omer
(thans te Berlijn, twee kleine panelen te Londen), in het Henegouwse Valenciennes
vervaardigd, ± 1459, zeer waarschijnlijk door Simon
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Marmion uit Amiens, dan kan men, zo men wil, een tikje Fransen smaak ontdekken
in het levendig-sobere, natuurlijk-aangename van dien anders geheel door Vlaamse
voorbeelden gevormden tweede-rangs-schilder, dien men zo wat tussen Petrus
Christus en Memlinc stellen zou. En wil men Picardië als een grensland beschouwen,
dan hangt het toch nauwer samen met de kunst van het Scheldedal dan met de
‘Franse’.
Dezer eigenlijk gebied moet gezocht worden in het dal van de Loire. Terwijl de
Engelsman Noordwest-Frankrijk bezette, met inbegrip van de hoofdstad, was Karel
VII ‘le roi de Bourges’ geworden. En later, toen hun macht hersteld was, vertoefden
de Franse koningen nog liefst in Touraine en Berry.
Daarnaast komt ook een zekere betekenis toe aan Provence. Het pauselijke
Avignon, dat op den weg naar Italië ligt en door kunstenaars uit Duitsland en de
Nederlanden bezocht wordt, behoudt nog iets van zijn ouden luister. Maar in die
streek is de geschiedenis van de kunst vooral verbonden aan den naam van den
dilettant en maecenas René van Anjou, ‘le bon roi René’, die eens den titel van
koning der Twee-Siciliën voerde, doch uit Napels verjaagd, voortaan de voorkeur
gaf aan een vreedzaam leven te Aix in Provence en aldaar zowel als in Anjou talrijke
kunstenaars bezighield.
Willen wij uitmaken, wat in de Loire-school, onder de Vlaamse en Italiaanse
wezenstrekken, van Fransen aard doorschemert, dan ontwaren wij dat wellicht in
den smaak, waarmee het verschil tussen Vlaams en Italiaans vereffend wordt, in
een zeker vermijden van het al te scherp kenmerkende, in de gemakkelijke,
doorgaans wel wat
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ondiepe bevalligheid waarmee tussen alle uitersten maat wordt gehouden.
Een van de mooiste getuigenissen van die kunst is het engelen-gewelf,
dagtekenend van omstreeks het midden der eeuw, in de kapel van het prachtige
huis dat de groothandelaar en kapitalist Jacques Coeur, schatmeester van Karel
VII, zich te Bourges oprichten liet: zeker heeft de onbekende schilder den invloed
van Jan van Eyck ondergaan, doch zonder in navolging te vervallen; en bij de
noordelijke tijdgenoten vind ik nergens zulke logisch verlichte, lenige en volle vormen,
zulk een gratie in de verscheidenheid van schikking en beweging.
De beroemdste Franse schilder uit den tijd van Karel VII en Lodewijk XI is echter
Jean Fouquet van Tours (gestorven tussen 1477 en 1481), die, na een Roomse
reis in 1443-1447, zijn helkleurige, fris-levendige, beminnelijke
handschrift-verluchtingen voortbracht (o.a. te Chantilly bewaard), en zijn grote
portretten van Karel VII (Louvre), van des konings kamerheer Etienne Chevalier
(Berlijn) (afb. 190) en van Frankrijk's kanselier, Guillaume Jouvenel des Ursins
(Louvre). De bouw van zijn koppen, het streven naar vaste modelering in lichten
schaduwspel, de ontledende tekenwijze, dat alles wijst op Vlaamse voorbeelden,
terwijl het renaissancedecor Italiaans is, en er in het geheel toch iets blijft, dat noch
Italiaans noch Vlaams mag heten. Den Vlamingen moest het koloriet, met zijn gebruik
van opgelegd goud, nog ietwat achterlijk lijken, de vormenspraak niet
strengnauwkeurig genoeg: zij schuwt het beslist-kantige, geeft meer toe aan
oppervlakkige veralgemening, is wel eens te rond, te mals, te glad, zenuwloos, met
patroonachtige
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herhalingen, conventionele lichttoetsen op neus, mond en kin. Daartegenover erkent
ge bij Fouquet een begrip van den groten stijl, dien hij met zwier bereikt, een uiterlijke
schoonheid van voorstelling, een zin voor ruime toneelschikking, decoratieve
samenstelling en kleur, waardoor hij weer dichter bij de Italianen dan bij het
Nederlands naturalisme komt te staan, zonder evenwel, in hùnne richting, de Italianen
te evenaren: type van klare, aangenaam natuurlijke Franse gematigdheid, niet fèl
belust op schoonheid noch op waarheid.
Om zijn plaats te bepalen moet men hem maar vergelijken met den geheimzinnigen
schilder van twee portretten, die eerst ten onrechte voor Fouquet's golden: den
zogenaamden ‘Man met het Wijnglas’ (Louvre), - die echter in de verzameling van
aartshertog Leopold Willem te Brussel als ‘Man met het bierglas’ beschreven stond,
- en het mansportret gedagtekend 1456 in de Liechtenstein-Galerie te Weenen (afb.
191). Zij sluiten zich onbetwistbaar bij Jan van Eyck aan. En er is niet de minste
reden om ze in de Franse school onder te brengen. Wat getuigen zij, tegenover
Fouquet, van eerbiedige waarneming der werkelijkheid, bij evenveel organische
grootheid, en wat een heel ander, rasecht soort van ‘schilder’ speuren we niet in
het Weense portret vooral, een der mooiste uit de XVe eeuw: het werk van het
penseel, boetserend met subtiele toonwaarden in het licht, geeft er het onbepaalbare
fluïdum van het leven aan.
In het Spaanse schiereiland werd de invloed van de Vlaamse school reeds vóór
het midden der eeuw bemerkbaar. Vooral langs de handeldrijvende kust, in
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Catalonië en in het koninkrijk Valencia heeft de kunst krachtig gebloeid. Zij was er
grotendeels voortzetting van den laat-XIVe-eeuwsen en vroeg-XVe-eeuwsen stijl,
Catalaans dialect van de algemene vormentaal die toen in zwang was: in hoofdzaak
van Sienese afstamming met, vooral in Catalonië, een inslag van realistische
miniaturenkunst uit het Frans-Vlaamse Noorden.
Het ontbrak er overigens niet aan Vlaamse krachten: een schilder Nikolaas van
Brussel wordt in 1393 vermeld als burger van Barcelona, sedert 1388 had ook de
koning van Aragonië drie Brabantse borduurders in zijn dienst, anderen worden tot
in 1427 genoemd. Maar Jan van Eyck had pas de Aanbidding van het Lam voltooid,
of hij werd zowel te Valencia als te Barcelona nagevolgd. Te Valencia had althans,
reeds vóór het jaar 1440, Jacomart Baço zijn invloed ondergaan; de bemiddeling
kan hier geschied zijn door een Brugsen schilder, Louis Alimbrot, die te Valencia
woonde. In 1440 werd Jacomart Baço door den koning van Aragonië te Napels
beroepen, waar de Vlaamse kunst niet zonder inwerking bleef. De trouwste leerling
van Jan van Eyck was echter, te Barcelona, Luis Dalmau, die op het eind van 1431
door den koning van Aragonië naar Vlaanderen werd gezonden; hij had dus
waarschijnlijk nog gelegenheid, om de Aanbidding van het Lam in de werkplaats
van den schilder te bestuderen. Zijn groot altaarschilderij, voltooid in 1445, de vijf
raadsheren der stad door S. Andreas en S. Eulalia aan de H. Maagd voorgesteld
(museum te Barcelona) is een trouwens nogal droge samenstelling van verscheiden
motieven, die wel eens rechtstreeks van Van Eyck overgenomen zijn.
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Toch schijnt de Vlaamse kunst geen diepe wortels in Catalonië te hebben geslagen:
het zijn voornamelijk de overleveringen uit het eerste derdedeel der eeuw die zich
daar blijven ontwikkelen, hoewel dan ook soms in ietwat realistischer richting, en
met een overdadig gebruik van gouden decor, dat aan de voortbrengselen van die
school veelal een bijzonder voorkomen geeft. In Portugal vond Jan van Eyck een
oorspronkelijker leerling dan Luis Dalmau. Men weet dat hij er met een gezantschap
van Filips den Goede in 1429 zelf vertoefde. Vermoedelijk heeft een Portugees
schilder hem daarna naar Vlaanderen gevolgd: het grote altaarstuk, bestaande uit
twee boven elkaar aangebrachte triptieken, in het Paleis van den Patriarch te
Lissabon, moet van ± 1460 dagtekenen en stelt koning Affonso V voor, met Hendrik
den Zeevaarder en een talrijke vergadering van levensgrote personages in
gezelschap van S. Vincentius. Het is het meesterwerk van een zekeren Nuno
Gonçalves, schilder des konings sedert 1450. Door den monumentalen opzet, de
brede beslistheid, het schitterend beheersen van de olieverftechniek in de weergave
van kostbare stofFen en glimmende wapenrustingen, het rake ontleden van de
physionomieën, de gevoelige tekening, de krachtige modelering, kortom door de
volmaaktheid van zijn schilderwijze, stelt zich Nuno Gonçalves boven alle Spaanse
of Franse tijdgenoten en evenaart de beste Vlaamse of Italiaanse meesters. Het
heldhaftige Portugal, dat toenmaals op verre veroveringen uitzeilde en weldra een
deel van de wereld bezitten zou, heeft daar zeker een kunstenaar gehad, die
mannelijke energie begreep en waardig was zijn land te vereeuwigen.
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Verscheiden leden van het gezelschap door Filips den Goede in 1428-1429 naar
Portugal gestuurd, maakten nog een rondreis door het schiereiland, gingen te S.
Iago de Compostela bidden, bezochten den koning van Castilië en zelfs, te Granada,
den Moorsen koning. Wij weten niet, of Jan van Eyck onder hen was. Maar ook in
Castilië kwam al heel vroeg Vlaamse invloed den Italiaansen bestrijden, en behield
er de overhand. De Verheerlijking der Kerk, in het Prado te Madrid, schijnt een
Spaanse copie te zijn van een vroeg schilderij van Jan van Eyck. Reeds in 1445
had het Karthuizerklooster te Miraflores bij Burgos van den koning van Castilië die
drie panelen met Maria's Leven ontvangen, werk van Rogier van der Weyden, die
thans over Granada en New York verdeeld zijn. Zeker is, dat de invloed van Rogier
zeer merkbaar is in een Castiliaans altaarpaneel van 1455 door Jorge Ingles (Joris
den Engelsman!) en zich ± 1460 nog aanzientijk zou uitbreiden.

8. De jonge Mantegna.
Nadat te Florence een Paolo Uccello, een Andrea del Castagno zich op het probleem
van den vorm hadden toegelegd, heeft in Noord-Italië - trouwens onder de impulsie
van Florence, - Andrea Mantegna (1431-1506) het op zijne beurt en naar eigen
inzicht met zijn machtige handen aangepakt. Een van die persoonlijkheden, die
boven de gehele XVe eeuw uitsteken.
Hij was nauwelijks twintig jaar toen hij te Padua, in de kerk der Eremitani, een
cyclus van wandschilderingen voltooide (1449-± 1453), den eersten die, een
kwarteeuw na Masaccio, weer diens groten geest ademt, met diens
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werk in S. Maria del Carmine kan vergeleken worden.
Wat kende Noord-Italië tot dan toe? De Venetiaanse kunst, klein-decoratief,
kinderlijk aanminnig in haar liefde voor het vele bijwerk en goudgeglans, maar zonder
kracht in den vorm, - daarnaast de liefelijke fantasie van Gentile da Fabriano en het
detail-naturalisme van den hoofsen Pisanello. Rechtstreekse betrekkingen met
Florence hadden niet geheel ontbroken: Filippo Lippi en Paolo Uccello hadden in
de jaren 1430 te Padua gewerkt. Ook de medailles van Pisanello moesten weldra
de zuiverheid der voorstelling en de belangstelling in verkortingen bevorderen. Maar
de beslissende stoot kwam, in het Noorden zowel als vroeger te Florence, van
Donatello, die, zoals men zich herinneren zal, van 1443 tot 1453 te Padua zijn
reusachtig altaar in het Santo en zijn Gattamelata oprichtte. De overmacht van
Donatello moest zich daar te geweldiger doen gevoelen, doordat de kunst, die tot
dan toe in het Noorden had gebloeid, geen waarden geschapen had, die de zijne
enigszins konden weerstaan. Niet alleen dreef zijn voorbeeld er Mantegna toe, om
naar krachtige en preciese plastische weergave van den vorm te streven, maar zijn
bas-reliefs bewezen hem, hoe men ook de figuren in een perspectivische ruimte
kon schikken. En in dit laatste opzicht moesten hem nog andere, middellijke
Florentijnse invloeden ten bate komen: men denke maar aan de tekeningen (heden
in het Louvre) van den Venetiaan Jacopo Bellini, die zich den heel jongen schilder
aantrok en hem wat later, in 1453 of 1454, zijn dochter ten huwelijk schonk. Terwijl
het ook niet zonder betekenis kon blijven, dat Mantegna werk van Piero della
Francesca
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gezien had, en den Umbrischen meester zelf, benevens Rogier van der Weyden,
in 1449 aan het hof van Lionello d'Este te Ferrara ontmoet. Het zij terloops gezegd,
dat hij daar nog kennis kon maken met Cyriacus van Ancona, den vader der antieke
oudheidkunde.
Donatello had door de studie der antieken zijn begrip van het menselijk lichaam
ontwikkeld, en wat hij te Padua voortbracht getuigde genoeg van zijn liefde voor de
schoonheid van weleer. Jacopo Bellini was ook niet zonder archaeologische
liefhebberij. En die schijnt natuurlijk in de stad der geleerden, waar de universiteit
wel niet een brandpunt van humanisme was, doch waar het aan wakkere
humanistische overleveringen zeker niet ontbrak. Petrarca was in de buurt zijn
laatste jaren komen doorbrengen, en toen men in 1413 het gebeente van Titus
Livius meende ontdekt te hebben, vereerde men dat haast als een heiligenrelikwie.
Doch Mantegna had aan Donatello niet genoeg, hij wilde naar de bron zelve terug,
bij hem werd de geestdrift voor de oudheid een dwepende hartstocht, de oudheid
verscheen hem als de gouden eeuw van het nationaal verleden, zij leefde in hem
als het ideaal dat gans het geestelijke wezen doorgloeit, en waaraan hij zich overgaf,
zonder één twijfel, zonder voorbehoud.
Heldhaftige en hoogmoedige ziel, welbewust van wat hij kon, zelfzeker tegenover
de wereld, met zijn verheven visioen in zich, met zijn scherpen kijk, zijn hang aan
het bepaalde, het vaste, het klare, moest hij zich een echte Romein voelen. Hij had
het geloof dat sterk en warm genoeg is om zich ook veel geduldige studie te
getroosten. Men weet van zijn vriendschappelijken omgang met
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humanisten, van den ijver waarmede hij zijn kennis van Romeinse antiquiteiten
trachtte te vermeerderen. Wat hier nu den doorslag geeft, is niet de stof op zichzelf,
maar hoe zij met Mantegna's natuur overeenstemde; hij was voorbeschikt om ze in
zich op te nemen, ze met zijn eigen bloed te voeden. Jacopo Bellini bereikte den
vorm, Mantegna den geest. Van meet af was hij wat hij zijn zou. Man uit één stuk,
die het karakter van zijn kunst geheel uit zijn eigen wezen haalde, zijn steilen droom
klaar voor zich zag staan, hem verwerkelijkte met caesarswil en den diepen,
zwijgenden hartstocht van wie alleen zijn ziel gehoorzaamt. In dit opzicht de enige,
dien Donatello als een broer zou begroet hebben. Die innerlijke, in zich afgesloten
bepaaldheid en zelfstandigheid verklaart dan ook de macht, die hij spoedig over
Noord-Italië verwierf: een heel geslacht onderging er gewillig zijn gezag.
Toen hij aan de wandschilderingen in een kapel der Eremitani begon mee te
werken, verscheen hij dadelijk als de meester. Taferelen zijn het eerst uit het leven
van S. Jacobus: daar openbaart zich Mantegna's streven naar oude grootheid, in
lichaam en geest. Waar hij het verhoor van Jacobus door den Romeinsen praetor
toont, en zijn tocht naar het martelaarschap, omstuwd van legioensoldaten, langs
triomfbogen (afb. 192), heeft hij zich toegelegd op een zorgvuldige reconstructie
van klederdrachten, wapens, ornamenten. Toch schijnt me die zin voor archaeologie,
al is hij een niet te onderschatten factor in de persoonlijkheid van Mantegna, van
minder belang voor de ontwikkeling van den artistieken vorm in de Italiaanse
schilderkunst. Gewichtiger
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zijn de rechtstreekse herinneringen aan Donatello, het sculpturale der gestalten,
met de plooien der gewaden als in steen gehouwen of in brons gegoten, de
edeleenvoudige en stoere kracht, het naturalisme dat aan die visioenen der oude
wereld de waarheid van het leven opdringt.
Maar de daad van verst-dragende betekenis - als men bedenkt, dat deze fresco's
ontstonden vóór die van Piero della Francesca te Arezzo of zelfs die van Filippo
Lippi te Prato, en in het hier aangegeven opzicht verder gaan, - moet gezocht worden
in den hechten opbouw van de ruimte, naar een enkel perspectivisch horizontpunt,
het streng ineenzetten van een architecturaal toneel dat zich in het verschiet uitstrekt,
en waar de personages vóór- of achterwaarts op bewegen. De composities van
Mantegna, door de juist berekende schikking van het decor, door de verlichting,
door de wijze waarop de figuren, met allerlei verkortingen, achter elkaar of in schuine
rij verspreid staan, en door open uitzichten de blik verder gevoerd wordt, wekken
veel meer reeds dan bij Masaccio den indruk van een kubieke ruimte, die wij ons
in al haar klare vastheid en geslotenheid onmiddellijk en levendig voorstellen. Hier
zal wel rekening moeten gehouden worden met Jacopo's rijke architecturen, vol
personages die het diepe toneel bevolken. Mantegna heeft dat beginsel in
vereenvoudigde samenstelling doorgedreven. De ruimte groeit niet zozeer uit de
figuur als de figuur uit de ruimte. In de geschiedenis van S. Jacobus is de oplossing
van het vraagstuk soms nog wat leerstellig; Mantegna vergt zelfs te veel aandacht
voor zijn kunnen, door eens het perspectivisch vluchtpunt lager
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dan den ondersten rand van het tafereel te nemen. Doch waar hij daarna, op den
tegenovergestelden wand, den marteldood van S. Christophorus schildert, in twee
fresco's die samen door compositie en perspectief een eenheid uitmaken, daar
bereikt hij in de werkelijkheids-illusie een vrije natuurlijkheid, die in Italië tot dan toe
nog onbekend was (afb. 193).
Alleen diene men op te merken, dat Mantegna's opbouw der ruimte haast
uitsluitend aan het architectonisch-plastische zien beantwoordt: hij gebruikt niet de
kleur om de verschillende plans te doen voelen en onder elkaar te verbinden.
In 1459 ging Mantegna zich te Mantua vestigen. Wat hij daar schiep, moet in het
volgend hoofdstuk zijn plaats vinden.

9. Dirk Bouts.
Met Dirk Bouts overschrijden wij enigermate de grens van de thans beschouwde
periode. Maar, hoe gevorderd ook tegenover de grondleggers van onze schilderkunst,
behoort hij door de strengheid van zijn stijl toch in hoofdzaak nog tot hun geslacht.
Dirk Bouts, te Haarlem geboren, was in 1448 te Leuven gevestigd: in dat jaar
werd hem aldaar een zoon geboren. Zijn vrouw was van Leuven. We mogen dus
aannemen, dat hij reeds enkele jaren vroeger naar Brabant was overgekomen. En
verder valt niet te miskennen, dat hij onder den invloed van Rogier kwam te staan,
en wat meer zegt, dat b.v. zijn type van de Lieve-Vrouw met het Kind afgeleid is
van betrekkelijk vroege madonna's van Rogier.
Wie een bepaald onderscheid willen ontdekken tussen een Vlaamse en een
Hollandse ‘school’, behoren dit
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niet uit het oog te verliezen. Er is ons met zekerheid geen Bouts bekend, dan die
al den invloed van Rogier heeft ondergaan. Ongelukkig is het gedateerde werk van
Bouts, die in 1475 te Leuven stierf, alleen uit zijn laatsten tijd.
Wij bezitten dus niets, waaruit wij tot een zuiver Hollandsen Bouts-stijl zouden
mogen besluiten. Wij bezitten ook geen enkele Hollandse olieverfschilderij van vóór
den tijd, toen Bouts naar Brabant trok. Zelfs daarna is het vergelijkingsmateriaal
uiterst schaars, daar de beeldenstorm maar weinig in het Noorden heeft gespaard.
Haarlem beroemde er zich later op, - naar Van Mander getuigt, die er zijn
Schilderboek schreef, - dat aldaar ‘is van oudts ontstaen, en begonnen de beste en
eerste maniere van Landtschap te maken’, en dat er ‘van outs oft seer vroeghen
tijdt zijn geweest seer goede, of de beste Schilders van het gantsche Nederlandt’.
Zo zong Van Mander, in het begin der XVIIe eeuw, den lof van zijn tweede vaderland.
Maar steunen wij alleen op hetgeen de kunstwerken zelf ons leren, dan vinden wij
‘de beste en eerste maniere van Landtschap te maken’ in de Turijnse Getijden.
Verder kunnen, bij het geringe aantal en de onzekere datering der werken, de
richtingen en kruisingen der invloeden niet altijd op afdoende wijze ontward worden:
zo lacht ons b.v. geen oplossing toe in het geval van den Hollander Albert van
Ouwater, ‘Schilder van Haarlem’ en meester van Geertgen tot S. Jans; want er mag
alvast beweerd worden, dat hij niet onaangeroerd bleef door den Vlaamsen stijl uit
de Van Eyck-periode, en men mag zelfs veronderstellen, dat hij tot een ietwat jonger
geslacht dan Bouts behoorde,
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of althans diens invloed al ondergaan had, toen hij zijn Opwekking van Lazarus
schilderde, het enige waarnaar wij hem eigenlijk beoordelen kunnen (in het Berlijnse
Museum) (afb. 194). Nergens ontwaren we dus een ‘Hollandse’ kunst onafhankelijk
van de ‘Vlaamse’.
Nu zijn er misschien sommige karaktertrekken in het werk van Dirk Bouts, die wij
niet in diezelfde mate terugvinden bij de gebroeders Van Eyck, Rogier en hun directe
afstammelingen, maar wel - min of meer... - bij Albert van Ouwater en Geertgen tot
S. Jans: een atmosferisch licht meer in het heldere dan in het halfdonker gezocht;
en in de figuren, iets flegmatisch, minder naar buiten gekeerd, minder oplevend in
natuurlijke elegantie, nader blijvend bij de gewone, onversierde werkelijkheid. Ik
kan moeilijk de bedenking afwijzen, dat iets van die karaktertrekken - van het
‘flegmatische’ dan afgezien, - ook bij Van der Goes voorkomt. Maar wil men die toch
tot ‘Hollandse’ eigenschappen uitbreiden, dan laat zich daarmee nog geen voldoend
scherpe grens trekken en dergelijke nuanceringen doen niets af aan de eenheid
van den algemenen stijl, geven ons per slot van rekening niet het recht, een
Hollandse ‘school’ naast een Vlaamse te stellen.
Dirk Bouts leren wij het best kennen uit het Mansportret van 1462 in de National
Gallery te Londen (afb. 195), het Heilig Avondmaal in de S. Pieterskerk te Leuven
(1464-1468) (afb. 196), een van de meest imponerende altaarstukken uit de eeuw,
en de twee grote panelen der Gerechtigheid van keizer Otto in het Brussels Museum
(begonnen in 1468, in 1475 onvoltooid gelaten; het Godsoordeel m.i. geheel van
zijne hand).
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De Marteldood van S. Erasmus (S. Pieters te Leuven) en de Lieve-Vrouw met het
Kind uit de verzameling Salting (National Gallery) staan waarschijnlijk niet ver van
den aanvang dezer periode.
Eerst lijkt Bouts tamelijk strak en koel. Zijn lang opgeschoten gestalten met knokige
koppen en houterige gebaren bewegen haast niet, kijken onverstoorbaar uit hun
bedachtzame ogen, zelfs bij het meest dramatische voorval of bij de gruwelijke
foltering van S. Erasmus (afb. 197), wien de darmen door middel van een windas
uit het lijf worden gehaald. Maar welbewust wil de voorname Bouts ruw effect
vermijden: nergens ontwaart men bloed. En dan merkt men ook wat een fijnzinnig
leven in die bedaarde gezichten verscholen ligt, en in die schone, sprekende handen,
- een leven van binnen-in, in toom gehouden, maar waarvan de kiese kracht, voor
wie stilte begrijpt, overal leesbaar is. Men speure met welk een tact het
physionomische wezen en spel gevat en geschakeerd is: stel er Van der Weyden
naast, hij schijnt bijna conventioneel. Voegen we hierbij nog de taal van zijn kleuren,
diep glansrijk, wonderbaar samenluidend in het opene daglicht, dan bevroeden wij
hoe Dirk Bouts, de gevoelvol-bezonnene, meer dan welk ander meester uit dien tijd
ziele-stemming in heldere rust wist te leggen, en stemming des te verhevener, naar
ze verenigd is met den plechtigen eenvoud en ernst van groot-geziene vormen.
De Apostelen op het Avondmaal, hoe verschillend ook hun uitdrukkingen, zijn als
gelouterd door hetzelfde kuise, schouwende leven, en er heerst een waarlijk gewijde
feestelijkheid in de zwijgende, kristalklare Zondags-
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atmosfeer van de zonnige zaal, waar kelken, glazen en tinnen schotel zo mooi doen
op het blanke tafellinnen. Geen konterfeitsel van Jan van Eyck of Rogier van der
Weyden dunkt me zo verinnerlijkt van christelijken ootmoed als het Mansportret te
Londen, en de Salting-Madonna is zo recht de intiem-heerlijke, vrome schilderij om
in de schemering van een bidkamerken zacht te stralen (afb. 198). Terwijl dan de
omstanders bij het Godsoordeel vóór keizer Otto, in hun beraden kalmte en pittige,
ras-echte kantigheid, een persoonlijk accent hebben en een grootheid van stijl, zoals
men alleen van de beste Italianen had mogen verwachten (afb. 199).
Zoals gezegd, door die zuivere, statige grootheid juist, die zelfs nu en dan
archaïstisch voorkomt, mag Dirk Bouts nog gerangschikt worden bij zijn onmiddellijke
voorlopers; maar in menig opzicht beseft men ook, dat hij met den tijd is meegegaan.
Zijn S. Erasmus, hoewel niet zo scherp-wetenschappelijk getekend als de Adam
van Jan van Eyck, was het teerste en schoonste naakt dat destijds in het Noorden
geschilderd werd. Geven we toe, dat Bouts door den band te weinig verstand heeft
van constructie, verbeelding mist in zijn lijnen-bouw: in het Godsoordeel b.v. voelt
ge, dat vorm zowel als samenstelling niet organisch genoeg gebonden zijn, - het
grote formaat past hem trouwens niet, het ontbreekt hem te veel aan breedheid.
Zijn voornaamste betekenis ligt dan ook elders: men zie maar hoe het Mansportret
van 1462 al veel beter in de werkelijke ruimte staat dan enig ander uit vroegeren
tijd; en aan het Avondmaal kan men, trots de uiterlijke symmetrie, in andere taferelen
reeds overwonnen, en den opglooienden vloer, nog duide-
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lijker gewaarworden hoezeer die zin voor de ruimte en haar verhouding tot de figuren
zich ontwikkeld had: zij is doorbroken en verlevendigd door verscheiden uitzichten,
rechts en links, maar blijft toch één, en omgeeft waarlijk het gebeurende, dat er niet
meer benepen in zit.
Bijzonder belangrijk wordt de samenstelling op een van de zijpanelen, verbeeldend
de Inzameling van het Manna (afb. 200): de hoofdgroep is er nog te veel naar voren
geschoven, en de afstand tussen voor- en middelgrond te gering, maar duidelijk
blijkt toch hoe Bouts, de driehoekige schikking van Rogier's Bladelin-altaar
overnemend, terwijl hij het schema vrijer maakt door bijgevoegde personages, men merke terloops zijn voorliefde voor loodrechte lijnen, namelijk tot afsluiting van
de lijst, - zijn figuren over de ganse diepte verdeelt, zo dat ze verschijnen als gezien
în en mèt de ruimte. Er is daar meer eenheid en tevens toch meer losheid, meer
gemak. Bij dien Haarlemsen meester, die soms met innemende getrouwheid en
dichterlijkheid aan eigen natuur-indruk een plaats gunt, werkt het landschap niet
alleen als decor. Hij verleent het nieuwe en grotere betekenis, weet het ook beter
als ‘atmosfeer’ weer te geven. Zo verrast ons, op den achtergrond van het
Manna-tafereel, de echt schilderachtige behandeling van de figuren, die er niet voor
zichzelf staan maar tot stoffering worden: zij zijn er alleen nog als kleurvlekken, in
de verte aan het licht en de schaduwen van het dageraadsuur aangepast. De lijn
zwicht voor den toon. Men vergelijke hiermee hoe op het S. Erasmus-drieluik de
koppen tegen den klaren horizon in de lucht en het omgevende licht gehouden zijn.
En dit is niet zijn minste
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verdienste, waar ik ten slotte op wijzen moet: Bouts wil meer dan het genot van de
prachtige kleur, hij vat het schilderij op als een kleur-geheel, componeert, in een
heldere gamme, met coloristische middelen, en overtreft daarbij wellicht Jan van
Eyck zelf door een reeds meer verfijnd begrip van toonwaarden.
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XII. De hoogste bloei
1. Inleiding.
In haar geheel genomen is de eerste helft van de XVe eeuw een voortdurende
stijging naar wat beschouwd mag worden als het ‘klassieke’ tijdperk van de vroege
renaissance. ‘Klassiek’ noem ik hier dat tijdperk, waarin de bijzondere wil van een
stijl - in dit geval: meesterschap over de natuurvormen, - geheel verwezenlijkt is, de
eigen karaktertrekken van dien stijl tot volle ontplooiing zijn gekomen, de daartoe
geëiste uitdrukkingsmiddelen door de kunst beheerst worden, doch vóór dat
virtuositeit het mooie evenwicht tussen inhoud en vorm stoort. Het gevolg is dan,
dat de spanning van het streven zich in rustiger harmonie kan oplossen.
Die periode is voor de plastiek vroeger ingetreden dan voor de schilderkunst; de
plastiek was toch eerder de wegen van de renaissance opgegaan, en haar reinste
glorie kan, in ronde cijfers, tussen 1440 en 1460 gesteld worden. In de schilderkunst
wordt na het midden der eeuw de eindelijke vervulling aangekondigd door het late
werk van Rogier van der Weyden, Domenico Veneziano, Petrus Christus, Dirk Bouts;
zij triomfeert dan met de fresco's van Piero della Francesca te Arezzo (± 1465), die
van Mantegna te Mantua (1474), de Aanbidding
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der Herders van Huighe van der Goes te Florence (± 1476), verlengt zich in werken,
die tot beter overzicht van de persoonlijkheden, in een volgend hoofdstuk hun plaats
moeten vinden, als de eerste Aanbidding der Wijzen van Botticelli (± 1478) of b.v.
wat Melozzo da Forlì tussen 1470 en 1480 heeft voortgebracht; en gaat dan, door
den laat-XVe-eeuwsen ‘barok’ heen, uitmonden in een nieuwen groten stijl, die aan
wezenlijk andere doeleinden gehoorzaamt: die van de ‘hoge renaissance’, de
‘klassieke’ bij uitnemendheid, in het begin der XVIe eeuw.

2. Donatello van ± 1430 tot 1453.
Wij hebben Donatello gevolgd tot omstreeks zijn veertigste jaar. Zijn werkzaamheid
breidt zich nog uit en voortaan verschijnt hij als de machtigste schepper waar de
XVe eeuw op bogen mag. Is die eeuw in hoofdzaak een tocht ter verovering van
het leven, geen kunstenaar heeft toen het leven zo liefgehad als hij, zo hartstochtelijk
gegrepen naar al de tegenstellingen en de eenheid van het leven, geen heeft er
zulk een diepe stem van menselijkheid uit opgeroepen.
In zijn jeugd was zijn trachten vooral gericht op het vrijstaande beeld: dat was
thans bereikt, - hij laat het probleem nog niet los, zoekt aldoor naar volmaking,
voornamelijk als bronsgieter; maar in de periode die nu aanvangt gaat hij meer dan
vroeger aandacht wijden aan het reliëf, en dit dan in verbinding met een
versieringsgeheel, waarbij Donatello echter niet zuiver architecturaal denkt, veelmeer
als volbloed beeldhouwer de architectuur aan zìjne kunst dienstbaar maakt. En
tevens overwint
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stilaan bij hem een zin voor samenvattende organische schoonheid, waardoor hij
dichter bij de antieken komt te staan.
Ik heb er al op gewezen, dat het niet aangaat, een ‘wedergeboorte der oudheid’
als de springader van Donatello's kunst voor te stellen, als den daemon die zijn
werk bezielt. Hij schijnt wel iets van de lessen der oudheid te hebben ontvangen,
vooral uit de tweede hand, door Brunellesco en Nanni di Banco. Wellicht was de
klaarheid van bouw in den Sint Joris mede te danken aan dergelijke invloeden, en
het prinsesje op het bas-relief, dat onder de nis van Sint-Joris is aangebracht, lijkt
wel een herinnering aan de ene of andere Griekse medaille. Maar in de volgende
jaren had Donatello een geheel anderen weg ingeslagen, had toen zijn profeten
opgericht, bij wie de vormenschoonheid weer onderdoen moest voor onmeedogend
naturalisme en het tragisch gevoel van de menselijke werkelijkheid. Tot hetzelfde
geslacht behoorde de bronzen Sint Jan de Doper van 1423. Wat bleef daar nog
over van de oudheid? En toch, toen Donatello in de rijpe kracht van zijn mannenjaren
stond, bleek het schemerend ideaal van voorheen hem opnieuw aan te trekken,
met duidelijker en bindender macht ditmaal.
Ik geloof niet, dat in dat opzicht aan zijn reis naar Rome in 1432-1433 een
beslissende betekenis mag toegeschreven worden: reeds enkele jaren vroeger,
toen hij voor de Doopkerk te Siena werkte, was de aanvoeling met antieke plastiek
onmiskenbaar. Op het Gastmaal van Herodes gaan profielen uit Romeinse
gedenkpenningen voorbij; en in de bronzen ‘putti’ of kinderen
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op de doopvont, in den Tamboerijn-spelenden Amor, komt Donatello den geest zelf
van het hellenisme zeer nabij: de gevleugelde liefdegod, eens uit de Alexandrijnse
en Pompejaanse kunst door de schilders der Catacomben en de beeldhouwers der
lijkkisten overgenomen en behoorlijk gekerstend, verrijst hier met iets weer van zijn
oorspronkelijken zin, symbool van luchtig dansende levensvreugd. Zulke ‘putti’
worden in het werk van Donatello weldra talrijker. Hij die de droefheid had uitgebeiteld
van dien Job, die treurend over de ijdelheid van alles door de wereld stapt met de
onrust van een beklemmenden droom, hij keert zich nu weer tot blij ontspannen
lust, verjongt in de jeugd van zijn lachende en stoeiende kinderen. Wie zal dergelijke
veranderingen in de ziel van een kunstenaar willen verklaren? Zij blijven in den
grond alchemie, geheim van het binnenste wezen. Toch worden zij enigszins
begrijpelijk en komen ons als natuurlijk voor, als we niet aan enige min of meer
toevallige omstandigheden hangen, maar deze in nauw verband beschouwen met
de louter artistieke, innerlijke ontwikkeling van den man die vormen schept.
Donatello heeft nu gelegenheid om wat meer van de antieken te leren kennen:
maar, ten gevolge van een geleidelijken groei, maken zijn eigen opvattingen van
den vorm hem, uit zichzelf, beter geschikt om die gelegenheid te benuttigen. Rome
verrijkt en verreint het architectonisch gevoel van Donatello, zijne ideeën omtrent
samenwerking van bouw en sculptuur; en Rome houdt hem ook de grootheid voor
van den tijd der zalige goden. Dan was hij sedert een goed jaar weer te Florence,
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toen Cosimo de Medici daar uit zijn korte verbanning in triomf terugkeerde, en er
als meester der republiek zijn schitterend maecenaat begon. Cosimo hield veel van
Donatello, verkeerde vriendschappelijk met hem, belastte hem met de zorg voor
zijn antieken-verzameling, liet er hem enkele herstellen.
En toch, een rechtstreekse navolging van oude beelden is nergens aan te wijzen:
Donatello blijft steeds wie hij was, en vrijer dan ooit. Invloed van de antieken wordt
helemaal zijn eigen bedoelingen aangepast. Juist doordat hij het wezen zelf van de
antieken nu beter begrijpen kan, is hij vrijer. En hij begrijpt de antieken beter, doordat
zijn kunst, aldoor machtiger en klaarder wordend, zonder dat men enige breuk
gewaar worden zou, een hoogte bereikt heeft van waar de vergelijkingspunten met
de antieken menigvuldiger worden.
Van huis uit was hij een realist; die realist voelde de noodzakelijkheid, om tot
nauwkeuriger verstand van het menselijke lichaam en zijn algemene verhoudingen
te geraken, en dat ging hij eerst in de Grieks-Romeinse gewrochten zoeken. Zodra
dat verworven was, stortte hij zich nog vastberadener in de naturalistische stroming.
Maar omtrent de veertig, zoals alle grote kunstenaars, wanneer zij het volkomen
meesterschap veroverd hebben, gaat Donatello meer uit den geest scheppen, uit
de verbeelding: hij draagt nu in zich het resultaat van al zijn natuurstudies, een schat
van beelden waaruit hij putten kan, zonder zich angstvallig aan een bepaald model
te houden. Zijn innerlijke visie is het, meer dan ooit, die hij zijn werk opdringt. En
naarmate die innerlijke visie rijker is en harmonischer, wint zijn werk aan
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zuivere schoonheid. Zo kon hij zichzelf in de antieken herkennen, er nieuwe waarden
in ontdekken, er zijn voordeel mee doen zonder één ogenblik aan het gevaar van
academisme bloot te staan.
De wezenlijke karakteristiek van wat hij in dien tijd voortbrengt, is het overwicht
van die innerlijke schepping, de idee, boven de onmiddellijk gegevene realiteit. Wij
merken daar overal de werking van den geest, die zijn taak overziet, met beleid zijn
effecten berekent, in verbindingen van plastiek met architectonische omraming voor
sprekende tegenstellingen zorgt, het grootse parend met het sierlijke, christendom
met heidendom, geometrische regelmaat met onbevangen versieringsspel, het
vlakke reliëf met het volronde beeld. En het is dan of die geest, zichzelf meester,
vrij, opgetogen om het rijk dat hij voortaan beheerst, nu zijn verrukking uitzingend
zelf dansen gaat.
De preekstoel buiten aan de kerk te Prato bij Florence aangebracht (1433-1438)
en de zangerstribune voor de kathedraal te Florence, thans in het Museo Dell' Opera
(1433-1439) (afb. 201), zijn één gedartel van huppelende bengels. De uitvoering
mag, vooral te Prato, grotendeels aan hulpgezellen toevertrouwd geweest zijn, de
opvatting is van Donatello. Men bedenke, dat van op den preekstoel te Prato ieder
jaar een hoogst vereerde relikwie, de gordel van de H. Maagd, den volke vertoond
werd: is het dan niet merkwaardig, dat ge in het werk van Donatello geen spoor van
religieuze gedachte vindt, alleen vurige, heidense kunst, die zich op de
zangerstribune te Florence nog uitbreidt en in uitgelatener blijdschap jubelt? Vergelijk
de zangerstribune van Luca della
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Robbia, die er tegenover hangt (1431-1438) (afb. 202): deze biedt ook een
voorstelling van zang en dans, maar ingetogen, vroom, de zangers zijn aandachtige
koorknapen, en daarboven ontrolt zich een psalm-tekst, waarvan de groepen een
letterlijke vertolking zijn. Bij Donatello davert en straalt, achter goudglimmende
mozaïekzuiltjes door, op een grond met gouden mozaïekstippelingen bezet, een
baldadige rei van struise kereltjes, zo onstuimig dat hij haast een gevecht lijkt, in
bacchische vervoering. Geen namaak van lieftallige Alexandrijnse amor's zijn deze,
veeleer Florentijnse jongetjes, halfbloot onder hun verscheurd hemdje, zoals men
ze in zuidelijker streek nog op straat ziet ravotten, - maar hier verheven tot een
verheerlijking van jonge dierlijke vreugd in al haar overmoedige dartelheid: de zonen
van Moeder Aarde hebben den wilden reuk van de naakte natuur, zij zijn bezeten
door een geweldiger kracht dan kinderlichaampjes. De fries, in al haar warrelend
gewoel van 't een eind naar 't ander toch rythmisch saamgehouden, wordt de zonnige
hymne van de eeuwig stromende beweging, van het zichzelf steeds hernieuwende
leven.
In andere, ditmaal zeer vlakke, bijna schaduwloze reliëfs uit dienzelfden tijd, zoekt
Donatello naar nieuwe schilderachtige uitwerkingen, die reeds aangekondigd waren
in zijn Hemelvaart van Maria (1427, S. Angelo a Nilo te Napels), maar nu tot zuiver
impressionisme worden gedreven in de wolken-atmosfeer van zijn Sleutelovergave
aan Petrus (± 1438, Victoria and Albert Museum te Londen) (afb. 203). Hier ook
gaat hij van het realistisch-volvormige over tot eigenmachtiger stilering.
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Wil men Donatello's wezen, zoals het in een bepaalden tijd was, naar een enkel
werk kenschetsen, dan doet men hem telkens onrecht. Nooit is hij in een formule
op te sluiten. In de thans behandelde periode, dat wil zeggen, ongeveer tussen zijn
vijfenveertigste en zijn vijfenvijftigste jaar, treft hij nu eens door de zachte, gelouterde
gratie van de Engelse Groetenis in Santa Croce te Florence (afb. 204), dan weer
door madonna-reliëfs vol ernstige zwaarmoedigheid, zwijgend-heldhaftig. Het enige
wat de meeste toen ontstane werken gemeen hebben, het is dat hun schoonheid
geboren werd uit hogere aanschouwing dan de nabootsend-naturalistische. Waarmee
dan ook samenhangt, dat Donatello's verbeelding toen dikwijls genoegen vond in
de harmonische verbinding van figuur met ornament.
Zo mocht hij zich omstreeks 1440 aan een groot decoratief geheel wijden: de
versiering met verhevenwerk van de grafkapel der Medici in S. Lorenzo. Daar kan
men een indruk van zijn symfonische veelzijdigheid krijgen: naast een kop van S.
Laurentius in terra-cotta, gedicht van kuise jeugd (Donatello had het borstbeeld
opnieuw ingevoerd, dat sedert de oudheid slechts in de XIIIe-eeuwse Campanische
school voor een poosje weer opgekomen was), ziet men er friezen met lachende
engelgezichtjes, medaillons met zeer impressionistisch behandelde tonelen, gestalten
van evangelisten en heiligen, vol woest-ingehouden kracht of diep-saamgetrokken
leven, en op de bronzen deuren, paarsgewijs redetwistende kerkvaders, pakkend
door verscheidenheid van psychologie en houding, dramatische beweging en forse
innerlijkheid, de uitvoering nog trillend van de inspiratie,
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zo spontaan als een schets, vrij en breed. Nu zal Donatello het marmer geheel
verzaken ten gunste van gedweeëre stof, aarde, stuc, waarin de siddering van
gedachte en droom door de zenuwachtige vingeren onmiddellijk geboetseerd wordt,
en dan in eeuwig brons bestendigd.
Een der werken waarin hij met de oudheid heeft willen wedijveren, - en dat dus
de geschiktste gelegenheid biedt om hem met de antieken te vergelijken, - is de
bronzen David die midden in den hof van een paleis der Medici stond (thans in het
Museo nazionale te Florence, afb. 205). Hij moet m.i. onmiddellijk na de
zangerstribune ontstaan zijn. Donatello heeft hier een beeld willen maken dat de
kieskeurige humanisten uit Cosimo's omgeving bewondering zou afdwingen, een
verzamelings-stuk, een brons voor kenners, zeer verfijnd van uitvoering. Alles spreekt
er van het heidendom, tot Goliath's helm toe, waar de stoet van Eros naar een oude
gemme op gesneden is. De jonge held - alleen de benen bekleed met zorgvuldig
bewerkte knemieden, de blonde lokken neergolvend onder een veil-omkransten
petasus, - brengt ons, voor de eerste maal weer na zoveel eeuwen, de natuurlijke,
heilige naaktheid, glanzend voor aller ogen, als van een half-god, zonder
schaamte-verlegenheid, in de kalme zekerheid en het genot van zijn zegepraal.
Donatello's zegepraal tevens, want nieuwe schoonheid verheft zich hier op verbroken
conventie. Deze overwinnaar heeft niet meer het ongeduldig trillende, uitdagende
van Sint Joris; geen passie meer, maar de kalmte van na de passie, de klare
bezonkenheid van den kunstenaar die, op de
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hoogte van het leven, zich nog zeker in het bezit weet van een eeuwige bron van
jeugd.
De beeldhouwer mocht dan ook voldaan naar zijn apollinische schepping blikken,
een van zijn meesterwerken, rijp en fris, gans verhelderd door het smaakvol overleg
dat de renaissance met het rijkste instinct paarde: de studie naar het naakt model,
de naturalistische ontleding, de kenmerkende uitdrukking, dat wordt hier opgenomen
in het klassiek afgeronde van het geheel, in de rythmen die het nu alleen en op
zichzelf, los van enige architectonische lijst staande beeld door saamhoudende
lijnen binden, van waar men het ook bekijke. Niet alleen de voorzijde, ook de rug is
wondermooi. Alle bijzonderheden gaan zuiver en vrij meê met de algemene
harmonische beweging van de omtrekken. Bedachte tegenstellingen worden met
elkaar in evenwicht gebracht, in elkaar opgelost. De twee helften van het lichaam
zijn lichtelijk onderscheiden door het verschil tussen steunend en naslepend been,
- het steunende been in verband met het rechte, brede zwaard en den stevigen
greep van de hand, de spanning van den arm aan dien kant, terwijl de curve van
het andere been in den gebogen linkerarm voortdeint. Een lichte draai in de heup
geeft dan nog meer spel en meer eenheid te gelijk aan die melodie der veerkrachtige
gestalte. De lichaamsbouw wordt duidelijk en voelbaar gemaakt door de
gewrichtswendingen. Niet meer het gezicht alleen, gelijk in de middeleeuwen, maar,
als in de gouden dagen van Hellas, het gehele lichaam spreekt hier tot den
toeschouwer, - het gezicht is zelfs beschaduwd door den uitstekenden rand van
den hoed, en het lichaam lijkt nog bloeiender boven den ruigen,
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ouden kop waar het op trapt. De gaten die door die houding van de lossere armen
en de uiteengesperde benen konden ontstaan, worden gelukkig vermeden, de
omtrek is gesloten, de driehoek tussen de benen verminderd door een van de grote
vleugelen van den helm. Al de maatgolvingen spelen ineen, ononderbroken; trots
de fijne ciselering van onderdelen blijft het geheel rustig, met vlakken, waar de zon
op glimt (1).
Natuur en kunst zijn één geworden. De klassieke eenvoud herinnert aan de
Grieken en toch heeft Donatello de werkelijkheid bijgehouden: vooral in de wat
magere, hoekige heup, - het volplastische torso komt het antiek nader, - in die
zenuwige armen, in dien echt Italiaansen kop met langen neus en breden mond.
Zo voelt men ook den afstand tussen zijne kunst en de Griekse uit Phidias' tijd: toen
werd het natuurlijke wezen, van al het toevallige ontdaan, op nog algemener wijze
gezien, de naakte gestalte zuiver als een schone plant, - de renaissance smukt dat
naakte meer op, met artistiek bijwerk, zij zweemt weer naar het hellenisme. David's
gezicht heeft al iets van dat hermaphroditische, dat Leonardo bekoren zou.
In 1443, zevenenvijftig jaar oud, vertrok Donatello naar Padua, aldaar geroepen
om enkele werken uit te voeren in het door zovele pelgrims bezochte heiligdom van
S. Antonius, een van de brandpunten van het populair-godsdienstige leven in Italië.
Hij was niet van plan er lang te blijven, maar weldra gewerden hem meer, en
aanzienlijke bestellingen: eerst na tien jaren keerde hij naar Florence terug. Uit de
nieuwe omgeving putte
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hij weer nieuwe krachten, - elke verandering is hem een aanleiding tot verjonging.
Het hoogaltaar te Padua mag een van de voornaamste plastische monumenten
uit de XVe eeuw genoemd worden, om het groot aantal bronzen beelden en
decoratieve of verhalende bronzen reliëfs die het versieren. Hoe de oorspronkelijke
samenschikking was valt echter moeilijk uit te maken, en dat Donatello hier talrijke
medehelpers had is onmiskenbaar. Het ware belangrijk, de ontwikkeling van den
reliëf-stijl na te gaan in de vier taferelen van S. Antonius' wonderen, met hun gewoel
van menigten, vol eigenaardige fantasie en toch zo vast samengesteld en in de
ruimte gebonden. De grootsernstige Madonna met haar kroon van cherubijnen, in
het midden van het altaar, de Moeder-Maagd met het duistere hart, die zich half
opricht uit haar door sfinxen gedragen zetel, en haar zegenend kind, een hulpeloos
stukje menselijkheid, aan de toegestroomde scharen toont, boeit door de macht
van geheimenis die er uit over ons komt (afb. 206). Men voelt er beter wellicht dan
waar ook, hoe bij Donatello de verhevenste stijl samengaat met een zeer vrije
verbeelding, die het zonderlinge niet schuwt en zelfs in dit eerbiedwekkende
religieuze onderwerp alle traditie achter zich wegwerpt.
Een andere bestelling zou hem nog de gelegenheid geven om een werk te maken,
waarin hij al wat hij was, op het toppunt van zijn genie, harmonisch zou uitspreken,
het hoogste misschien wat hij schiep: het bronzen ruiterbeeld van den condottiere
Erasmo di Narni, bijgenaamd Gattamelata, een opperbevelhebber van de
Venetiaanse troepen, die, kort voor Donatello's aankomst, te Padua
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gestorven was. Het verheft zich op een hoog voetstuk naast den ingang van de kerk
(afb. 207). Donatello werkte er lange jaren aan; het werd in 1453 onthuld.
Het groeiend persoonlijkheidsgevoel, en het humanisme, dat enen maecenas
met onsterfelijken roem bedeelde, maakte nu zulk een verheerlijking van een schatrijk
geworden bendenaanvoerder mogelijk. Men weet welk een rol die gehuurde
avonturiers, die zich als krijgsoversten - trouwens door geen te angstvallig geweten
gehinderd, - soms een wijd-klinkenden naam verwierven, in de wereld van de
Italiaanse renaissance gespeeld hebben. Maar de Gattamelata van Donatello
overtreft de werkelijke betekenis van den vereeuwigde: hij wordt voor ons ‘de grote
strateeg’.
Het is het eerste ruiterbeeld dat vrij op een open plein staat, zoals vroeger te
Rome de Marcus Aurelius op het Kapitool. Toch is de verhouding van dit werk van
Donatello met de oudheid tamelijk los. Dat zware paard op korte poten lijkt op geen
antiek paard. Alles is hier natuur, al werd natuur den stijl onderworpen. De voorname
terughoudendheid, de monumentale opvatting brengen het gewrocht dichter bij den
geest dan bij het uiterlijk aspect van antieke kunst.
Dat monumentale wordt hier niet door oppervlakkige veralgemening bereikt: de
naturalist Donatello heeft de minste bijzonderheid bestudeerd, in haar eigen
karakteruitdrukking. Maar hij heeft alles samengevat in zijn wonderbaren zin voor
imponerende schoonheid. Het is een werk dat men eerst naar waarde schatten kan
als men het ter plaatse zelf beschouwt, met het oog van een beeldhouwer, en dan
beseft, hoe de prachtig geboetseerde
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vlakken toch rustig blijven, zonder iets kleins, hoe groot en klaar de lijn is, hoe, van
alle kanten, de silhouet, eenvoudig zoals het in het volle licht betaamt, samengaat
met volronde, ruimte-vullende, goed gebonden massa's.
Paard en ruiter zijn werkelijk samengevoeld: de struise, zware kracht beheerst
en geleid door schranderen wil. De macht van dien wil is overweldigend door haar
kalmte zelf. Niets kan dien man uit den zadel lichten. Hij versmaadt alle declamatie.
De kop is een groot historisch portret, fors en precies, zo echt Donatellisch, want
ernstige, onverbloemde waarheid, waar gezag uit spreekt: oude-veldheerskop, met
breden neus, breden gesloten mond, dikke onderlip, het vlees door de jaren wat
verslapt op het grove kinnebakken, maar onder den schedel waakt de gedachte,
niet ingewikkeld, kortgebakerd, halsstarrig, berekenend, bezitnemend en bedwingend,
vèrkijkend met koelen blik. Gevoelloos zal hij zijn paard door den slag drijven, als
een taaie boer zijnen ploeg door den akker. De gehele mens is in de beweging van
de handen gekenschetst: de rechter legt den staf van commando op den geweldigen
nek van het dier, de linker houdt zonder inspanning maar met vasten greep de
teugels. Het is of de kunstenaar nu zijn droom van den jongen Sint Joris vertaalt in
de bezonnen, heldere samenvatting van de hoge mannenjaren: geen begoocheling
meer, geen drift, maar het evenwicht van stille grootheid, door levenservaring gerijpt.
Bij nauwkeuriger onderzoek ontdekt men dat Donatello sommige bijzonderheden,
die van beneden niet of haast niet gezien worden, met aandachtige zorg heeft
geciseleerd, versieringen op het harnas, waardoor het karakter
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van het metaal nog beter uitkomt, kleine amoretti op den zadel, een gevleugeld
Medusa-hoofd dat op de borst van den veldheer haar vervaarlijke ogen opent, als
het beeld van de onderdrukte passie die daarbinnen woont: eigenlijk goudsmidswerk,
alsof Donatello hier een staal had willen geven van al wat hij kon. Maar van alle
onderdelen wordt men steeds teruggevoerd tot de doorgeestigde macht en klaarheid
van het geheel.
Nu zijn schepping voltooid was voelde zich Donatello door heimwee teruggedreven
naar Florence, de stad van het fijner intellect en den beproefden smaak, waar, zei
hij, de critiek vinniger was en den kunstenaar niet insluimeren liet. Maar door zijn
tienjarige werkzaamheid in Padua zou hij veel invloed op Noord-Italië uitoefenen,
zoals weleer Giotto, die te Padua de Arena-kapel had versierd.

3. Tijdgenoten van Donatello.
Onder de jongere tijdgenoten van Donatello noem ik Luca della Robbia (1400-1482),
een marmer-bewerker, van wiens zangerstribune reeds werd gewaagd. Daar
wedijvert hij met Donatello, blijkt weker dan deze, vrouwelijker, gevoelig en zacht
ernstig, met dien adel en dien trek van grootheid toch, die in geen Florentijns werk
uit dien tijd ontbreekt. In het begin van de jaren 1440 gaat hij vlakverheven werk in
geglazuurde gebakken aarde vervaardigen, eerst beschilderd, dan wit op hemelblauw
veld (afb. 208). Die techniek stemde overeen met zijnen aard, die niet van het
scherpkantige hield, en om haar prachtige decoratieve uitwerking - dat reine
kleurakkoord, meelevend met het licht van den dag, brengt ineens vreugde
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in de grauwe straat, - genoot zij dan ook veel bijval, al werd zij later, buiten de school
van Luca della Robbia, nooit volkomen teruggevonden. De liefelijkheid, het tedere
gemoed, de goddelijke vrede van zijn madonna's, die ons met meer natuurlijke
moederlijkheid toelachen dan die van Donatello, heeft meer tot navolging uitgenodigd
dan dezes macht van onmiddellijke waarheid. De marmerhouwers, die voor de
binnenversiering van de kerken zorgden, en het reliëf boven het vrijstaande beeld
verkozen, waren al meer dan de bronsgieters geneigd aan bloot-decoratieve
oppervlakkigheid toe te geven; maar het gemakkelijke bewerken van de malse aarde
en het succes van de ‘terra cotta’ leidden nu wel tot vluchtiger uitvoering, veelmeer
dan tot nauwlettende studie van de werkelijkheid, terwijl de kleur ook niet de zuivere
modelering ten goede kon komen. Zo mag de invloed van Luca della Robbia wellicht
ten slotte belemmerend genoemd worden voor de ontwikkeling van het plastisch
vormgevoel.
De gelukkigste vereniging en onderlinge aanpassing van marmer-sculptuur en
bouwkunde vinden we bij Bernardo Rossellino (1409-1464), die vooral architect
was, leerling van Brunellesco: zijn wandgraf van den humanist Leonardo Bruni (±
1444) in S. Croce te Florence is het mooiste uit de Italiaanse XVe eeuw (afb. 209).
De liefelijkste echter van al die beeldhouwers in marmer blijft de jonggestorven
Desiderio da Settignano (1428-1464), een discipel van Donatello. Zijn behandeling
van het materiaal is uiterst kies, het licht glijdt op zeer vlakke reliëfs met subtiele
schakeringen in bijna
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onvatbare overgangen. Al wat uit zijn handen kwam heeft een innemende frisheid,
een delicate bevalligheid, figuren en bloemige versiering. Tot op een grafmonument
lachen ons bij hem de kinderen van Donatello weer aan, met een onbevangen
vreugd, een overmoedigen kijk naar het leven. En naast Donatello geeft hij ons in
zijn madonna-reliëfs en zijn borstbeelden - het bekoorlijkste wat de XVe-eeuwse
plastiek heeft voortgebracht, - datgene wat niet zozeer in Donatello's aard lag: de
gratie van de jonge vrouw. Die borstbeelden, b.v. de zogenaamde Marietta Strozzi
te Berlijn (afb. 210), zijn sprekende getuigenissen van de teder-sterke schoonheid
die de Florentijnse renaissance-wereld eigen was, en, in louter kunstopzicht, van
het Florentijnse gevoel voor de mooie lijn: slanke en veerkrachtig-gezonde meisjes,
met fijnen mond en verstandigen blik, zo natuurlijk en toch door lange cultuur
veredeld, en met de zachte atmosfeer van een dichterlijke jonge ziel als met een
geheimen levensadem omgeven.
Toen de humanist Carlo Marsuppini overleed, de opvolger van Leonardo Bruni
in het ambt van schrijver der republiek Florence, werd hem, hoewel hij ten aanschijn
van den dood een verstokte heiden was gebleven, in dezelfde kerk S. Croce,
tegenover Leonardo Bruni, een heerlijk wandgraf opgericht (± 1455), werk van
Desiderio da Settignano (afb. 211). Deze koos zich daarbij Bernardo Rossellino als
voorbeeld. Vergelijken wij nu de twee tomben, dan worden wij het verschil tussen
twee tijdvakken gewaar: de ene is nog streng in haar sierlijkheid, de andere gaat al
meer tot weelderige bevalligheid over.
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4. Fiero della Francesca.
Het is merkwaardig dat de meest ‘klassieke’ meesters - in den hierboven bepaalden
zin, - van de specifiek XVe-eeuwse renaissance in de Italiaanse schilderkunst, de
twee grootste erfgenamen van de krachtigst levende Florentijnse, geen Florentijnen
waren: de Noord-Italiaan Andrea Mantegna, wiens vroege werk te Padua reeds
besproken werd, en de Umbriër Piero dei Franceschi of della Francesca, geboren
te Borgo San Sepolcro, waarschijnlijk ± 1416-1420, volgens Vasari na 1478 blind
geworden, en gestorven in 1492.
Het voornaamste werk dat van hem overblijft, te weten de fresco's in het koor van
S. Francesco te Arezzo, dagtekent van 1452 of misschien 1454 tot ± 1462-1466
(afb. 212, 213). De schilderijen te Urbino voor hertog Federigo di Montefeltro
uitgevoerd zijn uit het eind dezer periode.
Wij hebben gezien, dat hij in 1439 met Domenico Veneziano te Florence aan den
arbeid was: en inderdaad, van Florence schijnt hij het meest te hebben geleerd.
Met een open oog voor de vast-ineenzittende lichamelijkheid van Andrea del
Castagno, tevens zeer aangetrokken door de lijnenperspectief van Paolo Uccello,
ontwikkelde hij vooral de luchtperspectief van Domenico Veneziano, - hij schreef
zelfs een tractaat ‘de prospectiva pingendi’, - huwde de kleuren aan het klare,
zingende licht, en verheerlijkte dat alles door een bijzonderen zin voor kalme
schoonheid, die hem eigen is.
Kalme schoonheid, vol groten geest. De heldhaftigheid, die naar het machtige en
betekenisvolle is gericht, blijft beter dan te Florence bij Mantegna behouden en bij
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de schilders die uit het Umbrisch gebergte komen, Piero della Francesca vooraan:
die hebben althans een anderen gemoedstoon dan de meeste van hun Florentijnse
tijdgenoten, iets ruimers, met soms een diep dramatischen klank. De rust der
Florentijnse schilders zal meer verstandelijk-prozaïsch zijn, hun hartstocht meer
zenuwachtige opwinding.
Het is de roem van Piero della Francesca, dat hij volkomen consequent de
verhouding van vormen en kleuren tot de lucht-vervulde ruimte onderzocht. Zijn
gestalten staan in het licht, het vrije licht uit den hemel, dat alles omvat, overal
doordringt (afb. 214). Niet alleen ziet hij de slagschaduwen, maar ook de reflexen
die ze verdunnen: zij maken deel uit van het al-aanwezige gestraal. Hij weet hoe
een kleur in een andere weerkaatst, hoe de toon verandert in het matte licht, - al
durft hij gewoonlijk den locaaltoon nog niet voldoende dempen, - hoe hij verbleekt
in de verte, terwijl de vorm daar in duidelijkheid afneemt. Hij bespeurt de trapswijze
overgangen der waarden. In zijn Droom van keizer Konstantijn te Arezzo waagt hij
zich ook eens aan een nachtstuk, bovennatuurlijk schijnsel zich verspreidend in
heldonker (afb. 213). Zijn kleur is zuiver, zonder enige zwaarte, soms met een
kostelijken glans van edelgesteente, soms getemperd tot zachte grijzen, maar altijd
ondergeschikt aan het fijne licht, dat als een zilverig waas over de dingen rust, en
de eenheid van het geheel uitmaakt. Wat in het Turijnse Getijdenboek was ontdekt,
de luchttoon(2), en die dan alle partijen samenstemmend, dat wordt hier op den
monumentalen stijl toegepast, en niet meer empirisch, ter wille van de uitdrukking
der werkelijkheid,
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maar logisch bestudeerd, als compositie-middel, en ter wille van de schoonheid. In
zijn samenschikkingen rekent Piero della Francesca met den verschillenden
lichtgraad in ieder kleurvlak, en terwijl hij er voor zorgt, dat de kleur een uitgezochte
weelde voor het oog zij, blijft zijn atmosfeer bijzonder delicaat, in een heldere gamme
gehouden.
Het indrukwekkende nu zit hierin, dat die luminist tevens een scherpziend naturalist
is, maar een die aan zijn liefde voor het bepaalde en struis-gebouwde het edelste
gevoel paart voor de voornaamheid van slanke, trots-lijnige vormen, terwijl hij die
in de glorie van zijn licht nog vereenvoudigt en verheerlijkt. Men vergeet de houding
van zijn statuarische naakten niet meer, en sommige vrouweprofielen, statig en toch
zo heel rein, of sterke jonge meisjes, recht en blank, als een droom van geluk, in
het onvatbare paradijs-licht dat de wereld vult. Afbeeldingen zijn hier zeer
onvoldoende: alleen vóór het origineel - in de Uffizi te Florence, - kan men
beoordelen, wat b.v. een portret als dat van Battista Sforza, hertogin van Urbino
(afb. 215), in de geschiedenis der schilder-kunst betekent: het eerste portret in de
open lucht, voor een vlak-wijkend landschap, - met het fijnste koloriet en tederheden
van paarlemoer en opaal zonder één harde schaduw in het vloeibare licht
gemodeleerd, - niet uitkomend tegen een donker fond, maar klaar op den klaren
hemel, en alhoewel nog naar oud gebruik als iets afzonderlijks geheel vooraan
geplaatst, door den toon toch aan dien hemel en die verte gebonden (3). (afb. 216).
Er werd Piero della Francesca aangewreven, dat hij
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de dramatische beweging versmaadde. De fries van het Parthenoon mag dan
hetzelfde horen. Sentimentelen hebben hem verweten dat hij geen gevoel had. Hij
had alleen zin voor schoonheid, voor stille plechtigheid, voor ruimte.
Zijn ziel was groot, rustig en klaar. Het gedruis der dagelijkse drukte drong tot
daar niet door. In de beweging der gedaanten stelde hij inderdaad weinig belang:
zij staan er als beelden, met de kalmte der helden, in het alles-doorademende licht,
- zij staan er helder, in het hoge licht van den geest, als in een eeuwigen dag.

5. Huighe van der Goes.
Dirk Bouts had nog de ietwat stramme grootheid van de vorige periode, Memlinc
zou de onbevangen liefelijkheid van het eeuweind vertonen: in stilistisch opzicht al kan hij enkele jaren jonger dan Memlinc geweest zijn, - staat Hughe of Huighe
van der Goes tussen die beiden.
Hij verschijnt als de geniaalste baanbreker na de gebroeders Van Eyck, degene
die het meest heeft gezocht en gevonden. De lijn heeft bij hem nog geenszins aan
bepaaldheid verloren, verre van daar, zij is zelfs kieser dan bij Van der Weyden of
Bouts, terwijl zij nooit in dat afgeronde, soms wat weke vervalt, dat weldra zou
overheersen. En men zal hem niet minder monumentaal dan zijn voorgangers
noemen, integendeel; minder dan zij gaat hij van het detail uit, in den enkelen vorm
als in de gezamenlijke compositie; hij kent dat schone evenwicht tussen detail en
geheel, waardoor hij de beste Italianen evenaart, en zo weet hij dan ook
gemakkelijker dan Bouts, uit den innerlijken rijkdom van zijn visie,
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een grote ruimte te vullen. In dat bredere gemak zit juist het nieuwe: het monumentale
bij Van der Goes heeft meer natuurlijkheid van organischen rythmus, waarnaast
werk van Rogier of Bouts bijna schuchter en moeizaamineengezet lijkt.
In een Leuvense oorkonde van 1480 wordt Huighe van der Goes vermeld als
‘gheboren van der Stadt van Ghendt’. Guicciardini noemt hem veel later Huig van
Antwerpen: waarbij ik alleen aanmerk, dat de familienaam Van der Goes, naar het
schijnt, vooral te Antwerpen zeer verspreid was. Hij verwierf te Gent de ‘vryhede
van der neeringhen’ in 1467, werd het volgende jaar belast met de artistieke leiding
van de feestelijkheden die het huwelijk van hertog Karel den Stoute met Margareta
van York te Brugge moesten opluisteren, was dan te Gent werkzaam tot 1475. In
den herfst van dat jaar trok hij zich terug, zonder echter het schilderen te verzaken,
in het Rode-Klooster aan den zoom van het Zoniënwoud bij Brussel; in 1478 werd
hij nog aangewezen om de onvoltooide panelen van Dirk Bouts te schatten, en
stierf, geesteskrank, in 1482.
Vooraleer wij zijn werk nader beschouwen, moeten wij nog stilstaan bij een
schilder, die misschien zijn meester was en wiens kunst met de zijne oorspronkelijk
nogal verwant lijkt: Justus van Gent, eigenlijk Jodocus van Wassenhove, die, in
1460 als meester in het S. Lucasgilde te Antwerpen opgenomen, in 1464 de ‘vryhede
van der neeringhen’ te Gent aankocht, er in 1467 voor Van der Goes borg stond,
later naar Rome toog en in de jaren 1473-1476 te Urbino verbleef, waar hij, in het
meest gezochte hof van Italië, werkzaam was voor hertog
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Federigo di Montefeltro, den als krijgsman en humanist volmaaktsten vorst van het
Quattrocento. Federigo beschikte over genoeg vermaarde kunstenaars, doch gaf
de voorkeur aan den Vlaming.
Het grote Avondmaal (afb. 217), dat dezen aldaar door de broederschap van het
Corpus Domini besteld werd, - een in Italië ongewoon, in de Nederlandse school
niet voorkomend onderwerp: Christus die, van tafel opgestaan, de knielende
apostelen beurtelings de heilige hostie toereikt, - treft door het onmiddellijk realisme,
het innig en bijna ruw pathetische van de voorstelling. Herinneringen aan Jan van
Eyck en Dirk Bouts vallen niet te miskennen. Maar weldra onderging Joos van
Wassenhove zodanig den invloed van Italianen, dat de panelen waar hij de
bibliotheek van den hertog mee versierde, lang - althans de beste daaronder, - aan
Melozzo da Forlì werden toegeschreven: vierentwintig beeltenissen van kerkvaders,
wijsgeren en dichters uit oudheid en middeleeuwen (deels in het Louvre, deels uit
de verzameling Barberini naar Urbino overgebracht), een portret van Federigo di
Montefeltro met zijn zoontje (thans insgelijks te Urbino weer) en Allegorieën der
Zeven Vrije Kunsten (waarvan er slechts vier overblijven, twee te Berlijn en twee te
Londen) (4).
Het portret van Federigo (afb. 218) is een wonder van physionomische
karakteristiek, trouwer uitgediept, ook op overtuigender wijze in de ruimte gesteld
dan het toch algemener en meer decoratief gehouden konterfeitsel, waarmee Piero
della Francesca enige jaren vroeger zoveel roem oogstte. Het getaand ivoor van
het kinderkopje, de gedoofde schittering van de parelen op het
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verbleekt, haast kleurloos en toch zo rijke goud van het pronkgewaad, het
uitgezochte, lichte, oudrozig-rode van den mantel bij den koelen glans van het kuras
en den zilverigen helm, alles is met zo fijne schakeringen van mooie, koel-gedempte
tonen in het zachtklare licht gezien, dat dit edele, heerlijke stuk wel een enige plaats
in de geschiedenis der XVe-eeuwse schilderkunst verdient.
Vóór het Avondmaal en de meeste wijsgeren-portretten wordt men dadelijk
overeenstemming met Van der Goes gewaar. De bekende datums laten twijfel
bestaan omtrent de vraag, wie van beiden invloed op den andere heeft gehad. Maar
Van der Goes, al mag hij Joos' leerling geweest zijn, vertoont zich aan ons met zulk
een fel belijnde, kernachtig samenhangende oorspronkelijkheid, dat wij gaarne aan
zijn overwicht geloven.
Het enige schilderij dat op grond van een tekst aan Huighe van der Goes mag
toegeschreven worden, is het drieluik van zeer grote afmetingen, dat hem besteld
werd door den agent van de Medici te Brugge, Tommaso Portinari: de Aanbidding
der Herders, die ± 1475-1478 moet voltooid zijn en zich thans in de Uffizi te Florence
bevindt.
Naar den stijl te oordelen, mogen wij het Weense tweeluik - Adam en Eva in het
Aardse Paradijs en de Bewening van Christus (afb. 219 en 220) - voor een typisch
werk uit wat vroegere jaren houden. Wij herkennen er die tekening, die op gans
eigen wijze zoveel kiesheid aan zoveel macht weet te paren. Men denke even terug
aan den strengen ernst van Jan van Eyck's Adam en Eva, en men voele hoe bij
Van der Goes de lijn, zonder haar scherpe fijnheid te verliezen, smijdiger, meer als
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vloeiend geheel doorloopt, hoe bij Eva de beweging vrijer wordt uitgebeeld, terwijl
haar frisse, speels-lieftallige coquetterie duidelijk genoeg van den nieuwen geest
getuigt (5); het verwondert ons niet meer, dat Van der Goes wel eens - b.v. in een
verloren-gegane Ontmoeting van David en Abigaïl, die Van Mander beschrijft, beslist naar het novellistische genre-schilderij overhelde. Zijn dramatisch
temperament blijkt verder uit de tegenstelling van dit zalig zonnige landschap uit
den eersten morgen der wereld met den naakten, droeven avond der Bewening,
en uit het pathos dat hij daar laat uitschreien. Bij dat onderwerp is het de vergelijking
met Van der Weyden die zich opdringt: knappere schikking van die tien personages
op vijf diepten geordend, met de hoofdfiguur in schuine verkorting, minder
gebondenheid en meer concentratie te gelijk, natuurlijker houdingen, aanminniger
schoonheid naast ongemeen heftiger tragiek, de meest verschillende uitdrukkingen
van smart zo door-en-door vermenselijkt in raak en volledig gekenmerkte gezichten,
dat wij hier dadelijk meelijden als met wezens uit onze eigen omgeving.
Dit alles ging Van der Goes nu tot weidsere effecten uitbreiden in werk van tot
dan toe onbekend groten omvang. Ik geloof niet, dat enig schilderij uit de
oud-Nederlandse school zo geweldigen indruk maakt als het Portinari-altaar (afb.
221). Er gaat een elementaire macht uit de wijze waarop elke figuur, levensgroot,
afzonderlijk in haar geheel vertoond als een zeer eenvoudige massa, toch zo
ongedwongen in de cirkelvormige compositie is opgenomen. De verdeling van de
brede vlakken prachtige kleur heeft hetzelfde klare evenwicht. In de
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eenheid van de ruimte zijn voor- en achtergrond verbonden, wordt de diepte voelbaar.
Geen Italiaan had een monumentaler begrip, maar bij Van der Goes uit het zich
daarbij natuurlijker, als de werkelijkheid zelve. Hoe ontledend ook de onfeilbare
tekening, er is zelfs al een zeker virtuosen-zelfbehagen in het aandacht-trekkende
van de handen, - hoe verfijnd het bloemenstilleven op den voorgrond, hoe energisch
het nieuwe realisme dat hier met de simpele of woeste herders-tronies uitbreekt,
alles lost zich toch op in brede akkoorden. Maar dan wordt men gewaar, hoe dat
monumentale met leniger kunstvaardigheid dan bij Van Eyck of Van der Weyden
wordt bereikt. En hoe veel rijker het aan individuele schakeringen en aan innerlijk
gehalte is. Het ligt niet alleen aan den omtrek, maar aan de volte der vormen en
aan de beter uitgebreide ruimte. De blik gaat rustig in de diepte en vindt alle plans
door eenzelfden geest gedragen.
Het verrassendste is daarbij de werking van het licht: het straalt uit het hart van
het schilderij, het schamele lichaampje van het Kerstekind, suizelt in het halfdonker
links, met glijdende schijnsels op de zwevende engelen, verwarmt zacht de oude
stenen, klaart op den achtergrond met den hemel open. De toonwaarden steunen
de samenstelling, maar er is ook meer waarneming van lichteffecten dan door de
uitbeelding van den vorm vereist wordt, waarneming van het licht om den wille van
de lichtspeling zelve: in dat opzicht wordt Bouts nu al danig voorbijgestreefd, heeft
Van der Goes al veel meer van een zuiver ‘schilder’ dan welke ook van zijn
voorgangers. Het licht is geen eigenschap van de dingen meer, dient er niet alleen
meer toe, de dingen duidelijker
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te boetseren: het is een zelfstandig iets geworden, dat de dingen omgeeft, tot de
eenheid van het geheel bijdraagt.
En het gevoel is bij die veelzijdige en hoge kunst niet achtergebleven; zij wordt
bezield door een stemming van ernstige vreugd en verering, die opwelt uit de
innerlijkste bronnen van het gemoed. Het religieuze wonder is niet alleen opgevat
als een louter-menselijk voorval, waarin het gewone van burgerlijke en volkstypen
uit de onmiddellijke werkelijkheid even verheven aandoet als het plechtig
bovenaardse van voorheen, maar het gevoel zelf is door persoonlijker
hartstochtelijkheid getint, van de gedaagde kinderlijke wijsheid van S. Jozef tot de
verrukking die de ruwe gezichten der herders verheerlijkt.
Het mooist zijn wellicht de zijluiken, met de machtige voornaamheid van de toch
zeer intiem-ware portretten, vrijer en totaler van vorm dan bij Jan van Eyck, met de
scherp-zuivere, delicate en besliste tekening van de kinderkopjes, met de enorme
verschijning der schutsheiligen, S. Antonius en S. Thomas, gezagrijk, geïnspireerd,
zwaar van doorleefd leven en gemoedskracht, S. Margareta en S. Magdalena (afb.
222), zo vol majesteit in haar ingetogen gratie. Aan den samenhang van de plans
en de fijne winteratmosfeer op het rechter-zijluik - het enige dat aan restauratie
ontsnapte, - kan men oordelen, wat een betekenis aan Huighe van der Goes voor
de ontwikkeling van het landschap toekomt. De heldere tonen doen soms aan
openlucht-schildering denken.
Even groots, en even heerlijk van kleur, is de Aan-
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bidding der Wijzen (afb. 223), die uit het klooster Monforte in Noordwest-Spanje
naar het Berlijns Museum is overgegaan. (Helaas ontbreken de zijluiken en de
bekroning van het middelpaneel). Heel het rechtergedeelte is wellicht nog van
verbluffender kunnen in de behandeling van het heldonker, - de hand van den
baardigen koning, met haar subtiele reflexen, werd al dikwijls op zichzelf als een
meesterstuk bewonderd en niets komt het kalm-heroïsche, de machtige en edelfijne
schoonheid van de schoonste Italiaanse renaissance nader dan de Morenkoning
uiterst rechts. Zoals altijd in het werk van Van der Goes wordt het geheel weer
gedragen door de stem van een dieper gemoed.
In de Aanbidding der Herders te Berlijn (afb. 224) - waarschijnlijk een predella, heeft de toon al iets van zijn warmte verloren en komt er een bijna maniëristische
spanning in de beweging. Aangrijpend van melancholie de twee profeten die den
voorhang voor het visioen wegschuiven.
In den Dood der H. Maagd te Brugge (afb. 225) wordt die klare kleur, die ons toen
nog op ander werk van Van der Goes treft, tot een staalblauwe koelheid ontstoffelijkt.
Maar nooit toonde hij onbetwistbaarder meesterschap in perspectivische
samenstelling, in tekening, in uitdrukking van het innerlijke drama. Misschien is dit
een gewrocht uit de allerlaatste jaren, waarin de heftigheid haast aan het
pathologische grenst: wilde energie en onrust van een ziel, die weldra in duister
verzinken zou.
Door den kernig-mannelijken ernst en eenvoud, door de bepaaldheid van zijn lijn,
behoort Huighe van der Goes nog tot het geslacht der groot-strenge scheppers,
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terwijl zijn meer gevorderde, onbevangener techniek, zijn gemeenzamer natuurlijkheid
en zijn bevalliger smaak ons al enigszins in den tijd van Memlinc verplaatsen. Maar
zijn onvergankelijke betekenis ligt hoger dan in die historische stelling. Hij heeft met
zijn dramatischen zin de godsdienstige voorstelling volkomen vermenselijkt. Al die
verschillend geschakeerde ontroeringen, die hij met meesterlijke uitdrukkingskracht
oproept, - de handen zelf hebben physionomie, - heeft hij ervaren, van de onstuimige
of mannelijk beheerste smart tot de innigheid van hartstochtelijke of vreugdigvrome
verering, - hij heeft de tragische wijsheid van profeten beleefd en het ontzag dat
uitgaat van doorgeestigde vrouwengratie. Hij vereenzelvigt zich met het gebeurende
Het wonder wordt nader tot ons gebracht door de deelneming van het volk zelf, dat
nu ook met een nieuwe waardigheid de kunst binnentreedt, echt en ruig, maar door
de imponerende aanschouwing en het felle gevoel hebben ze een transfiguratie
ondergaan, als in die herders der Aanbidding te Florence, die nog den reuk der
aarde aan zich dragen en wier gelaat van extase straalt.
Daar herkennen we weer iets van wat de eigen glorie van de kunst dezer lage
landen uitmaakt: kunst die uit de onversierde werkelijkheid soms het sublieme doet
spreken.

6. Andrea Mantegna.
In 1459 nam Mantegna, reeds beroemd, het verzoek aan van Lodovico Gonzaga,
markgraaf van Mantua, om diens lijfschilder te worden. Hij ging zich vestigen in die
kleine hofstad, die thans zo melancholisch aan de Mincio-moerassen sluimert, en
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zou er, van een paar reizen naar Toskane en Rome afgezien, zijn verder leven
doorbrengen: bijna een halve eeuw nog. Het monument van zijn verblijf aldaar zijn
de fresco's waarmee hij de Camera degli Sposi in het Castello versierde. Zij werden
in 1474 voltooid.
Op een der wanden zien we een portrettengroep (afb. 226), zoals de latere
Hollandse kunst die kennen zal, of... wordt men door een eersten indruk, die van
zelf opkwam, bedrogen, als men hierin een vroegen voorloper ontwaart van
Velasquez' ‘Meninas’? Zo staat men toch, in dat zaaltje te Mantua, verrast door de
levenswaarheid van de voorstelling, die nog feller pakken moest, toen de schildering
minder bedorven was. De wand is als doorbroken. Op een terras, door een marmeren
muurtje afgesloten, zit de markgraaf, pratend met een secretaris, naast hem zijn
vrouw, Barbara van Brandenburg, daarbij staan hun kinderen en verscheiden
hovelingen; vóór de enkele treden die naar het terras voeren wordt een slanke
jongeling, die het gezin gaat vervoegen, door anderen verwelkomd; de hond slaapt
onder den zetel; een afzichtelijk dwergjeswijf - droef speelgoed der toenmalige
vorsten, - met vinnige kijkers in haar verouderd, paf gezicht, zet een hoge borst, de
stumper, omdat ze mee gekonterfeit wordt. In haar opgeblazen kleinheid lijkt ze mij
haast een exponent van de lege praal der fiere heren, die zich in dat eigenlijk nogal
burgerlijke hof bewegen. Misschien heeft Mantegna, in zijn
kunstenaars-opgetogenheid, geleden onder het contrast tussen zijn antieken droom
en de werkelijkheid waar hij hier aan gebonden was? Wat er van zij, aan officiële
vleierij heeft hij waarachtig niet gedacht! Iedere kop is een karakter,
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ontleed met een onmeedogend scherp realisme. De secretaris lijkt op een gier; de
markgraaf mist allen adel, zou een oud notaris kunnen zijn; de markgravin, een
Hohenzollern, vierkant blok vlees met brede, in het brocaat als gepantserde
schouders, draagt in haar grove trekken een harden wil; de zoons hebben flauwe
gezichten, overvoed of ziekelijk, het stil mijmerend, dun-lippig jongetje - een bisschop
reeds! - bijna rachitisch, andere personages zijn ijzig gesloten of verwijfd ijdeltuitig,
- een, met brutale kinnebak en halfdichte ogen, broedt ik weet niet welke wreedheid.
En toch, zoals zij daar vereeuwigd staan, ademt het geheel een zeldzame macht,
door het energisch-bepaalde der visie en de grootheid der samenstelling.
Voor den innerlijken bouw van de gestalten en het leven van de bewegingen, was
Mantegna de mindere van de beste Florentijnen, van een Pollaiuolo b.v. Hij ging
meer uit van de oppervlakte, waar de verlichting nadruk legt op het modelé. Maar
in de Camera degli Sposi zijn de figuren meer van-binnen-uit belichaamd, dan bij
hem nog het geval was, - een gevolg wellicht van zijn verblijf te Florence in 1468?
Nooit is hij vrijer geweest en indrukwekkender, nooit zekerder van zijn meesterschap,
- het karakteristieke uithalend als met een stalen etsnaald, en toch altijd statig,
golvend breed.
Nog bewuster dan te Padua heeft hij hier de illusie van de onmiddellijke
werkelijkheid nagestreefd. Er zullen enige geslachten voorbijgaan eer iets dergelijks
weer bereikt wordt. Het licht geeft eenheid aan de compositie, die daarbij aan de
architectuur en de verlichting van de kamer is aangepast, terwijl de perspectief
berekend is
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op het oog van den toeschouwer: alles werkt samen om het beeld zo waarschijnlijk
mogelijk te maken. De ruimte is geen wiskundige constructie meer, maar geheel tot
zinnelijke voorstelling geworden. Sommige figuren, vóór de pilasters, lijken tussen
ons en de hoofdgroep te staan. De kleur zelf verhoogt nog het effect: niet meer de
dunne, altijd ietwat krijtachtige kleur van het fresco, maar de prachtig voltonige van
de olieverf. Daarbij ontbreekt het de samenstelling niet aan wel-bezonnen stijl: al
hebben de twee helften dezelfde afmetingen, de linker trekt dadelijk de aandacht,
met het verschoven gordijn en de gewichtiger massa's die met rijkere tegenstellingen
tegen den dieperen, zonnig-helderen achtergrond uitkomen.
Op den wand daarnaast, waar we de ontmoeting bijwonen, vóór een wijd
landschap, van den markgraaf met zijn zoon den kardinaal en gevolg, wist Mantegna
hoe hij de kleuren wat dempen moest in de open lucht. Maar het stoutste heeft hij
dan gewaagd in de zoldering (afb. 227): hij heeft ze opengebroken en geeft ons
uitzicht op den hemel; engeltjes, in steile verkorting van onder gezien, spelen op
den rand, vrouwen komen over de leuning naar binnen kijken, haar beschaduwde
gezichten op verbazend moderne wijze door reflexen uit het wisselende licht van
de wolken verlevendigd. Die luministische zin is maar zelden bij Mantegna tot volle
ontwikkeling geraakt: wat niet wegneemt, dat hij hier al Correggio aankondigt.
In zijn schilderijen, met olieverf op paneel of lijnwaad uitgevoerd, - het schilderen
op lijnwaad was nog een nieuwigheid, - heeft Mantegna dezelfde beginselen als
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in zijn monumentaal werk toegepast, met die doelbewuste, bijna dogmatische
eenzijdigheid van de scheppers die hun wereld naar het gebod van hun ‘ik’
omvormen. Wij hebben daar dezelfde logische bepaaldheid van den ruimte-opbouw,
dezelfde beelden-vastheid, dezelfde preciese scherpte van tekening, dezelfde
strenge opvatting. Men zie b.v. zijn polyptiek in S. Zeno te Verona (1459) (afb. 228),
die in zo menig opzicht aan Donatello herinnert, - het eerste geheel met
renaissance-geest doortrokken altaarstuk, statig als een ‘triomfo’: de wil om aan
alles duidelijke stoffelijkheid te verlenen heeft hier zelfs van den stralenkrans der
H. Maagd een zwaar metalen, geciseleerd rad gemaakt. In Mantegna's portretten
zijn de lichtvlakken zeer beslist aangegeven, alles afgelijnd, de delen meer
ineengezet dan ineengegroeid. Zijn landschappen, die op invloed van Jacopo Bellini
wijzen, worden een soort van architectuur, woestenij van snijdend-harden steen,
waarop het oog gemakkelijk de afstanden van de plans kan meten (6) (afb. 229)
Slechts bij uitzondering laat hij zich tot den fijnen lichttoon verleiden, als in den S.
Joris te Venetië. Altijd is zijn vorm een wonderbare samensmelting van
natuurwaarheid en, door zijn strengheid zelve, ideale abstractie.
In het koloriet van zijn schilderijen wedijvert Mantegna klaarblijkelijk met de pracht
van Vlaamse en Venetiaanse panelen, vooral in kleinere ‘kabinetstukken’, met
uiterste zorg uitgevoerd, als goudsmederij, en vol wisseling van glansen. De oosterse
weelde van het bijwerk, van de blinkende vruchten in het donker groen, van het
antiek ornament en de marmerbekleding der wanden, wordt er uitgepenseeld met
dat angstvallig realisme uit
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het Noorden, dat met Mantegna's drang om van iedere bijzonderheid trouw
rekenschap te geven zo goed overeenstemde, al bewaart hij in zijn nauwkeurigheid
toch altijd den klaren, groten vorm, - een naturalist, die de natuur tot zijn eigen geest
verheft.
Maar wat we nog beter uit zijn schilderijen leren kennen, is het diepe leven van
zijn ziel. Zijn pakkende macht zit in het samentreffen van hartstochtelijke ontroering
met koelverstandelijk meesterschap. Geen Italiaan uit zijn tijd heeft zoals hij de
smart vertolkt. Den hogen ernst van Donatello's madonna's heeft hij begrepen en
nagevoeld, hij wordt bij hem tot een aangrijpende droefheid, waar de Moedermaagd
haar arm bloedje, zo een echt mensenkind, beschermend tegen zich aandrukt. Zijn
athletische Sebastiaans (afb. 230) kennen den adel van het verlangen waar zij hun
bloed voor offeren, zij lijden niet zozeer onder de pijlen als onder den smaad die
hen op aarde gekluisterd houdt. De figuren van Mantegna hebben den weemoed
der helden, die zich steeds alleen weten, en zwijgen. En daarbij spruit uit die
granieten natuur bij wijlen een zonderlinge fantasie, iets van dat
Germaans-romantische gemoed, waardoor hij het hart van Albrecht Dürer zou
winnen.
Nog één monumentalen cylus heeft hij in zijn latere dagen voltooid, en een waarin
hij zich geheel mocht overgeven aan de geestdrift van zijn leven, een optoveren
der Romeinse oudheid, - niet meer als bijzaak, maar ditmaal, ver van het dagelijkse,
alleen ter wille van haar glorie: den triomf van Julius Caesar, - negen grote taferelen,
eigenlijk als cartons voor tapijten opgevat, en heden te Hampton Court bewaard. In
de jaren 1480 heeft hij
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er aan gewerkt, in 1492 waren ze bijna af. Daar heeft hij zijn humanistische
geleerdheid naar hartelust mogen botvieren: in die drukke composities, vol vrije
bewegingen, trekt het gedruis van een zegevierend leger voorbij, een optocht van
reuzen, die de aarde onder zijn honderden stappen doet dreunen en de lucht vult
met zijn tropeeën, bazuinen, standaarden, arenden, offervlammen, - daad van een
geweldigen wil, die, boven zijn tijd uit, zijn heldhaftigen droom oproept tot
onvergankelijk bestaan.
In zijn panelen blijft hij die hij was, liefhebber van precies-klaren en tevens
vergeestelijkten vorm. Tegen het eind van zijn loopbaan is hij trouwens den
XVIe-eeuwsen stijl gaan benaderen, in zijn streven naar vereenvoudiging en
geslotenheid van de massa's. Vermoedelijk is hier rekening te houden met invloeden
van Melozzo da Forlì, wiens werk hij in 1489 te Rome zag, wellicht ook van Leonardo
da Vinci. Zijn tragische ziel schijnt nog aan grootheid te hebben gewonnen. Zelfs
uit zijn ‘Madonna della Vittoria’ (1495-1496, Louvre) spreekt iets van vurigen
weemoed. Of men herinnere zich maar dat Christuslijk (Brera te Milaan) (afb. 231),
fel verkort met de voetzolen naar ons gekeerd als in een dodenkamer gezien, en
waar misschien Rembrandt in zijn Anatomische Les van Dr. Deyman (Rijksmuseum)
aan gedacht heeft. Maar in zijn laatste jaren, toen hij voor Isabella d'Este den Parnas
schilderde, met zijn harmonischen rei der Muzen (± 1500, Louvre), zegevierde de
Italiaanse schoonheid weer in hem, bracht nu den ouden arend een ontspannen
stemming, den zegen van een zachtheid in dien glorieuzen zonsondergang.
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Nog een woord over zijn kopergravures. Met die van Antonio Pollaiuolo het
voornaamste wat op dat gebied in XVe-eeuws Italië geleverd werd: het straflijnig
plaatsnijden was zo recht iets voor hem. Waarschijnlijk waren die proeven slechts
bedoeld als studiebladen, maar zij hebben ruimschoots bijgedragen tot de
verspreiding van zijn kunst.
Mantegna's invloed is het, die het machtigst in Noord-Italië heerste, gedurende
de tweede helft van de XVe eeuw. De bepaaldheid van zijn scherp-plastischen vorm
en van zijn gebonden samenstelling in een streng perspectivische ruimte, drong
zich daar allerwegen op, reeds kort na de voltooiing van de kapel in de Eremitani,
en daar die stijl een volledig, logisch stelsel was, werkte hij onverdeeld met des te
meer gezag, werd hij gemakkelijk in zijn geheel overgenomen, lokte hij meer tot
gewillige navolging dan, op hààr gebied, de schoonheid van Piero della Francesca.
Te gelijk met de ontwikkeling van de uitdrukkingsmiddelen had de behoefte aan
kunst toegenomen: in steden die tot dan betrekkelijk weinig hadden voortgebracht,
ontstonden bloeiende scholen, en overal was het daar het Paduaans evangelie dat
als het levend woord werd aanvaard, en in verscheiden nieuwe tongvallen verspreid:
te Vicenza, te Verona, ook te Milaan, waar Vincenzo Foppa (in 1457 uit Brescia
overgekomen) de Mantegneske kantigheid temperde door een fijn, koel koloriet, en
Ambrogio Borgognone (± 1450-1523) dat dan tot een delicaat-zilverigen toon nog
milder samenstemde. Daarmee komen we in Lombardije al enigermate in de buurt
van Leonardo da Vinci.
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Te Ferrara raakte de invloedssfeer van Mantegna die van Piero della Francesca.
Dat merkt men het best aan de uitgebreide reeks astrologische voorstellingen, met
tonelen uit het hofleven, voor hertog Borso d'Este ± 1470 in het Palazzo Schifanoja
voltooid door verscheiden schilders, onder wie Francesco Cossa (± 1435-1480) de
voortreffelijkste was.
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XIII. De laatste decennien
1. Inleiding.
Op de hoogvlakte van de realistische renaissance, en naast al het grote dat daar
volbracht werd, doen zich, vooral na 1460, de tekenen van een nieuwe
geestesgesteldheid voor: men begint minder van het steil-ernstige of het heldhaftige
te houden dan van het aangenaam-fraaie. De strenge stijl wordt getemperd door
sierlijke bevalligheid. De hooggestemde opvatting van vroeger gaat door den band
afnemen: de kunst komt het gewone leven nader, de uitdrukking wordt
mededeelzamer, gemoedelijker. Naast Donatello: Desiderio da Settignano; naast
Van der Goes: Memlinc; naast Piero della Francesca of Mantegna: Benozzo Gozzoli.
Wanneer omstreeks 1475 die strekking zich uitbreidt, treedt de XVe-eeuwse
renaissance in haar laatste phase. De vaardigheid heeft nog toegenomen, maar de
bezielende geest verliest aan kracht. Of liever: zoals in het leven van elken stijl biedt
die laatste phase een zeer samengesteld aanschijn: het oud-gewordene en het
nieuwe in wording lopen door elkaar, de ebbe vermengt haar wateren met die van
een wassend getij. Of om het anders te zeggen: midden in de ver-wording schieten
kiemen van her-wording op, die het rijzen van een nieuwen
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Europesen stijl aankondigen. En tussen dat alles in, tussen verzwakking en
wedergeboorte, zijn er nog genoeg kunstenaars die, zonder den bodem van de
realistische renaissance te verlaten, het gezonde evenwicht van hun grote
voorgangers gestand doen: ik hoef er geen nadruk op te leggen, dat een
karakteristiek zoals ik hier van het tijdvak poog te geven, in zeer globalen zin moet
opgevat worden.
De tekenen, waaraan wij erkennen dat de XVe-eeuwse stijl op het neerhellend
vlak geraakt is, hebben zelf meer dan één uitzicht. Vooreerst, enige vermoeienis,
het teren op het verworvene, het verzaken van de eerlijke naturalistische waarneming
voor een gemakkelijker en wel eens slapper vormgeving, - gedeeltelijk gevolg van
den vooruitgang zelf: men krijgt de technische vraagstukken nu geheel onder de
knie en dat moedigt de virtuositeit aan. Doch daarnaast ontwaren wij de meer
positieve kenmerken van dien bijzonderen smaak, die het verloop van elke
kunst-ontwikkeling afsluit: in dit geval, het overdrijven van al wat de XVe eeuw haar
stijl-karakter gaf, - hyper-ontleding, die de kalme compositie breekt, losser maakt
of overlaadt, met een voorkeur voor verdeelden, puntigen, gekartelden vorm, tengere
geledingen, spitse gebaren, - ‘vlammen-stijl’ die zich in kronkelende lijnen vermeit,
- ‘maniërisme’ dat daarin het decoratieve zoekt, - ‘barok-kunst’ die alle bedoelingen
onderstreept, tot het te verfijnde of het te zware, en waar zij niet in week sentiment
verflauwt, de beweging opzweept tot ongebreidelden hartstocht.
Doch daartegenover, midden in die onrust van uiteengewerkte delen, zien wij
tevens, hier en daar, het
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andere groeien: een trachten naar meer gesloten samenstelling, naar stillere massa's,
naar verbinding der rythmen tot een organische eenheid, naar de waardigheid van
rijken eenvoud, kortom naar een kunst, die alle instincten onder de wet en den geest
ordenen wil. Dat zal, omstreeks 1500, de ‘hoge-renaissance’ worden, de ‘klassieke’
bij uitnemendheid. Wat ik in de kunst van ± 1450-1480 klassiek noemde, was het
volmaakte binnen de perken en naar het wezen van de realistische renaissance;
wat ik in de kunst van ± 1480-1500 klassiek noem, is principieel van anderen aard,
behoort al tot het wezen van den nieuwen, XVIe-eeuwsen stijl, die niet meer aan
de verbijzonderde werkelijkheid blijft hangen, maar uit die werkelijkheid de norm te
voorschijn wil halen.
Tegelijkertijd wordt op het eind van de XVe eeuw ook nog in anderen zin de kunst
van de XVIe voorbereid: het colorisme, het samenstellen door middel van de
toonwaarden der kleur, schept te Venetië de mogelijkheid van een zuiver ‘picturale’
schilderkunst.

2. De oude Donatello.
Nog is Donatello's loopbaan niet ten einde. Hij overleed eerst in 1466. De daden
die hij tussen zijn zeventigste en zijn tachtigste jaar volbracht getuigen van zijn
onverzwakten drang, van de frisheid zijner waarneming, van de innerlijke
noodwendigheid die hem altijd naar nieuwe veroveringen jaagt, belettend dat hij in
herhaling of verstrakking zou vervallen. Dat werk uit zijn laatste levensdagen heeft
weer, bij denzelfden grondtoon, een ander uitzicht, vertolkt een andere stemming.
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De rustige harmonie is opnieuw verbroken. Hartstochtelijker stemmen klinken er uit
op, woeste dissonanten soms. Hier beseffen wij, hoezeer de antieken slechts één
motief in zijn werk zijn geweest: dat verdwijnt nu wel niet, maar blijft beperkt tot
versiering. De geest van de oudheid wordt overwonnen door den christelijken, - de
schoonheid van de vormen moet weer wijken voor de volstrekte uitdrukking van het
gemoedsdrama.
Voor de Doopkerk te Siena maakt hij een bronzen Johannes den Dooper (thans
in den dom), wreed in de woestijn verwilderden asceet met geraamte-handen,
verschrikkelijk onder zijn ruige dierenvacht, - voor de kathedraal te Florence (thans
in de Doopkerk) een houten S. Magdalena (afb. 232), die als de nog verschrikkelijker
zuster van dien Johannes verschijnt: nooit, zelfs niet in zijn hevigsten naturalistischen
tijd, was Donatello zo ver gegaan in de roekeloze weergave van het leed, de ellende,
de lelijkheid. In dat uitgemergelde lichaam, in dat masker zonder tanden, dat onder
zijn vuile haarklessen als uitgeteerd door tranen, reeds uitgevreten is door den dood,
leeft alleen nog de vlam van de pijnlijkste, traanloze smart, met de oude biddende
handen het laatst menselijke in dat rauwe beeld dat de stof en alle aardse vreugd
verloochent.
Doch toen Donatello zijn tragische Judith-groep, de Onthoofding van Holophernes
voor den binnenhof van Cosimo's paleis goot (thans in de Loggia dei Lanzi), - een
zonderlinge, eigenlijk niet geslaagde samenstelling, die niet alleen van alle zijden
kan bezien worden, maar eerst begrepen wordt als men ze van alle zijden beziet,
- toen liet hij op het driekantig voetstuk de meest uitgelaten
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bacchanale razen, het schrilste contrast zoekend met het bloedig bedrijf van de
moordenares. Hij schijnt zich nu in dergelijke tegenstrijdigheden te vermeien, terwijl
hij zijn eigenaardige uitdrukkingsmacht met zijn overmoedigen durf tot het uiterste
drijft.
Ik laat hem hier naar een van zijn allerlaatste werken beoordelen. Voor de kerk
van Cosimo de' Medici, S. Lorenzo, ontwierp hij de twee rechthoekige, met bronzen
reliëfs gesierde kansels. Leerlingen hebben er zeker een hand in gehad, en sommige
stukken werden eerst een eeuw later uitgevoerd. Maar iets als de Afneming van het
Kruis (afb. 233) draagt in hoofdzaak het kenmerk van Donatello. De in zich afgesloten
compositie heeft plaats gemaakt voor een onbegrensd spel van krachten dat buiten
de lijst heengolft. De overwonnen strijder ligt uitgestrekt op den schoot van de
Moeder, die als versteend hem met haar bevende handen nog vasthoudt, hem star
beschouwt, in haar onuitsprekelijke droefheid verzonken, terwijl rondom krankzinnig
huilende vrouwen, jongeren, Romeinse krijgers, allerlei gedaanten dooreenwarrend
roeren, in verbijsterde drift, als in den scherpen droom van een visionnair. En boven
het christelijk treurspel, symfonie van ongetoomd of door gebed veredeld leed, loopt
een heidense fantasie van centauren, stoeiende amoretti, leven dat naast de
wanhoop en den dood weer fris opschiet. Dat alles trilt en beweegt en schreit en
lacht onder de zenuwachtige hand van een die zich spoedt, omdat hij de
onontkoombare verlamming nabij weet. Niemand had ooit zo vrij zijn eigenmachtigen
scheppingslust uitgevierd. Het antieke evenwicht, de heldere kalmte, het streven
naar af-
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gewogen schoonheid is lang vergeten, hier woelt een geest die alleen nog zichzelf
uitspreken wil met het vurige woord van het gevoel dat in hem brandt.
In 1466 werd Donatello begraven in S. Lorenzo, dicht bij de plaats waar Cosimo
de' Medici rustte.
Hij is de machtigste leven-bedwinger geweest uit dien leven-bedwingenden tijd,
de XVe-eeuwse renaissance; de veroveraar van de plastische wereld; de veelzijdigste
beeldhouwer wellicht die ooit de stof bezielde: hij heeft de plastiek met zulk een
menigvuldigheid van uitdrukkingsmiddelen, nieuwe vormen en rythmen en
samenstellingen verrijkt, dat met hem eigenlijk haar moderne grootheid begint. Zijn
invloed werd nog versterkt door het geluk dat hem, die aan zoveel verschillend
materiaal een zo indrukwekkende taal gaf, een tachtig jaar lang en tot het einde toe
scheppenslustig leven beschoor. Hij had die zelfstandigheid, die diepte van
persoonlijkheid, die aan alles de geheime kracht van het zelf-ervarene meedeelt,
maar daarbij den stelligen, klaren blik, die de dingen ziende ze tevens kent. Er was
in hem die gezonde eenheid in wisselwerking van ziel en wereld. Daardoor komt
het, dat hij steeds dezelfde is en zichzelf nooit herhaalt. En daarop steunt ook zijn
eenvoud. Man uit het volk, heeft hij altijd iets van den goeden werkman behouden,
wars van het kunstmatige, het theoretische, het gevoelige; maar een genialen
werkman, die, niets anders erkennend dan zijn gemoed en de natuur, met verheven
ernst en energie het wezenlijke in de meest uiteenlopende verschijningen heeft
willen vasthouden: de frisheid van het jonge vlees, het slappe of verdroogde vel van
den ouderdom, de instinctieve kindervreugd, den
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heldhaftigen drang en de wrange ellende van het menselijk bestaan, het treurspel
dat aan woesten waanzin grenst en de kalmste helderheid, het schone en het lelijke,
het heidendom en het christendom... Alles altijd vol merg, zelfs de gratie. Alleen
voor de bijzondere lieftalligheid van de jonge vrouw schijnt Donatello minder oog te
hebben gehad dan zijn meeste tijdgenoten; hij verkiest het kinderlijke van het heel
jonge meisje, of de vrouw met het grote, sterke hart, dat al weet wat het leed is en
de daad.
Zulk een kunstenaar werkt als de natuur zelve, steeds en tegelijkertijd ontledend
en samenvattend. Maar het behoort ook tot de natuurlijke geschiedenis van den
geest, dat hij in zijn krachtigste groei-periode meer geneigd is tot de zoekende,
uiteennemende studie, en dat later het synthetische vermogen overweegt. Eigenlijk
merken wij in de ontwikkeling van Donatello hetzelfde verloop als ons herhaaldelijk
in de algemene ontwikkeling van de stijlen treft. Eerst werkt hij zich op aan het
voorbeeld van wat anderen vóór hem hebben voortgebracht; maar weldra bezit hij
de vereiste vaardigheid en luistert alleen naar de grote leermeesteres, natuur; wil
het karakter van ieder ding begrijpen, alle levensvormen bemachtigen. Doch haar
veelzijdigheid dwingt hem weer naar het verband te vorsen, naar de wet der
verschijnselen, terwijl in zijn eigen gemoed dezelfde ‘afklaring’ plaats heeft: dat is
de klassieke tijd van vereenvoudiging, evenwicht en harmonie. Daar kan hij
bevroeden wat een kunst die den ordenenden geest gehoorzaamt, aan de oudheid
hebben zal. Maar het leven staat niet stil, en op dat klassieke volgt dan de barok;
hij schiep meer van uit de samen-
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bouwende verbeelding, nu wordt de ziel een zelfheerlijke macht, die alle regels en
normen versmaadt voor hare innerlijke waarheid alleen, de vaste, geslotene lijn
weer breekt voor den oneindigen droom.

3. De Italiaanse beeldhouwkunst na Donatello.
Men herinnere zich, wat hierboven van de kunst uit de jaren 1460 en 1470 gezegd
werd: bet grote of heroïsche maakt dikwijls plaats voor het aanminnige. Het realisme
krijgt aan den enen kant iets burgerlijks, nuchters, aan den anderen kant vertoont
het dien trek naar het elegante, dat de menigte bekoort. Bij de marmerbewerkers,
voor wie versiering ten slotte het voornaamste was, de figuur op zichzelf van minder
betekenis, komt hierbij nog een liefde voor rijkelijk uitzicht. Desiderio da Settignano
was in zijn gratie nog zeer zuiver van stijl, iemand als Agostino di Duccio (1418-1481)
- die, het moet gezegd, meest buiten Florence vertoefde en o.m., kort na 1457, den
gevel van S. Bernardino te Perugia met reliëfs smukte, - vervalt wel eens in het
droogjes geknutselde. Of stellen wij het aardewerk van Andrea della Robbia
(1435-1523) naast dat van zijn oom Luca, dan is de afstand tussen beiden wel niet
uitsluitend door de nieuwe stemming te verklaren: de ontwikkeling brengt het mee,
dat Andrea in zijn reliëfs meer zin voor het vol-plastische heeft, - aan den anderen
kant zijn de nadelen van de techniek, waar ik reeds op wees, al wat toegenomen:
bij Luca voelde men nog altijd den beeldhouwer in marmer, Andrea is uitsluitend
kleiboetseerder, - en overigens is het atelier een fabriek geworden, die tot diep in
de XVIe eeuw in 't groot voortbrengt; maar daarbij zal het
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ons niet ontgaan, dat Andrea's kunst, hoe verrukkelijk ook, - want die tijd is zo
schoon, dat een afdingend oordeel cum grano salis en slechts als aandikking van
een nuance gelden mag, - iets minder verhevens heeft, en gemakkelijk naar het
behaaglijke en het sentimentele overhelt; wie de beroemde zuigelingen op den gevel
van het Spedale degli Innocenti beschouwt (uit de jaren 1460) (afb. 234), zal licht
begrijpen wat ik hier bedoel.
Wenden wij ons nu tot de grote ‘marmorarü’, Antonio Rossellino (1427-1479),
den broer van Bernardo, die van dezen en van Desiderio veel heeft geleerd, Mino
da Fiesole (1431-1484) en Benedetto da Majano (1442- 1497), dan kunnen we
waarnemen, dat ze in zekerheid van plastische vormvoorstelling zijn vooruitgegaan,
maar die zekerheid zelve wordt een gevaar van ondiepte. Reeds Antonio Rossellino
blijft soms aan het kleine hangen, in wat te drukke reliëfs, - aantrekkelijk genoeg,
maar zonder die liefdevolle uitvoering die de madonna's van Desiderio met geest
omhulde; zijn graf van den Kardinaal van Portugal in S. Miniato te Florence (14611466) (afb. 235) lijdt al, met die van Bruni en van Marsuppini vergeleken, aan
onrustige beweging en staat op het kantje van toneelachtige praalziekte. Met Mino
da Fiesole, die te veel voortbrengt, begint de vluchtige stilering en de manier.
Benedetto da Majano, de jongste uit dat geslacht, is ook de knapste en de
pronkzuchtigste, - maar wat lijkt het burgerlijk pronkzuchtigste in die Florentijnse
wereld nog altijd voornaam! En gelukkig bezit hij daarbij een persoonlijk, zeer fijn
temperament, en zelfs een zekere grootheid gepaard met gemakkelijke
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beheersing van het vol-plastische, waaraan we den aantocht van de hogere
renaissance voorgevoelen.
Op de hogere renaissance zal die hele school vooral invloed hebben door de
samenschikking van beeldhouwkunst met architectuur en versiering. En op een
bijzonder gebied, het portret, hebben wij haar ongemeen mooie werken te danken:
waar de kunstenaar aan een model gebonden was, kon hij zich min of meer aan
de gebreken van den algemenen tijd-stijl onttrekken, al is ook het karakter van den
tijd-stijl, en dat van ieder kunstenaar, in die koppen te onderkennen. Hier is Benedetto
da Majano weer de beste: sommige van zijn mansbusten zijn meesterwerken van
vast en volronde in de ruimte ontwikkelde, zorgvuldig realistische en daarbij brede
uitbeelding (afb. 236).
Toch is het in de marmerplastiek niet, dat de vooruitdringende kunstzin van dien
tijd zich het duidelijkst uitspreekt: de zuiver-artistieke veroveringen moeten wij vooral
bij de bronsgieters zoeken. Dat is ook gemakkelijk te verklaren. Ik wees er reeds
op, dat marmer overal in de versiering van de kerken gebruikt werd, en door den
architect Bernardo Rossellino werden de marmerhouwers dan nog meer in de
decoratieve richting gedreven, terwijl de bronsgieters vrijer hun realistische en
louter-plastische doeleinden konden najagen. Vergeten wij daarbij niet, dat de
machtigste schepper, Donatello, in zijn latere jaren haast uitsluitend bronsgieter
was geweest. Sommige van zijn pogingen worden door de marmerhouwers
voortgezet, en andere door de bronsgieters, maar op dezen is zijn invloed onverdeeld
en rijker aan gevolgen: zij pakken het
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probleem van den vorm aan en werken het op weloverwogen wijze uit. Na den bouw
van het lichaam willen ze de beweging van het lichaam meester worden. Het brons
leent zich daar beter toe dan de klompige massa van het marmer. Wat men in
gedweeë was boetseert gaat rechtstreeks in het brons over. En het brons wordt niet
beschilderd: daar was dus het effect alleen met modelering te verkrijgen, terwijl de
marmerhouwer zich ook met kleur kon behelpen. Van belang is verder, dat de kunst
nog meer dan vroeger, bij de rijkgeworden Florentijnen, voorwerp van weelde
geworden is, de goudsmederij speelt een grotere rol en dit komt de bronstechniek
ten bate, daar zij met de goudsmederij in nauw verband staat, - alle bronsgieters
zijn oorspronkelijk goudsmeden. Wat vermogende patriciërs van de bronsgieters
verlangen, dat zijn kleine beeldjes ter opsmukking van het binnenhuis; en dit niet is
ook zonder betekenis: want ten eerste laten zich in dergelijke kleine beelden de
gestelde problemen lichter oplossen; en dan is dit kunst voor privaatgebruik, die
geenszins aan heilige stof gebonden blijft, meer spel aan het humanisme inruimt,
aan de navolging van de antieken, aan het naakt; en het naakt is dan weer bijzonder
geschikt om het probleem van den vorm, zuiver en zakelijk, op algemeen geldige
wijze uit te werken. Zo krijgen de bronsgieters de leiding Van de kunstbeweging,
oefenen zelfs, zoals we verder zien zullen, een merkelijken invloed on de schilders
uit.
Wij moeten hier uitgaan van Bertoldo di Giovanni (1415/1420?-1491), die een
leerling was van Donatello? uit diens lateren tijd, en de meester worden zou van
Michelangelo. Hij heeft meegewerkt aan de preekstoelen
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in S. Lorenzo, en ik acht het zelfs mogelijk, dat de fries, op den hier afgebeelden
kansel (afb. 233), geheel van hem is. Na Donatello's dood werd hij bewaarder van
de antieken-verzameling door Lorenzo de' Medici in de tuinen van S. Marco ingericht.
Zonder de natuur te verwaarlozen gaat hij dus bij de oudheid te rade, zoals voldoende
blijkt uit zijn voornaamste werk, kleine beeldjes en kleine reliëfs voor kunstkenners,
en dat hij een sterke voorkeur voor het naakt aan den dag legt, hoef ik er niet bij te
voegen. Maar de eigenlijke vraag is, wàt hij nu in de oudheid gezocht en gevonden
heeft: hij heeft van haar geleerd, hoe de gestalte feller en klaarder te doen leven,
de delen ervan in hun bijzonderheid en hun samenhang beter te doen uitkomen,
en wel door verscheiden middelen: door die innerlijke verrijking van de plastische
motieven die men den ‘contrapost’ noemt, evenwicht van tegengestelde bewegingen,
- verband b.v. van het rechterbeen met den linkerarm, in contrast met en opwegend
tegen het verband van rechterarm en linkerbeen, - verder nog door de draaiing van
de gewrichten en de aanspanning van de spieren; en om die aanspanning van de
spieren overtuigend te tonen, maakt hij van zijn beeld een strijd van krachten, - strijd
b.v. van de kracht tegen een zware massa, van den strevenden geest tegen
neerdrukkende zwaarmoedigheid. In beide opzichten is Bertoldo een voorloper van
Michelangelo. Maar hij blijft den zorgvuldig verfijnden, ietwat ‘kleinen’ stijl van zijnen
tijd getrouw, nog aandachtig realistisch in de behandeling van het naakt, met iets
van dat spitse, waar het late Quattrocento van hield: het wezenlijke van
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Bertoldo's vormenopvatting zal Michelangelo in het grootse, monumentale
overbrengen.
De beroemdste onder al die bronsgieters na Donatello was Andrea del Verrocchio
(1435-1488), van huis uit een goudsmid, die ook aan schilderkunst deed en als
zodanìg de meester van Leonardo da Vinci mocht zijn. Er blijft iets in hem van den
goeden eerlijken werkman, wat nuchter detaillerend soms, en Vasari noemt zijn
manier nog ‘alquanto dura e crudetta’. Hij zoekt weer in een andere richting dan
Bertoldo: wat hij wil, is het plastisch volume, het beeld dat niet voornamelijk als
silhouet, van één kant bekeken, betekenis heeft, maar dat in zijn vol-ronde massa
de ruimte laat voelen, zoals die het van alle zijden omgeeft. In dat opzicht mag
gezegd worden, dat de renaissance niet alleen heel vrij tegenover de oudheid staat,
maar feitelijk verder dan de oudheid gaat.
Voor Lorenzo il Magnifico, met wien hij vertrouwelijk verkeren mocht, maakte
Verrocchio een David (1468, Florence, Museo nazionale) (afb. 237), die zich tot
vergelijking met dien van Donatello leent, en, al heeft hij nog niet dat vol-plastische
waar ik daareven op wees, de algemene stijlontwikkeling toch duidelijk doet uitkomen:
men merke hier hoe de beweging heeft toegenomen, in de gewrichten, in het draaien
van het lichaam, in de houding van armen en benen, en dan het magere, hoekige
van de vormen, het angstig-bewerkte van de bijzonderheden, die nadrukkelijker
naar voren worden gebracht, - de ciseleringen van den kolder b.v., die de naakte
delen onderbreekt. Ieder stuk is op zichzelf met uiterste zorg en zelfs wat kleintjes
afgewerkt. Vooral kenschetsend de puntige elleboog, vlak in de breedte gezien.
Dona-
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tello's David was meer samengesloten, zonder zulke gaten onder den linkerarm en
tussen de benen. Die van Verrocchio is meer elegant dan groot, zenuwachtiger,
minder antiek. Dat vordert de smaak van den tijd nu: niet zozeer kalmen eenvoud
als verfijnde sierlijkheid, de nog groeiende, nog groene schoonheid van het kind dat
jongeling wordt. De glimlach, die al aan Vinci denken doet, stemt hiermee overeen,
zacht met toch iets van uit de hoogte neerziende zelfingenomenheid, vertrouwend
en schuchter te gelijk.
Om Verrocchio's trachten naar het vol-plastische toe te lichten zou ik de aandacht
kunnen vestigen op de Thomasgroep in een buitennis van Or San Michele
(1476-1483): eerste proef van, trouwens nog niet bevredigend geslaagde,
samenschikking van twee vrijstaande beelden; er is een zekere breedheid in, die
den klassieken tijd aankondigt, al bereikte Verrocchio die van nature niet gemakkelijk.
Maar ik haast me rechtstreeks tot het vermaardste van al zijn werken: het
ruiterbeeld van den condottiere Colleoni (afb. 238), bij SS. Giovanni e Paolo te
Venetië (in 1479 besteld, eerst na Verrocchio's dood door den Venetiaan Leopardi
opgericht), Leopardi zette zijn naam op het werk: is er wellicht toch iets van hem
in? En zou men hier reeds enigen invloed mogen vermoeden van Leonardo's
tekeningen voor het ruiterbeeld van Francesco Sforza, waar hij zich sedert 1482
mee bezighield? Vragen, die ik liefst aan kant laat, vóór het werk zelf.
Ik zal niet gauw den indruk vergeten, toen ik Colleoni voor de eerste maal ineens
boven mij zag, op Leopardi's hoog-smal voetstuk: daar brak de kracht van een
nieuwen
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tijd uit, van de tomeloze persoonlijkheid, die voortgaat, haren weg baant,
onweerstaanbaar, over alles heen, al wie haar hinderen zou op de vlucht jaagt. Er
is in de wereld geen pakkender belichaming van het geweld der onoverwinbare,
albedwingende wilskracht.
Wij denken van zelf aan Gattamelata terug, en erkennen den vooruitgang van
den zin voor het vol-plastische, de massa die leeft met de lucht er omheen, in de
drie afmetingen, - al was Gattamelata in dat opzicht al belangrijk genoeg, - het wordt
ons meteen duidelijk, hoe dat grotendeels met de rijkere beweging samenhangt,
en hoe veel meer men nu van beweging houdt: zij is in de wending van lichaam en
hoofd, in het zitten zelf van den ruiter, met stijf- en wijd-uitgestrekte benen, in den
gebogen arm die de even aangeraakte teugels vaster aantrekt, in de vervaarlijke
hand die den commandostaf als een lans omklemt. Het wiegend geschok van den
telgang davert voort in den man, één met zijn paard. Elke spier is gespannen. In
het dier werkt elke pees, zwellen de aderen, alsof het een zware vracht voortsjouwde.
Een geduchte, daemonische kracht stuwt het vooruit. Iedere lijn, de wegende
vleesklomp zelf, is energie geworden, - de beweging, als de geest van de stof, heeft
de stof overwonnen. Fel van uitwerking is de bredere behandeling van den
geharnasten held; de kop vooral, die daarboven het geheel beheerst, is uit enkele
forse contrasten van licht en donker samengesteld. Om den bitter-wreden mond
met neerhangende hoeken, toegebeten, heeft harde wil een dikgerande voor
gegraven, die den haviksneus aan de woeste kinnebak verbindt. In diepe kassen,
onder gefronste, wenkbrauwen, brandt de blik in uitpuilende
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ogen, slingert den bliksem van zijn verachting over de mensen-kudde.
Maar daarnaast heeft Gattamelata het voordeel van eenvoud. Hij is zo helemaal
zonder effectbejag. Donatello geeft de grote vlakken naakt, ononderbroken.
Verrocchio verdeelt, werkt omstandig, angstvallig zelfs, de bijzonderheden uit: men
zie maar den zadel, het tuig. Bij Donatello waren ook sommige bijzonderheden met
zorg geciseleerd, maar wij merkten het niet: hier is het detail wat klein, gewrongen,
- de manen van het paard, zijn hele kop zijn goudsmidsfabrikaat. Het lijkt wel
wonderzinnig, dat een gewrocht, zo één van hartstocht, die trots naar het hoogste
grijpt, grotendeels uit fijntjes en broksgewijs uitgevoerde stukken bestaat. Voor iets
daarvan mag wellicht Leopardi aansprakelijk zijn, maar dan heeft Leopardi den trant
van Verrocchio alleen wat overdreven, en ten slotte zit de tegenstelling, zoals de
schilderkunst ons nader zal leren, in den tijd zelf, die een neergaanden en een
opkomenden stijl vermengt. Als men dien trek in Colleoni ontdekt heeft, gaat men
zich afvragen of de inspiratie die Gattamelata schiep toch niet zuiverder was, innerlijk
groter, of Colleoni niet een ietsje geforceerd is, een houding aanneemt, met een
toneelstem spreken zou... Of men het hartstochtelijk brutale van dien
horden-aanvoerder verkiest, of den kalm ordenenden geest, de bezonkenheid, de
in toom gehouden energie van Gattamelata, hangt eigenlijk van ieders temperament
af. Maar de aanschouwing, waar de adel van de algemene lijn, het kunstwerk als
harmonisch in zichzelf gesloten geheel uit geboren wordt, schijnt me bij Gattamelata
onvergelijkelijk. Verrocchio dreef de verbijzondering
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van de vormen reeds zo ver, dat iemand kort daarna Colleoni's paard een gevilde
figuur voor spieren-studie noemen dorst, en het komt me inderdaad voor, dat, bij
zoveel verbazende macht, hier toch al het gevaar dreigt van een wat droog
detaillerende verfijning.
De derde uitstekende goudsmid-bronsgieter uit dien tijd, de enkele jaren oudere
Antonio Pollaiuolo (1433-1498), die ons ook als schilder zal bezighouden, voert ons
tot het einde der eeuw. Een vurige, fel strevende natuur, maar daarbij, meer dan
de anderen, een geleerde: hij vorst meer de werkelijkheid na dan de oudheid, legt
zich op anatomie toe, wil van iederen vorm weten ‘wat er onder zit’; en dat past hij
dan op het vraagstuk van de beweging toe: om de beweging weer te geven wil hij
eerst de functie van iedere spier goed begrijpen, en het betere begrip van die functie
brengt dan meer klaarheid in het beeld. In het geslacht dat op Donatello volgt is er
geen die er zoveel toe bijgedragen heeft om de nieuwe klassieke sculptuur voor te
bereiden. Het trachten van de anderen heeft hij samengevat, vermenigvuldigd,
verder gedreven. In zijn kleine beeldjes beproeft hij de meest verschillende houdingen
en werkingen van het lichaam, niet alleen in de staande, ook in de zittende, de
liggende figuur; en de buitengewone bewegingskracht is bij hem niet alleen in den
omtrek, maar in de innerlijke boetsering, het levensprincipe zelf voelt ge in de
spanning van den vorm, in de holten en bulten van de massa, waarbij Pollaiuolo
zelfs niet overdrijving schuwt (afb. 239)
Wanneer hij dan het graf van paus Sixtus IV in S. Pieter te Rome maakt
(1484-1493), zo prachtig van techniek, heeft hij nog aan grootheid gewonnen; men
moet
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daar de ganse reeks van reliëfs nagaan die de tombe versieren, - figuren van
deugden en wetenschappen, met al de zwierige zenuwachtigheid die den stijl van
den tijd kenmerkt, waarbij het zeker opvallen zal, dat de theologie nu een heidense
nimf geworden is, - om te beseffen wat een rijkdom van motieven Pollaiuolo
ingevoerd heeft. Het graf van Innocens VIII, insgelijks in S. Pieter (1492-1497) (afb.
240), brengt ons weer een stap verder. Het is volgens een nieuw plan opgebouwd,
dat dikwijls zal nagevolgd worden, in de plaats van het Florentijnse wandgraf, en
dat, in zijn samenstelling van vlakverheven met vrijstaand beeldwerk, aan dit laatste
een groter betekenis dan voorheen verleent: hier ontwikkelt nu Pollaiuolo een zin
voor de ronding der massa, de ruimte-vullende gestalte, zoals geen vóór hem, ook
niet Verrocchio, bezeten had; de bewegingen worden mede gebruikt om den indruk
van het volume te versterken, in een mate die de oudheid niet had gekend; en de
plastiek, waarin uitdrukking het realisme overwonnen heeft, onderwerpt weer
architectuur en versiering aan haar macht, op een zo monumentale wijze, dat wij,
met één woord, hier al in de hoge renaissance staan.
Nu mocht Michelangelo komen en, met de heldhaftige grootheid van zijn
psychische wereld, de volmaking brengen, de samenvatting van alle pogingen, en
de opperheerschappij van het menselijke bij uitnemendheid: den geest.
Geboren te Caprese in 1475, heeft hij in de laatste jaren der eeuw den weg naar
de klassieke renaissance gewezen. Doch ik acht het geraden, het beeld van zijn
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persoonlijkheid en zijn kunst tot het volgende boek te verschuiven.
Ik moet hier nog enige woorden bijvoegen over de Italiaanse plastiek buiten
Florence, wat feitelijk zeggen wil: in Noord-Italië. Naast de Florentijnse behoudt ze
een min of meer provinciaal karakter, streeft niet zo bewust naar verwezenlijking
van kunstwaarden. Al is er nu wel menig belangrijk werk te zien in Lombardije, en
te Bologna, te Padua, te Venetië. In Lombardije bewonderen we soms een
schitterende techniek. Van daar komt Pietro Lombardi (± 1435-1515) en misschien
ook Antonio Rizzo (± 1439-1499) naar de lagunenstad, waar een kunst heerst die
het op schilderachtig effect en realistische uitwerking der oppervlakte heeft
aangelegd. Rizzo levert er, in zijn Adam en Eva van 1483 of iets later (Dogenpaleis)
(afb. 241), levensgrote naakte beelden, het eerste vrouwelijk naakt dat geheel naar
de natuur is uitgevoerd. Pietro Lombardi sticht er een atelier, dat onder zijn beide
zoons Antonio (± 1464-1516) en Tullio (± 1460-1532) tot diep in de XVIe eeuw een
grote rol zal spelen. Als het mooiste wellicht wat dezen hebben voortgebracht wijs
ik op het graf van den doge Andrea Vendramin in SS. Giovanni e Paolo (voltooid in
1493), waar invloed van Griekse beeldhouwkunst in merkbaar is, en dat naar opbouw
en verhouding van plastiek tot architectuur al tot de hoge renaissance mag gerekend
worden.
Te Bologna en Modena gaat de aandacht naar een zeer realistische kunst, die
in haar wilde dramatiek met overdreven gebaren, haar volks pathos, haar
toneelachtige schikking, enigszins aan de Franse grafleggingen
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en meer nog aan de Duitse herinnert. Als kenmerkende voorbeelden noem ik de
Bewening van Christus door Niccolo da Bari (?-1494) in S. Maria della Vita te Bologna
(1463) en de groepen van vrijstaande beelden in gebakken aarde van Guido Mazzoni
(1450-1518) o.m. in S. Giovanni te Modena (vóór 1494) (afb. 242).

4. De beeldhouwkunst buiten Italië.
Aan dezen kant der Alpen levert Zuid-Duitsland toen het meest eigenaardige. Zuiver
Germaanse kunst, kern en al. De houtsculptuur is er zo gewild, dat de scherpkantige,
hoekige techniek van het houtsnijden soms in den steen wordt overgebracht. Hierin
zoals in de gravure vindt de stijl van de magere vormen, die zich met den invloed
van Rogier van der Weyden verspreidde, een zeer geschikt uitingsmiddel. Men
vrage daar niet naar organischen samenhang en evenwicht van de massa's, klaarheid
en vastheid van de verschijning, maar voele er de aangrijpende macht van een
kunst die zich tot het volk wendt, die het hartstochtelijk gemoedsleven van dien tijd,
den in eigen droom verteederden of woelig uitbrekenden godsdienstigen zin
rechtstreeks uitspreekt, fel soms tot caricatuur toe.
Te Ulm heeft Hans Multscher een waardigen opvolger in Jörg Syrlin den Oudere,
indien althans de beroemde koorzetels in den dom (1469-1474) onder zijn leiding
werden uitgevoerd, met die koppen zo vol beslist, expressief karakter. Aan den
Boven-Rijn, te Straatsburg, treffen we omtrent denzelfden tijd een Nederlander aan,
Nikolaas Gerhart uit Leiden; hij moet een wijd-reikenden invloed gehad hebben,
vooreerst op die koorzetels te Ulm, en ik meen dien zelfs tot bij Veit Stoss te onder-
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kennen. Zijn overgrote stenen Gekruisigde in het oud kerkhof te Baden-Baden
(1467) is een meesterwerk van edel naturalisme. Zijn zandstenen busten (de zogen.
‘Bärbele’ b.v., 1468, thans in het Städel-Institut te Frankfort) gaan al ver in het
ontwikkelen van de beweging in de drie afmetingen. Omstreeks 1480 wordt dit tot
een uiterste gedreven in de houten figuren, door Erasmus Grasser (Munchen,
Rathaus), van die mannen die zich in een gekken Hongaarsen dans wringen (afb.
243): de stof is niet anders meer dan driest slingerend spel, een vlugge arabesk die
in de kubieke ruimte draait. In dat opzicht een unicum. De triomf van de lijn - de
grillige lijn, - is hier in de plastiek nog merkwaardiger dan zelfs in de gravures van
Schongauer.
De Tyroler Michael Pacher (± 1435-1498) neemt in de geschiedenis van de Duitse
houtsculptuur een even eigenaardige plaats in als in de geschiedenis van de
schilderkunst. Indien het niet zeker is dat hij zelf het snijwerk van zijn altaren heeft
uitgevoerd, het werd in elk geval naar zijn ontwerpen vervaardigd. Zoals de
geschilderde vleugels van het machtige altaar te Sankt Wolfgang (1479-1481) (afb.
244) door de strenge grootheid van de opvatting met Italiaanse kunst eng verwant
zijn, zo treft ook het zeer oorspronkelijke gesneden middelstuk, de Kroning van
Maria, trots den overladen versieringsstijl van den tijd, door een alles
samenhoudenden rythmus vol karakter en geest, een majesteit der houdingen, een
plechtigen ernst der uitdrukking, die het niet alleen tot het meest indrukwekkende
stempelt, wat de Duitse beeldsnijkunst in de XVe eeuw heeft voortgebracht, maar
het hoog verheft boven alle werk
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van denzelfden aard uit de Nederlanden of uit Spanje.
Van Ulm uit werd de Zwabische stijl voortgeplant naar Frankenland: Neurenberg
was het gewichtigste centrum van den Duitsen handel en de Duitse beschaving
geworden. Luther mocht het weldra ‘het oog en het oor van Duitsland’ noemen. De
betrekkingen met Italië waren veelvuldig. Daar zag men de humanisten, de
geleerden, die wereld waar de Hervorming uit te voorschijn zou komen; daar leefde
een patriciërsstand die aan grote zaken deed, daar werden kunstverzamelingen
aangelegd door maecenassen, waaronder sommigen te Padua hadden gestudeerd;
daar heerste de wakkere geest van een bedrijvige nijverheidsstad, de opstrevende
kracht, de aanpakkenswil. In de tweede helft van de eeuw, en vooral tegen het eind,
reikte de invloed van de Neurenbergse kunst tot Saksen, Silezië, Brandenburg,
Hongarije, Polen.
De man die aldaar op het gebied van de houtsnijkunst de eerste plaats inneemt
is lang in Polen werkzaam geweest, - de vraag, of hij een geboren Pool was, te
Neurenberg gevormd, is niet beslist: Veit Stoss (± 1438/1448?-1533) verliet
Neurenberg in 1477 en verbleef tot 1496 te Krakau; daar maakte hij tussen 1477
en 1489 het grote altaar in de O.L. Vrouwekerk. Het is een voorstelling van den
dood van Maria (afb. 245): de Apostelen, met beenderige, energische koppen,
magere en zenuwachtige handen, - men vergelijke Verrocchio's Colleoni: kleine
detaillering door hartstocht tot monumentaal uitzicht saamgeklonken, - zijn geheel
doorschokt van Stoss' onrustig, vurig temperament, dat zich weinig bekreunt om
compositie of verband van wilden plooien-
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val met lichaamsbeweging, maar een uitweg zoekt in de overdrijvingen van een
echten barok-stijl.
Naast hem verschijnt Adam Krafft te Neurenberg (± 1450-1509) als de
steenhouwer van huis uit, die de overlevering van de oude beeldenmakers voortzet:
een handwerker, kalmer, struiser, zwaar en gedrongen, zonder fijnheid of geestelijk
accent, - wat hij zegt is eerlijk en diepgemeend. Maar die steenhouwer nu is in de
wereld van de late XVe eeuw verplaatst, hij volgt in steen den schilder, den goudsmid
of den houtsnijder na. Zijn Schreyers-graf buiten aan de Sebalduskerk (besteld in
1492) is eigenlijk als de vertaling van een schilderij. Zijn ‘Sakramentshäuschen’ in
de Lorenzkirche (1493- 1496) (afb. 246) lijkt in zijn virtuositeit het ‘meesterwerk’ dat
van den volleerden ambachtsman geëist werd: een hele uitgewerkte toren van
sculptuur, waarbij de figuren bijna in het overvloedige, rankende en krullende
ornament verdwijnen, beeld van een Duitsen geest, die meer naar de schilderachtige
fantasie neigt dan naar het zuiver-bepaalde. Soberder en van onmiddellijker
aandoening getuigend zijn de zeven reliëfs van den Kruisweg buiten Neurenberg
(bijna al de originelen heden in het Germaanse Museum overgebracht); zij werden
soms beschouwd als behorend tot den aanvang van Adam Krafft's loopbaan, thans
stelt men ze liever omstreeks 1505; het drama van de Passie is hier op hartelijk
oprechte, populair pakkende wijze vertoond.
Naast Neurenberg begint ook Würzburg, dat als zetel van den bisschop van
Neder-Franken de vroegere macht en betekenis van Bamberg erft, in de laatste
jaren der eeuw een rol te spelen. De treffendste persoonlijk-
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heid is daar Tilman Riemenschneider ( ± 1468-1531). De oorsprong van zijn kunst
moet wellicht ook in Ulm gezocht worden. Reeds in zijn vroege werken blijkt hij een
even uitmuntend steenhouwer als houtsnijder. Zijn steenplastiek beoordelen wij het
best naar het graf van bisschop Rudolf von Scherenberg in den dom te Würzburg
(1496), met dat prachtige portret (afb. 247), trots zijn diepgaande ontleding toch zo
kloek en vol, vrij en breed; zijn houtplastiek naar het altaarstuk te Creglingen. (tussen
1495 en 1500), belangrijk om de meesterlijke techniek en het sprekend karakter
der koppen. Zijn tere en slanke madonna's hebben een heel bijzondere
bekoorlijkheid. Riemenschneider is minder door het drama aangetrokken, malser
en lyrischer dan de Neurenbergers. Er ligt over zijn werk iets droomachtigs, in kalme
vreugd of smart, dat bij hem juist zo innemend is, doordat het samengaat met een
eerlijk en nauwkeurig realisme.
Kwam er aldus een nieuw schoonheidsgevoel soms over Riemenschneider, in
dat opzicht staat hij niet alleen. Ook elders in Duitsland ontwaren wij, bij het naderen
van de XVIe eeuw, nu en dan een trachten naar meer ‘stijl’, naar edeler samenvatting
in houding, gewaad en uitdrukking, b.v. bij den Gekruisigde tussen Maria en
Johannes en de twaalf Apostelen in de kloosterkerk te Blutenburg in Beieren (1496).
En er is onmiskenbaar al iets klassieks in de Apostelen tegenaan het bronzen
grafmonument van aartsbisschop Ernst van Saksen in den dom te Maagdenburg
(1495) (afb. 248), werk van Peter Vischer den Oude, den man die in de Neurenbergse
plastiek, in het begin van de XVIe eeuw, de nieuwe renaissance ter volle zege zou
leiden.
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In de Nederlanden, waarmee in kunstopzicht Noordwest-Duitsland eigenlijk
samenhangt, trekt vooral de beeldsnijkunst de aandacht. De houten retabels worden
te Brussel, en dan ook, tegen het eind der eeuw, vooral te Antwerpen, een echte
industrie, die naar den Beneden-Rijn en de Hanzesteden uitvoert, en tot in Zweden,
waar wij sommige van haar mooiste voortbrengselen kunnen bewonderen. Niet
alleen met het werk der Brabantse ateliers, ook met onze beeldsnijders hebben wij
toen het buitenland voorzien: wij vinden er in Duitsland, in Frankrijk, in Spanje. Ze
beschikken inderdaad over een ongemene vaardigheid, die zich vermeit in
ingewikkelde draperingen en veelvuldig bij werk, allerlei bonte werkelijkheid levendig
weergeeft, hele wemelende menigten soms in perspectivisch verschiet weet voor
te stellen, terwijl niet zelden een aangename zin voor fraaien zwier ons daarbij
bekoren komt. Die kunst is minder aangrijpend en wild, getuigt van keuriger smaak
dan de Duitse, maar in al haar degelijkheid ontberen wij juist dat karakter, dat u pakt
en niet loslaat. Zij blijft ten slotte productie, waarin men gemakkelijker de
werkplaatsen dan de persoonlijkheden onderscheidt.
De invloed van de kunst uit het Noorden liet zich door heel Spanje gevoelen. Wij
treffen er Franse, Nederlandse, Duitse kunstenaars aan, en de Spaanse schijnen
in hoofdzaak aan dezelfde inspiratie te gehoorzamen: over 't algemeen ziet er de
XVe-eeuwse Spaanse plastiek even Germaans uit, als ze in vroegeren tijd Frans
was. Italiaanse invloed blijft daarbij sporadisch, en van weinig tel als men het geheel
overziet. Het merkwaardigst
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is het werk der houtsnijders, b.v. de versiering van koorzetels, en vooral de
reusachtige altaartafelen, die nergens zulke monumentale afmetingen aannemen,
en met hun van goud pralenden, verwarden overvloed van voorstellingen, die het
oog nergens een rustpunt aanbiedt, aan de verbeelding van de Moorse decoratie
doen denken. De prachtigste te Sevilla, (door een zekeren ‘Dancart’, zeer
waarschijnlijk een Vlaming, 1482-1492) en in de Karthuizerkerk te Miraflores bij
Burgos (1496-1499).
In het weer opfleurend Frankrijk gaan de Bourgondische werkplaatsen aan
betekenis verliezen en wordt de in den grond Germaanse traditie van Sluter door
Fransen geest overwonnen. Wij zien daar nu den nieuwen stijl in al zijn kloeke
liefelijkheid bloeien. Hij kenmerkt zich door een terugkeer tot tactvolle soberheid,
waarbij toch niets van den verkregen zin voor realisme verloren gaat. Die Franse
kunst, tegenover de Duitse, is er ene van gezond verstand en juiste maat, zonder
hartstochtelijke inspiratie of hevigen scheppingsdrang, maar voortreffelijk door de
harmonie van haar gemiddelde hoedanigheden; bewandelend ‘les coteaux modérés’,
zoals later de meest-Franse dichters, leert zij ons hoe echte gratie in het natuurlijke
ligt. Haar madonna's en vrouwengestalten lachen vriendelijk het leven toe, voornaam
met gemak, kies zonder enige weekheid. Men kijke naar de vijftien steenfiguren in
de kapel van het kasteel te Châteaudun (1464-1468): de Moeder met het Jezuskind,
(afb. 249) zo zacht en vrederijk van uitdrukking, zo fijn gevoelig in al haren eenvoud
en zo rustig-zeker van bewerking, lijkt mij een goed voorbeeld van dat idealisme,
dat niet ver zoeken moet en de werkelijkheid zelve tot
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klare, bloemige, schoonheid maakt. En men vergelijke de Graflegging in de abdijkerk
te Solesmes (tussen Angers en Le Mans), die van 1496 dagtekent, met de ene of
andere Duitse of zelfs met de een veertigtal jaren oudere te Tonnerre, om te
bevroeden hoe die kunst, los van alle conventies maar als geleid door een onfeilbaar
instinct, edel en krachtig, zonder effectbejag, alleen door het wijs gebruik van de
strikt nodige middelen, den toeschouwer weet aan te grijpen en tevens stil maakt
van bewondering.
De grootmeester van die Loire-school, Michel Colombe (geboren ± 1430 of wat
later), was ongetwijfeld toen al aan den arbeid: maar men kent eerst zijn werk van
omstreeks 1500.
Dat Italiaanse invloeden hier een gunstig terrein zouden vinden, hoeft geen nader
betoog. De vroegste bemiddelaar was de Dalmatijn Francesco Laurana (±
1430-1501), die reeds in 1461-1466 bij koning René vertoefde, dan naar Napels en
Sicilië ging, en omstreeks 1476 in Frankrijk terug was: uiterst waarschijnlijk is hij
het, die in dat jaar, in het koor van de kathedraal te Le Mans, het eerste Franse
renaissance-graf schiep, dat van Karel IV van Anjou, broer van koning René. Hij
werkte dan nog te Marseille en Avignon, en de steendecoratie van de Lazarus-kapel
in de Eglise de la Major te Marseille (1476-1481) is het eerste grote versieringsgeheel
in renaissance-geest op Fransen bodem. Hem wordt op zeer goede gronden de
beroemde ‘Belle Inconnue’ in het Louvre toegeschreven.
In 1495 trok Karel VIII naar Italië, bracht het volgende jaar allerlei kunstenaars
vandaar mee, en de Italiaanse
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renaissance stroomde onweerstaanbaar Frankrijk binnen.

5. De schilderkunst in de Nederlanden.
Omstreeks 1460 wijkt de invloed van Jan van Eyck voor dien van Rogier van der
Weyden, ook buiten de grenzen van ons eigen gebied. Dit verschijnsel werd hier
reeds verklaard door den bijzonderen aard van zijn kunst. Niet alleen gingen
belangrijke werken van hem naar den vreemde en had hij zelf Italië bezocht, maar
uit andere landen kwamen schilders naar hem over; misschien eerst de Hollander
Dirk Bouts, dan Zanetto Bugatto uit Milaan zowel als Friedrich Herlin uit Rothenburg,
wellicht ook de Rijn-Duitsers Hans Memlinc en Martin Schongauer.
Met Hans Memlinc is het ogenblik van verhevensten bloei reeds overschreden.
Een ‘vinder’ is hij eigenlijk niet meer: hij gebruikt wat anderen vóór hem veroverd
hebben, rondt het af naar den fijngevoeligen smaak van een beschaafde
burgersaristocratie, die meer van het bevallige houdt dan van aandoening uit de
diepte van een strevende kunstenaarsziel oprijzend. Hij staat al enigszins in de
achterhoede. Hij gaat meer uit van zijn kunstverbeelding dan van de natuur. Gesteld
naast Dirk Bouts of Van der Goes heeft hij iets vrouwelijks aan zich. Hij is bij uitstek
de schilder van de fraaie, zacht-dromerige Moeder-Maagd.
Duitser uit de Middel-Rijn-streek, geboortig van Seligenstadt in het kerspel Mainz,
bracht hij wellicht uit zijn vaderland die bijzondere liefelijkheid en ‘Holdseligkeit’ mee,
die ons nog terugdenken doet aan de oude Keulse school. Maar zijn stijl schijnt zich
wel in onze gewesten te hebben gevormd, vermoedelijk in het atelier
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van Rogier van der Weyden. Van hem heeft hij althans zeer veel geleerd, al bezat
hij een heel ander temperament. In 1465 was hij te Brugge gevestigd, en bleef er
meer dan een kwarteeuw werkzaam: hij stierf er in 1494, waarschijnlijk nog niet
oud, daar hij onmondige kinderen achterliet.
Gaan we nu zijn aanminnige schilderijen in S. Jansgasthuis bewonderen, wat
past hij dan schoon in de dichterlijke zwanenstad, die haren droom in den sluimer
van de kanalen weerspiegelt, terwijl onze ziel, van haar eigen herinneringen
omweven, naar de klokken luistert in de fijne lucht, en naar het stilzwijgen. En toch,
door die indrukken mogen wij ons niet laten verleiden om van den ‘mystieken’
Memlinc te spreken. Zijn leven stond eerst in den glans van het brooddronken en
verdorven hof van Karel den Stoute, en al zag hij diens geweldigen wil tot macht
eindelijk schipbreuk lijden, en kondigde zich meer en meer het verval van de grote
handelsstad aan, toch was Brugge nog niet het in zichzelf gekeerde oord der
mijmering, dat het weldra worden zou. Het valt niet te miskennen, dat we in Memlinc's
schilderijen, vergeleken met die van een Van der Weyden b.v., een wereldsen zin
gewaarworden, die bijzonder behagen schept in den kostbaren pronk der
hofgewaden, de elegantie van een man die in dat internationale kruisingspunt de
gezochte portrettist der rijke kooplieden en patriciërs was en onder het beste
gezelschap verkeerde.
Aan een paar voorbeelden uit zijn zeer omvangrijk werk kan zijn betekenis in de
ontwikkeling van de Vlaamse kunst toegelicht worden.
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Het vermaarde Mystisch Huwelijk van S. Catharina in S. Jansgasthuis (afb. 250)
dagtekent van 1479. Het altaarstuk is helaas niet in zeer gaven toestand tot ons
gekomen. De schikking van het toneel in een hal die naar verschillende kanten
openligt herinnert nog even aan Dirk Bouts. Maar men merke dan, hoe de brokjes
landschap, tot aardige uitkijkjes uitgesneden en gescheiden, berekend zijn op
behaaglijke afwisseling (1), en hoeveel vrijer de samenstelling, streng perspectivisch
aangelegd, van uit de middelfiguur zich in twee halve kringen in de ruimte uitstrekt.
De eenheid van het schilderij is bereikt, maar zo zuiver in kunstwaarde opgegaan,
dat ze niets schematisch behouden heeft. Al zijn de massa's goed verbonden, op
de ganse oppervlakte van het paneel wordt het oog verkwikt door aantrekkelijke
bijzonderheden en fijn spel van kleuren. Niet meer het grote, pakkende wordt
nagestreefd, maar het lieftallige, en overal heeft tederheid de oude energie doen
wijken.
Meten wij nog eens den afstand tussen Memlinc en Jan van Eyck, van wien wij
best de Van der Paeler-Madonna (afb. 168) ter vergelijking kunnen gebruiken: Van
Eyck had de plechtige rust en een stemming zo ingetogen dat ze verheven religieus
aandeed; zijn techniek was niet vloeiend noch licht; zijn schilderijen waren eigenlijk
uit delen samengesteld. Daartegenover is Memlinc sierlijk-week; zijn vormen zijn
meer uit den volle ontstaan. Het modelé wordt al ietwat te afgerond, te glad, ten
koste van het duidelijk uitkomen van den innerlijken bouw; de lijn loopt gemakkelijk,
zich vermeiend in aangename calligrafie. En de ongewoon milde poëzie die uit die
stille groep ademt ontleent ten dele haar uitwerking
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aan den zin voor wereldse schoonheid, voor de fraaie voornaamheid der dames
van goeden huize, die hier, in de Bourgondische hofdracht uit dien tijd, als heiligen
in de hofhouding van Maria zijn opgenomen. Zou ik van een tikje ‘mondaniteit’ durven
spreken? (2). Maar over het geheel ligt een geest van kinderlijke reinheid, die het
werk zijn blijvende bekoorlijkheid verzekert. De lyrische stemming van den
middeleeuwsen stijl, door mannelijker strengheid lang onderdrukt, schiet weer haar
zachtgeurende bloesems, - de laatste hebben den fijnsten geur, - maar tevens is
de opvatting zeer ‘modern’ getint, en de techniek heeft haar voordeel gedaan met
al wat de schilders ondertussen bereikt hadden.
Vooral op de zijluiken merken wij de neiging naar een novellistischen verhaaltrant,
die dan veld wint in stukken als de Zeven Vreugden van Maria te Munchen (1480)
(afb. 251), of de Rijve van S. Ursula te Brugge (± 1488), die me echter veel vluchtiger
van behandeling lijkt. Men kan zich daar best rekenschap van geven, hoe veel vrijer
de stijl geworden is, hoe losser en beweeglijker de figuur, hoe leniger de taal van
toon en schakering, en wat een groter rol nu de persoonlijke fantasie van den dichter
speelt.
Een evenwijdige ontwikkeling kunnen wij voor het portret nagaan in den Maarten
van Nieuwenhove van 1487 (afb. 252), die insgelijks in S. Jansgasthuis bewonderd
wordt. Uit dien jongen patriciër, die het welhaast tot burgemeester van Brugge
brengen zou, spreekt er een hoopvolle kracht van jeugd, een opener uitdrukking
dan bij de zwijgend naar binnen gekeerde, vrome en
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soms wat kwezelachtig schromende gezichten uit het eerste geslacht. Men vergelijke
maar den Dirk Bouts van 1462, te Londen (afb. 195). Er is meer plaats voor de buste
en de armen, de man en zijn omgeving worden uitgebeeld met een brede, volle,
weidse natuurlijkheid, waarnaast oudere portretten haast stram, iets verkleumd
lijken. We staan nader tot dezen man, zijn eigen karakter wordt ons op rechtstreekser
wijze meegedeeld, doordat we hem niet zien als onbewogen in het tijdloze, maar
zoals hij was op een bepaalden stond, met het haar wat loshangend op voorhoofd
en slapen, alsof er de wind door speelde, met den levendigen blik, met de halfopen
lippen die schijnen te gaan spreken: we menen de warme stem te zullen horen.
Willen wij nog even de Adam en Eva van Memlinc (zijluiken van een triptiek te
Wenen, ± 1490) (afb. 253) naast die van Huighe van der Goes en die van Jan van
Eyck stellen, dan hebben wij daar een kort begrip van de stijlgeschiedenis der
menselijke verschijning in den loop van een kleine zestig jaar. De onverbiddelijke
natuurgetrouwheid van Jan van Eyck, zijn krachtig nadrukleggen op de
bijzonderheden en het persoonlijk kenschetsende, de gespannen, plechtige
onbeweeglijkheid, gingen eerst over naar een opvatting, waarin fijne smaak den
doorslag gaf, en deze wordt nu bij Memlinc nog verzoet: we merken dat de schilder
met gesmijdiger kunstvaardigheid het beeld ontwerpt en uitvoert; hij neemt het zo
nauw niet meer met scherpe waarneming, accurate omstandigheid. Het beensterke,
hardkantige, de zakelijke stiptheid is vermeden: hij helt over naar het lieftallige,
verkiest het aangename, weeke, effene. De

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

425
wijze waarop Eva den appel houdt heeft al bedenkelijk veel van manier. De wezens
van Van Eyck waren waarder, en stonden toch in hun ingetogenheid boven ons:
deze voorspellen reeds een op algemeenheid gericht academisme, maar staan op
ons alledaags levensvlak; zij behoren tot een minder belangrijk ras, ademen in een
gewoner atmosfeer; zij hebben minder te zeggen, maar komen gemakkelijker aan
den praat. De indruk van onbevangenheid berust tevens op hun minder knap
omslotene stelling in de nis, waarvan we beter de diepte voelen: zelfs hier, waar uit
den aard der zaak over niet veel plaats te beschikken was, is de verhouding van
figuur en ruimte een geheel andere.
In sommig laat werk van Memlinc, o.m. op het middelpaneel waarvan de zijluiken
hier besproken worden, wijzen renaissance-bogen en festoenen-torsende amoretti
op overname van Italiaanse motieven. Memlinc heeft herhaaldelijk aan bestellingen
van Italianen moeten voldoen, en het ligt voor de hand, dat hij schilderijen van over
de Alpen heeft gezien. Maar als we niet op enkele bijzonderheden letten, maar op
de eigenlijke hoedanigheden van zijnen stijl, zoals wij dien uit zijn Adam en Eva
leren kennen, dan begrijpen wij, hoe de transalpijnse scholen weldra zulk een invloed
op de Nederlandse zouden verkrijgen, een overwicht waarbij de Vlamingen het
bekoorlijkste van hun kunst moesten inboeten: door hare innerlijke ontwikkeling
zelve - de eigen ontwikkeling van den artistieken vorm, - was de Vlaamse kunst de
Italiaanse aldoor nader gekomen, ging aldoor meer op haar gelijken (3). Er is wellicht
meer verschil tussen den Adam van Jan van Eyck en dien van Memlinc, dan tussen
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dezen en den Adam van Masolino of Masaccio. De lijn van Memlinc's Adam werkt,
in haar vloeiender rythmus, meer veralgemenend dan ontledend: en daardoor wordt
het eind van de oud-Vlaamse school aangekondigd. Zij zal zich, aangestoken door
den wakkeren veroveringslust van de Italiaanse kunst, weldra naar andere problemen
wenden.
Memlinc kon het politiek en economisch afsterven van zijn stad bijwonen. Om
maar op een uiterlijk teken van de grote kentering te wijzen: daar had in 1430, met
overdadigen luister, het huwelijk van Filips den Goede met Isabella van Portugal
plaats gehad, in 1468 dat van Karel den Stoute met Margareta van York, in 1477
dat van Maximiliaan van Oostenrijk met Maria van Bourgondië; maar het huwelijk
van Filips den Schone met Johanna van Castilië, uitgangspunt van de aanstaande
wereldmacht der Habsburgers, werd in 1496 te Antwerpen gevierd. De Scheldestad
trok alle krachten naar zich toe. Brugge teert alleen nog op herinneringen, bevangen
van den doodslaap waarin zijn schoonheid eeuwen lang als gebalsemd zal liggen.
En toch is er nog een Brugse school. We zien zelfs den Waalsen schilder Jan Provost
uit Bergen, in 1493 meester te Antwerpen geworden, zich het volgende jaar te
Brugge vestigen, waar hij tot zijn dood, in 1529, werkzaam zal blijven.
Maar de man, die de laatste mooie periode van de Brugse kunst verpersoonlijkt,
is Gerard David. Zijn stemming is nog die van de XVe eeuw, zijn vormgeving behoort
al grotendeels tot de XVIe.
Hij was uit het Hollandse Oudewater naar de Vlaamse stad overgekomen, werd
er in 1484 meester in het
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Lucasgilde, stierf er in 1523. Misschien was hij in zijn vaderland al in de leer geweest
bij dien Albert van Ouwater, van wien Berlijn de zeer belangrijke Opwekking van
Lazarus bezit en die zelf den invloed van Dirk Bouts kan ondergaan hebben. In
Vlaanderen sluit Gerard David zich aan bij Memlinc, heeft er ook gelegenheid,
Huighe van der Goes te bewonderen, gaat terug tot den grootsen ernst van Jan van
Eyck, die er met den ongetaanden glans van enkele zijner meest ontzagwekkende
gewrochten een zo ontvankelijk gemoed nog altijd onder zijnen ban moest brengen.
Van dit alles zal hij de blijvende waarden in zich versmelten, geen ontdekker meer,
die flink nieuwe wegen opent, maar in hoofdzaak een erfgenaam, een volbrenger,
die in zijn persoonlijkheid menigerlei overlevering tot eigenaardige eenheid samenvat.
Wij leren hem eerst kennen uit de twee Gerechtigheidstaferelen in het Brugs
Museum, waarvan het eerste den datum 1498 draagt (afb. 254). Zelfs daar, waar
Gerard David trouw schijnt aan de Brugse traditie, ziet ge hoe hij met de algemene
ontwikkeling toch meegaat: dat hij in de Aanklacht tegen den Rechter
versieringsbijzonderheden van Italiaansen oorsprong ostensief bijeenzamelt en bij
Memlinc's bloemenslingers en amor's zelfs navolgingen van oude cameeën voegt,
houd ik wel voor bijzaak, uiterlijk ‘modernisme’. Maar belangrijker is, dat het fijne
afwerken van iederen vorm plaats maakt voor vrijere uitvoering; de figuren, al zijn
ze nog zo standbeeldachtig, staan niet meer afzonderlijk: zij spreken meer als massa,
als groep; meer nog dan bij Memlinc, is het detail aan het geheel ondergeschikt en
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verkrijgt zijn betekenis uit het geheel, terwijl het trachten naar hechtere coloristische
eenheid dezelfde bedoeling verraadt. Men voelt, dat de Vlaamse school nu vatbaar
werd voor het onderricht van de Italiaanse renaissance, en zou er ook een teken
des tijds in kunnen zien, dat toen Gerard David het tweede tafereel schilderde, den
Gevilden Rechter, hij zich bij die gelegenheid van alle religieuze stemming ontdeed,
in een realisme, waarvan niets meer het pijnlijke temperen komt. Maar dit is een
uitzondering in zijn werk: dramatische beweging schuwt hij liefst, - zijn eigenlijk
wezen onderscheiden we beter in de meesterlijke stukken waarmee hij de
kunstgeschiedenis van de XVIe eeuw opent en die wij dus eerst in een volgend
hoofdstuk zullen beschouwen.
Onder de schilders, die door de verscheidenheid van hun werk en den
onbevangener durf van hun verbeelding als voorboden van de XVIe-eeuwse kunst
mogen aangezien worden, trekken er twee vooral onze aandacht: Geertgen tot S.
Jans en Hieronymus Bosch.
De Hollander Geertgen tot S. Jans blijft buiten het eigenlijke gebied der Vlamingen,
al meen ik, dat hij wel iets van Vlaamse kunst kende, o.m. van Van der Goes:
vermoedelijk van Leiden afkomstig, leefde hij in het huis van de S. Jansridders te
Haarlem, en het is niet zeker, of hij die stad ooit verlaten heeft. Volgens Van Mander,
die hem een discipel van Albert van Ouwater noemt, is hij in zijn achtentwintigste
jaar gestorven, en men zal zich niet erg vergissen, als men zijn werkzaamheid heel
op het eind van de XVe eeuw stelt.
Hij treft vooral door zijn persoonlijk accent, de frisse beslistheid, waarmede hij
allerlei onderwerpen aanpakt,
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de veelzijdigheid van zijn verbeelding en van zijn uitdrukkingsvermogen, de
eigenaardige aantrekkelijkheid van zijn schoonheidsgevoel. In menig opzicht doet
hij ons wezenlijk aan Huyghe van der Goes denken. Hij ontwikkelt ongeveer dezelfde
problemen: alleen met minder zin voor het monumentale, meer lust in toneelachtige
afwisseling. Er zit meer ongedwongen natuur in hem dan in zijn Vlaamse tijdgenoten.
Bij speelser fantasie is zijn realisme gemoedelijker, - zie zijn Maagschap van Maria
te Amsterdam, met de kinderen in de kerk, - verscherpt zich soms tot caricatuur, zie de rakkers op de Verbranding van Johannes' gebeente te Wenen. Men moet
dat ander groot tafereel in het Weens museum voor ogen hebben, den Nood Gods
(afb. 255), om te beseffen wat de kunst met Geertgen aan vrijheid van voorstelling
gewonnen heeft, - men kijke maar naar het bedrijf met de kruisen op den achtergrond,
- en aan natuurlijkheid en hechtheid van de compositie, die met gemak een in haar
geleidelijke verdieping goed samenhangende ruimte vult. Die compositie wordt altijd
door het licht gesteund, tegenstellingen van klaar en donker: Geertgen blijkt een
bijzonder fijnvoelend meester in het schakeren van toonwaarden, niet alleen in het
halfduister, maar soms ook in de matte opene helderheid van den dag.
Wat Van Mander, naar aanleiding van Albert van Ouwater, omtrent de voorliefde
van de Haarlemse school voor het landschap vertelt, schiet dadelijk weer in het
geheugen bij menig schilderij van Geertgen: er is in dien tijd geen zo fris en mals
en diep gezicht op de natuur te vinden, met zoveel echte ‘natuur’ er in, als in den
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Johannes te Berlijn (afb. 256); dit is ‘stemming’: de eenzame beemd is er schoon
in eenklank met de mijmering van den in zichzelf verzonken heilige, maar het
landschap is er zo ontwikkeld, dat het zonder de figuur nog zou kunnen bestaan.
Moeten wij in dit alles nu iets specifiek-Hollands zoeken? Ik zou kunnen wijzen
op het kalmbloedige van sommige typen, op het intens-sobere van de
smartuitdrukking in den Nood Gods, waar een Vlaming misschien meer uiterlijk
gebaar zou te pas gebracht hebben, - men merke b.v. Jozef van Arimathia, met die
toegeknepen vuist die den hoed houdt. Maar, zoals ik reeds hierboven aanduidde,
mag er naast de bewering van Van Mander omtrent het landschap althans een
vraagteken gezet worden; en valt er wel, wat het wezenlijke kunst-begrip betreft,
zulk een heel grote afstand tussen Geertgen en b.v. Van der Goes te ontdekken?
En is het vergelijkingsmateriaal niet al te schaars, om niet tot voorzichtigheid te
manen en gevolgtrekkingen buiten te sluiten? Te meer daar Geertgen als een zeer
individueel kunstenaar verschijnt, van wien ieder werk door een eigenaardige en
vrije innerlijke voorstelling door en door bepaald is en tot leven gemaakt: daarin zit
wellicht ten slotte zijn grootste betekenis, en de reden waarom wij in hem niet het
eind van een ontwikkeling zien, maar veelmeer de voorspelling van een nieuwen
tijd.
En nu nog Hieronymus Bosch: niet zozeer door zijn wijze van schilderen als door
de ongebreidelde vrijheid van zijn fantasie gaat hij buiten het kader van onze
XVe-eeuwse kunst groeien. Hij is zo oorspronkelijk, dat hij ten slotte een
raadselachtige figuur blijft.
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In de oorkonden heet hij Hieronymus van Aken. Waarschijnlijk was de familie uit de
oude keizersstad afkomstig. Wat er van zij, te 's-Hertogenbosch, waar hij werkzaam
was, woonden voor hem oudere Van Akens, o.m. een schilder, die zijn vader kan
geweest zijn. Hij zelf tekent Iheronimus bosch, vermoedelijk naar den naam van de
plaats, waar hij ± 1450 geboren is. Tussen 1480 en 1516, het jaar van zijn dood,
komt hij herhaaldelijk in de registers van de O.L. Vrouwebroederschap voor.
Er is geen reden, om hem in een ‘Hollandse’ school onder te brengen:
's-Hertogenbosch behoorde bij het hertogdom Brabant, was door geen enkele grens
van Brussel of Leuven gescheiden, en stond artistiek veelal in verband met
Antwerpen, waar trouwens de kunst, door Bosch ingeleid, den gunstigsten bodem
zou vinden.
De chronologie van zijn werken staat op verre na niet vast; de voornaamste
moeten m.i. na 1490 gesteld worden. Wij gaan dus met onze beschouwing hier en
daar tot in het begin van de XVIe eeuw.
Schilder van het onrustwekkend monsterachtige, verbeelding verhit door de
nachtmerries van het onzichtbare. Onder zijn hand worden de overgenomen gewijde
onderwerpen vervormd door allerlei grillen en grollen, overwoekerd van vreemd
gewas. Zelfs daar waar hij het dichtst bij de traditie blijft, in zijn Aanbidding der
Wijzen te Madrid, treft hij door zijn lust in het verbrokkeld anecdotische, zijn olijke
voorliefde voor ongewone bijzaken, gluipende bewegingen, steelse gebaren,
dubbelzinnige typen. Waar hij de passie van Christus voorstelt, schreeuwt ons vooral
de sarcastische haat van de menigte tegen. Maar veel nieuwe stof wordt eerst door
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Bosch behandeld, en daar laat hij ruim baan aan de bokkesprongen van zijn oubollig
vernuft, vindingrijk tot het krankzinnige toe. Hij vermeit zich in ‘duvelryen’, de
Verzoeking van S. Antonius, gezichten van de Hel.
Zeker is niet alles daar even onverwacht: het leefde al, om zo te zeggen, op den
zelfkant van de grote kunst, in de versieringsplastiek der kerkportalen, in het
houtsnijwerk der koorstoelen, langs den rand der miniaturen. De griffel van
Schongauer had het ook een enkele maal laten opspoken. Het volk zag het zijn
griezelige zottigheid vieren in de mysteriespelen. Sedert lang broeide onafgebroken
een apocalyptische literatuur: taferelen van de ‘laatste dingen’ en het Eeuwig
Oordeel, reizen van S. Brandaan, visioen van Tondalus, Vagevuur van S. Patrick...
Maar met Bosch gulpen ineens al de oude verschrikkingen, al de hallucinaties van
het bijgeloof in één krioelend gestroom over de kunst uit. Het is alsof zij tegen het
eind van de middeleeuwen, in de gejaagdheid van den overgangstijd, wreder macht
over de ontwrichte geesten kregen. Wij merken bij Hieronymus Bosch de
uitspattingen van zulk een geest, die, uit den haak geraakt, aan de aantrekking van
het uiterste gehoorzaamt. Hij zelf huivert onder dien angst, die met de zonden de
ziel bekruipt, doch hij vindt er tevens een geniepig vermaak in, de vleesmensjes,
zijn medemensen, in al hun zwakheid te zien grijnzen, bezeten als ze zijn door den
duizendvoudigen ongrijpbaren vijand, in al hun naakte kleinheid te zien ineenkrimpen
vóór het kwaad dat hen allerzijds met zijn katogen beloert, en voor den gesel der
straf, dien niemand ontwijken zal. Hij verkneukelt zich in zijn honend leedvermaak,
in zijn sardonischen galgen-
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humor, spotboef die den draak steekt met den wereldwaanzin, omdat hij dien ook
in hem zelven als een worm voelt knagen. Hij ziet het schepsel steeds in strijd met
den duivel, en is stiekem mèt den duivel, dien hij toch ook vreest. Hij zoekt alleen
en ontwaart in alles het verrassende, is er altijd op uit om het geheimzinnige, het
abnormale te ontdekken onder het effen gelaat van de werkelijkheid. De zonnige
rust van een natuur door genade gezuiverd, de klare Zondagsstilte van het hemelse
op aarde, moet wijken voor het zwoel pessimisme van een ontredderden tijd, die
de ondergaande wereld ziet als door den Heiland verlaten, overal door geheimzinnige
duisternissen omgeven, en door den duivel betoverd. De bezeten natuur wordt het
ongerijmde, het tegennatuurlijke. Vandaar dat Jeroen Bosch met den traditionelen
duivel heeft gebroken, vandaar die ongehoorde combinaties, door hem uitgevonden,
van brokken uit de menigvuldigheid van de bestaande vormen, ook van speeltuigen
en mechanieken, uiteengerukt en weer vernuftig samengesteld. De scherp
waargenomen werkelijkheid dient er tot caricatuur van het werkelijke.
Zijn verbeelding, wemelend van de drolligste viezevazen, schiet nooit te kort in
het oproepen van het ongelooflijke. De demonen omringen ons als een mierelend
heir van zonderling en potsierlijk ongedierte. Wij lopen door het duizelig strijdperk
van wangedrochten uit den brand der koortsen ontstaan, mensen met ratten- of
viskoppen, vissen als schepen toegetakeld, vliegende oorlogsgevaarten die de lucht
doorkruisen, padden met mensengezicht en vogelpoten, schorpioenen geharnast,
gehelmd en heel stekelig van wild-gekke wapens, gevleugelde en

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

434
gehoornde vruchten, eierschalen die bewegen, bevolkt met gedaanten wier neus
een klarinet en wier hoofd een doedelzak is, keukengerei dat zich op
grijpvogelsklauwen voortspoedt, muziekinstrumenten die foltertuigen zijn, bloemen
als spinnen en vlinders als distelkoppen, buiken met armen, benen zonder lijf,
staarten die zagen en verscheurende snavels, en dat alles wriemelt, vecht, paart
en spuwt, een gegist van kinderachtige en duistere dromen, waar alle beschrijving
voor stokken blijft.
Maar het ontzettende van die monsters is, dat ze toch mogelijk zijn. Heterogene
ledematen van mensen en dieren, bestanddelen van planten en levenloze dingen,
worden op de meest onverwachte manier aaneengehecht, maar zo, dat Bosch er
toch een schijn van organische waarheid aan schenkt. Het is ook de werkelijkheid
zelve die hij met raadselachtig leven bezielt. Veel materiaal haalt hij uit de dagelijkse
omgeving. In dat opzicht mag hij een baanbreker van het gemeenzaam XVIe-eeuws
realisme heten.
Daarbij dunkt me nog van bijzonder gewicht, dat hij niet alleen de dingen grimassen
laat maken, maar de uitwerking van de driften op de wezenstrekken nagaat. Uit een
blik of een lach grimbekt ons de Boze toe. Het masker wordt het echte, - het heimelijk
beest dat in ons zit. De expressie, die het gezicht vertrekt, spreekt met ongekende
felheid.
Het was de tijd, dat ook Leonardo da Vinci, tuk op physionomische uitdrukking,
bladen vol caricatuurkoppen tekende. Maar we denken nog meer aan sommige
fantastische scheppingen van de Oost-Aziatische kunst.
Het ware verkeerd, in Jeroen Bosch uitsluitend den
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schilder van helse dromen te zien. Maar hij is wel in de eerste plaats de man van
de verbeelding. Zij heeft alles bij hem doordrongen, tot zijn vormgeving toe: dat is
het volkomen nieuwe.
Hij heeft een vinnigen kijk op het kenmerkende van dingen en mensen; doch hij
is niet meer een dienaar van de natuur: hij gebruikt die voor zijn fantasie. Zijn fantasie
gaat onder de oppervlakte een innerlijker werkelijkheid zien, die niemand vóór hem
bespeurd had. Zijn fantasie maakt hem vrij tegenover elke overlevering. Daardoor
verschijnt hij als een echt schepper, rijk aan allerlei mogelijkheden, onuitputtelijk in
zijn vondsten. Zo opent hij waarlijk een nieuw tijdperk, al mag hij in anderen zin
soms nog archaïsch lijken.
Zeker is, dat de innig vrome aandacht, de stille stemming van de zogenaamde
‘primitieven’ bij hem volkomen te loor is gegaan, vaak verdreven door daemonische
beweging. En hij wil ook niet meer een konterfeitsel van het zichtbare leveren. Hij
is daartoe te subjectief. De natuurvormen op zichzelf hebben voor hem minder
belang. Zij zijn hem veelal symbolen van het innerlijke, middel tot uitdrukking van
zijn satirisch moraliserenden geest. De kleuren zijn niet noodzakelijk die van de
werkelijkheid. Blijft er aan zijn gestalten dikwijls nog iets ouderwets, dat ligt hieraan,
dat hij zich om den bouw van het menselijk lichaam, zijn binnenstructuur, weinig
bekreunt. Hij schijnt verzuimd te hebben, in dat opzicht iets van de ‘school’ te willen
leren. Zijn lichtvoetige, spitse figuren wegen op den grond niet. Over 't algemeen
ziet hij die meer vlak decoratief dan als massa. Maar in hun elegante grilligheid
spreken zij
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door een omtrek met levensdrang geladen. Zoals zijn bedoelingen zelden haar
dubbelzinnigheid afleggen, zit zijn werkwijze vol paradoxen: de nachtmerries die
hem berijden schildert hij met een speelse gratie.
In hoofdzaak blijft die werkwijze binnen de grenzen van de XVe eeuw. Van huis
uit illustrator, zwelgt Bosch soms in overladen compositie. Om perspectivische logica
geeft hij niet veel. Zijn voorkeur gaat naar een onnatuurlijk hogen horizon, zodat hij
voor zijn voorstellingen over het gehele vlak van het schilderij beschikken kan.
Doch achter de wispelturige vreemdheid van den voorgrond breidt hij dan weer
de verte van een eenvoudig en rustig landschap uit. Door de niet meer tekenend
ontledende, maar picturaal samenvattende behandeling van den achtergrond, door
de werking van een wazige atmosfeer, heeft hij zijn landschappen eenheid gegeven
en er tevens stemmingslandschappen van gemaakt, zodat hij niet alleen den eersten
echten landschapschilder in de Nederlanden, Joachim Patenier, aankondigt, maar
al wijst op het te gelijk wijde en intieme van de landschappen uit de Hollandse XVIIe
eeuw.
Eigenlijk zit hier minder tegenstrijdigheid in dan eerst vermoed wordt: de figuren
èn het landschap zijn beide uitdrukking van subjectieve werkelijkheid.
Zijn kleur is nogal dun opgelegd, met fijn penseel, in rake zelfzekerheid. Hij zet
hier ook de XVe eeuw voort, in dezen zin dat hij de effecten wel eens in het
schitterend koloriet zoekt. Maar in zijn rijpe periode weet hij de kleuren en de
kleurlichten, aan den toon van het geheel ondergeschikt, tot wondere
samenstemming te brengen. Hij overtreft zijn onmiddellijke voorgangers door een
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verfijnden juweelglans, dien hij dikwijls verlevendigt door parelend gestippel van
heldere puntjes, terwijl zijn tinten ongemeen delicaat kunnen zijn.
De grote Verzoeking van S. Antonius (afb. 257 en 258), in het museum te
Lissabon, mag als een van de volledigste en meest typische werken van den meester
gelden. Daarnaast, in het Escorial, - dat de rijkste verzameling van Jeroen Bosch
bezit: de sombere Filips II hield bijzonder veel van hem... - de zogenaamde Tuin
der Aardse Lusten (afb. 259, 260, 261), het verbluffendste dat hij ooit geschapen
heeft: een zang van diepe en heldere kleuren met uiterst verfijnde schakeringen
kies samenluidend, een surrealistische wereld, te gelijk verbijsterend en verrukkelijk.
Terloops zij er op gewezen, om nog eens de overeenstemmingen in den tijdgeest
te onderstrepen, hoeveel hier, b.v. de ultra-barokke omtrekken van de fantastische
constructies op den achtergrond, aan denzelfden smaak beantwoordt als menig
grillig versieringsspel in Zuid-Duitsland en Noord-Italië, maar zelfs een Crivelli of
een Cosimo Tura nog overtroeft. - Op den rechtervleugel, sadistischen helledroom,
in den gloed van Sodom en Gomorrha, treft het fijn uitgevoerde heldonker niet
minder dan de ontstellende verbeelding.
In zijn laatste jaren wordt Bosch nog aangrijpender van menselijk accent en
physionomische uitdrukkingsmacht, terwijl hij tot het grote figuur overgaat, - b.v. de
Verloren Zoon te Rotterdam (afb. 262), waarin elk detail tot de eenheid van stemming
bijdraagt, - met een voorkeur voor levensgrote of bijna levensgrote figuren te halver
lijve voorgesteld, iets wat in de kunst der
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Nederlanden een nieuwigheid was en als invoer uit Noord-Italië moet beschouwd
worden, - b.v. de Doornenkroning in het Escorial (afb. 263). De Kruisdraging te Gent
(afb. 264), vertoont niets meer dan koppen, die uit den nacht opdoemen. In die
monsterachtige maskers grijnst zulk een intensiteit van verborgen daemonisme, dat
we voor een mysterie huiveren. Maar de glansrijke harmonie van warme en doodse
tinten met onverwachte, wisselende schakeringen, verleent het een ongemene
pracht: wij verkeren in een verschrikkelijke en luistervolle nachtmerrie.
Hangt Jeroen Bosch door zijn vormgeving en schilderwijze nog hoofdzakelijk met
de laat-XVe-eeuwse kunst samen, aan den anderen kant, door zijn critischen geest,
door zijn verloochenen van alle conventies, door de stoutheid waarmee hij de
individualiteit van zijn zonderling brein en verbeeldingen uit de onderste lagen van
het psychische vrij spel laat, verschijnt hij reeds als man van een nieuwen tijd.

6. De schilderkunst in de Duitse landen.
Omstreeks 1460 merken we overal den zegevierenden intocht van de Vlaamse
kunst, onder den vorm dien Rogier van der Weyden en Dirk Bouts haar gegeven
hadden. Dat worden wij te Keulen al dadelijk gewaar bij den Meester van het
Maria-leven (werkzaam ± 1460-1485), bij verschillende anderen en dan ook bij de
Westfaalse schilders: betere samenstelling, kenschetsender lijn, duidelijker beweging.
Doch de Duitsers hebben daar te veel van hun oorspronkelijkheid bij ingeschoten,
van hun vroegere frisheid, terwijl ze toch dat harmonische moeten ontberen,
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dat alleen een ontwikkelde cultuur geven kan; er blijft iets benepens aan hen,
armoedigs, zonder vreugd. Zelfs bij meesters die tot in de XVIe eeuw reiken heeft
die Nederlandse invloed nog niet nagelaten: maar de geest is er uit, heeft veelal
plaats gemaakt voor slap-gevoelerige affectatie, lyriek van den kouden grond.
In den kring van de Zwabische kunst zien wij iets dergelijks gebeuren: getuige
het altaarstuk van 1458, in het Raadhuis te Sterzing, waarvan het snijwerk onder
de leiding van Multscher is ontstaan, terwijl de panelen waarschijnlijk van een
anderen kunstenaar zijn, die naar Van der Weyden zou gekeken hebben (afb. 265).
Zij vormen althans een fel contrast met de vroegere schilderijen van Multscher: er
is matiging in compositie en uitdrukking gekomen, doch naast het levenslawaai van
Multscher lijkt de edeler eenvoud hier wat leeg en droog.
Bij Friedrich Herlin, die te Nördlingen werkt, wiens gedateerde schilderijen van
1459 tot 1488 gaan, en die in sommige opzichten met den pas vermelden meester
verwant schijnt, is de invloed van Rogier al overwegend. Vermoedelijk had hij diens
atelier bezocht. Maar wat is hij meer dan een provinciaal leerling, een flauwe
weerglans? De dalende lijn van een kunst, die niet meer door eigen sap gevoed
wordt, volgen we dan bij Hans Schüchlin, die van 1480 tot zijn dood in 1505 te Ulm
gevestigd is (men zie zijn altaarstuk van 1469 in de kerk te Tiefenbronn) (afb. 266)
en bij zijn bleken en flegmatischstrakken zwager Bartholomeus Zeitblom (vermeld
tot in de eerste twee decenniën van de XVIe eeuw, maar zijn voornaamste werken
uit de jaren 1490).
Naast de enigszins archaïstische stilering van Zeit-
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blom, die dan ten minste het voordeel heeft van een stille plechtigheid, als het zeer
vaag benaderen van de klassieke renaissance, zien wij andere schilders de slanke
verhoudingen van Dirk Bouts tot maniërisme verlengen, en andere weer zich aan
een onrustigen barok overgeven - tot zelfs in Keulen, een Meester van het
Bartholomeus-altaar, - maar vooral in Beieren, waar die barok, voortzetting van
Multscher's kunst en reactie tegen den Nederlandsen stijl, reeds in 1474 een toppunt
bereikt met Gabriël Mälesskircher (b.v. zijn wild-groteske Kruisiging in het
Germanisches Museum te Neurenberg). Geen alleenstaand verschijnsel: het is
merkwaardig, hoe tegenover de voorname terughouding van Dirk Bouts, Beierse
en Tyroolse ‘primitieven’ soms tot eenzelfde familie als Spaanse of Napelse lijken
te behoren.
Onder al de schilders die met min of meer geluk de banen van Rogier van der
Weyden volgden verschijnt als de belangrijkste, de meest typische vertegenwoordiger
van land en tijd, Martin Schongauer van Kolmar (± 1430?-1491). Zijn betekenis
berust niet zozeer op het enig schilderij dat hem met volle recht mag toegeschreven
worden, de Lieve-Vrouw in de Rozenhaag (Kolmar, S. Martenskerk, 1473), als wel
op zijn talrijke kopergravures. De houtsnij- en graveerkunst was toen in Duitsland
zeer gewild: met haar gemakkelijk vermenigvuldigde platen, losse miniaturen voor
het volk, op beewegen verkocht, weldra als illustratie, na de uitvinding van de
drukkunst, deelnemend aan de verspreiding van het boek, kwam zij tegemoet aan
de behoeften van het verdiepte religieus gemoed; en zij bood juist het
uitdrukkingsmiddel dat den Duitsen aanleg het best van pas
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kwam, stemde overeen met zijn zin voor het kantige, populair-hartelijke, met zijn
fantasie, met zijn gebrek aan oorspronkelijk en mooi kleurgevoel. Martin Schongauer
had aan den Boven-Rijn aantrekkelijke voorlopers gehad: den Meester der
Speelkaarten, dan, bij dezen aansluitend, den Meester E.S., ook Meester van 1466
genaamd. Maar hij moest die allen in de schaduw stellen, en weldra vonden zijn
bladen hun weg naar wijd en zijd, sedert 1480 ongeveer breidde zijn invloed zich
uit, te Keulen zowel als te Augsburg en te Neurenberg, en tot in Frankrijk en Italië
toe.
Misschien was Schongauer zelf in de Nederlanden geweest, het is niet gewaagd
te veronderstellen, dat hij in Rogier's atelier Friedrich Herlin en den jongen Memlinc
zou ontmoet hebben. Maar bij Schongauer, zoon van een goudsmid, bereikt de
lijnenstijl van Rogier een ongekende verfijning. Hij heeft begrepen wat een enkele
lijn zeggen kan; hoe ze een vorm kenmerken kan en door aangenamen zwier het
oog bekoren. Hij gaat zelfs tot het al te sierlijke over, heeft een voorkeur voor
uiteenrankende beweeglijkheid van slanke ledematen, tengere gewrichten, handen
die elegant met twee vingeren grijpen, veelgekreukelde stof, dunne, grillige
spriettwijgjes (b.v. in zijn S. Sebastiaan) (afb. 267). Wij merken hier dus hetzelfde
verschijnsel als in Vlaanderen en Italië: het kieskeurige vervangt het franke,
grootsgeziene, Memlincse zachtheid tempert de kracht, met iets van de fijnzenuwige
prikkelbare gekunsteldheid van een Filippino Lippi of een Cosimo Tura. Nu is
Schongauer wel het gelukkigst waar hij lieflijke, mild-gemoedelijke stemming vertolkt,
en blijft hij wat gedwongen,
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beklemd in zijn beweging, zonder enige breedheid van gebaar noch dramatisch
accent; maar wij mogen al blij zijn dat hij meer smaak vertoont dan zijn Duitse
tijdgenoten, veel minder dan zij in het triviale vervalt, zijn gevoel voor schoonheid
en stilering ook min of meer op de klaardere samenstelling heeft toegepast. En
afgezien van alles wat hem tot een type maakt, is hij ook een persoonlijkheid, een
vinder, een die mensen en dieren en zaken, de pbysionomie die uit lijnen-vormen
spreekt, met buitengwone verbeelding waarneemt, zoals blijkt uit menig
genre-toneeltje.
De ontwikkeling van de gravure volgen wij dan het best bij een schilder, vooral
als koper-snijder van belang, aan den Middel-Rijn werkzaam, in het laatste vierdedeel
van de XVe eeuw en het begin van de XVIe, en Meester van het Huisboek genoemd,
of ook wel Meester van het Amsterdamse Kabinet, daar dit het grootste deel van
zijn prenten bezit (afb. 268). Liefhebbers van eigenaardige Duitse fantasie - allerlei
romantiek die in de schilderkunst geen vrij spel vond, - zullen hier met vreugde in
grasduinen, genietend van de, in vergelijking met Schongauer, nog meer naar het
genre neigende observatie, van de onbevangener beweging en den fijneren lichttoon.
Het is misschien op dit grafische gebied dat de Duitse kunst, in de tweede helft van
de XVe eeuw, het beste geleverd heeft waartoe zij in staat was.
Ook het karakter van de Neurenbergse school wordt in de laatste veertig jaren
der eeuw eigenlijk door den invloed van den Rogier- en Bouts-stijl bepaald: men
zie maar hoe iets als de Kruisiging van Hans Pleydenwurff (werkzaam-tussen 1451
en 1472, - zijn Kruisiging, te
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Munchen, van omstreeks 1460) daar zonder overgang op het Tucheraltaar volgt.
In de voetstappen van Pleydenwurff wandelde dan Michael Wolgemut, die met zijn
weduwe was getrouwd en zijn atelier overgenomen had (1434-1519, zijn beste
schilderijen tussen 1465 en 1479); onder zijn leiding werd een massa voortgebracht,
door den band burgerlijk-zielloos ambachtswerk, waaronder dan ineens het
Peringsdorffer-altaar van 1487 verschijnt (Neurenberg, Germanisches Museum):
het komt uit het atelier van Wolgemut, is echter niet van zijne hand, - zijdelingse
invloed van Schongauer valt niet te miskennen. Het treft door betere modelering en
kleurenharmonie, eenvoudiger voorstelling, en vooral een diepergrijpende innigheid
van aandoening: de Omarming van S. Bernardus door den Gekruisigde is in dat
opzicht het mooiste Neurenbergse schilderij vóór Albrecht Dürer (afb. 269).
Wat een indruk heeft dit moeten maken op den man, met wien de Duitse kunst
weldra haar toppunt zou bereiken? Albrecht Dürer, in 1471 als zoon van een
goudsmid te Neurenberg geboren, was juist in 1486 in het atelier van Wolgemut
getreden. In 1490 trekt hij op reis, te Kolmar komt hij even te laat om er meester
Schongauer nog te zien, te Bazel, de stad der drukkers, maakt hij houtsneden, in
1494 is hij te Neurenberg terug. Maar het volgende jaar gaat hij alweer op weg,
ditmaal naar Noord-Italië, leert er werk van Mantegna kennen, bezoekt Venetië. In
het Neurenberg dat hij daarna terugvindt, woelt ook een wakkerder geest. De
hartstochtelijke Veit Stoss heeft er zich na lange afwezigheid gevestigd.
Zo onderscheiden wij de verschillende invloeden die
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tot de vorming van Albrecht Dürer hebben bijgedragen: van de Neurenbergse school
en Schongauer uitgegaan, komt hij in aanraking met de kunst van Leonardo en
Lorenzo di Credi, maar zijn vurig-ingetogen, ernstigstreng temperament brengt hem
vooral onder den ban van Mantegna. Zijn geheel kunstenaarswezen is gericht op
de volledige weergave van de werkelijkheid, en zijn uitdrukkingsmiddel bij
uitnemendheid is de lijn. Hij is in de eerste plaats een grafisch kunstenaar. Zijn wijze
van zien zet alles in lijnen om, en die lijnen verkrijgen meteen een bijzonder levendige
welsprekendheid. Van de Italianen, Mantegna vooraan, leert hij dan de betekenis
van den ‘binnenvorm’, de vaste lichamelijkheid en de perspectivische ruimte, den
organischen bouw in eenvoudiger samenhang gevat.
In den knoestigen stijl van de houtsnee heeft Dürer de machtigste schepping van
zijn jonge jaren geleverd: de Apocalypsis, die in 1498 verscheen, een reeks van
ongemeen grote platen. Daar siddert de angst en de duistere gloed die de
gemoederen bevangen hield, in dat overgangstijdperk van gisting, toen de
Hervorming in het geweten werd voorbereid en men duidelijker ging beseffen, dat
de middeleeuwse maatschappij uit haar voegen gerukt was: de profetische
openbaring van de ‘laatste dingen’ weer gevoeld als een nakende waarheid. Men
oordele naar de Vier Ruiters (afb. 270), die de verschrikkingen des doods alom
verspreiden. Tot dan toe waren de houtsneden gewoonlijk gekleurd. Dürer doet het
schilderachtige in de zuivere techniek van de houtsnee overgaan, met zijn
harmonieën van wit en zwart, terwijl de diepste schaduw zich toch niet als effene
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vlek voordoet, maar ook door lijnenspel vertolkt wordt. Het grillig decoratief gekronkel
van de laat-XVe-eeuwse manier verdraagt zich hier met de groot-geziene
samenstelling van het geheel, door één geweldige drift doorwaaid.
Waar Dürer zorgvuldiger de volkomen weergave van de natuurlijke verschijning
nastreeft, grijpt hij liefst naar de kopergravure. De vergelijking van den S. Sebastiaan
van 1497 (afb. 271) met dien van Schongauer toont ons hoe de zwevende sierlijkheid,
het hoekig tengere, het fantastisch uitgespreide, dat den smaak van het vorige
geslacht beviel, vervangen wordt door den ‘Italiaansen’ stijl met zijn breder
vloeienden, samenvattenden omtrek, zijn kalme en klare gebondenheid van innerlijk
goed ineenzittende geledingen en tegenstellingen van bewegende massa's.
Dezelfde kentering merken wij in Dürer's schilderijen uit dien tijd: het eerste portret
van zijn vader, gedagtekend 1490 (Florence, Uffizi) is nog primitief ontledend en
benepen; het tweede, van 1497 (het oorspronkelijke verloren, verscheiden kopieën,
o.m. een te Munchen en een betere nog in het British Museum), had het
hechtsaamsluitende, met nadruk gelegd op de wezenlijkste vormen, en de statige
grootheid van de klassieke kunst. Als een ander mooi voorbeeld wijs ik op den
Oswald Krell van 1499 (Munchen): (afb. 272): de schikking van de figuur in de ruimte
- niet meer de kop alleen, maar het bovenlijf in zijn ganse lengte, zodat de handen
ook zonder moeite in de lijst worden opgenomen, - beantwoordt aan de nieuwe
aanschouwingswijze. Terwijl de scherpe lijnentaal van dat intens-bewogen gelaat
geheel in het karakter van Dürer is.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

446
Hier hebben wij zijn eerste stappen op den steilen weg naar de hoogvlakte. In een
volgend hoofdstuk zullen wij hem zien worden tot een van de volledigste symbolen
van den Germaansen geest.
Tot een heel andere invloedsfeer dan de meeste Zuid-Duitsers behorend, niet de
Nederlandse, maar, zoals Dürer, en nog vóór Dürer, tot de Noord-Italiaanse, staat,
in het Tyroolse Bruneck, Michael Pacher. Naast zijn meeste Duitse tijdgenoten ook
een uitzondering, door het dramatisch grootwillende, dat van hem veel meer een
geestverwant van Konrad Witz dan van Schongauer maakt. Bij hem breekt de
elementaire kracht weer uit, die bij lange niet dood was, - Stoss en Dürer getuigen
er insgelijks van, en hoe zou anders de komende eeuw zo groot worden? - uit zich
met de hartstochtelijke onrust, die toch ook in dien tijd broeide.
Pacher, die, zoals wij gezien hebben, ook beeldsnijder was, wordt in 1467 als
meester vermeld, sterft in 1498. Zijn beste schilderijen bevinden zich in de kerk te
Sankt Wolfgang (het reeds besproken altaarstuk van 1479-1481, even belangrijk
om zijn gebeeldhouwde figuren als om zijn geschilderde panelen) en in het museum
te Munchen (1489-1490). Zij verrassen door de buitengewone energie in de weergave
van lichamelijkheid en beweging, en het even sterk plastische gevoel waarmee de
ruimte wordt voorgesteld. Ruimte en figuur zijn één, de structuur van de ruimte is
het wezenlijke van de compositie geworden. De vreugd aan verkortingen, de
samensluitende schikking van gestalten en gebouwen naar een perspectief waarvan
het oogpunt heel diep ligt, dat alles veronderstelt kennis van Mantegna's kunst. Wat
ons geenszins ver-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

447
wonderen moet: Tyrol had veel betrekkingen met Noord-Italië, Bruneck ligt al
bezuiden den Brenner-pas, en reeds in de wandschilderingen in den kloostergang
van den dom te Brixen, omstreeks 1446 en 1462, speurt men Paduaansen invloed.
Merkwaardig zijn ook de lichteffecten, b.v. in de Geboorte van Christus te
Sankt-Wolfgang (afb. 273): zijn die ook van Italiaansen oorsprong? Enkele jaren
vroeger vonden wij die al bij Van der Goes. - Wat er van zij, een eigen
kunstenaarsziel leeft in het werk van Pacher; het heeft niet zozeer het uiterlijke van
Mantegna, maar spreekt van eenzelfden ernstig-stoeren wil, onbuigzaam consequent
gericht op de verwezenlijking van pathetisch gespannen, scherp plastisch visioen:
één verstrakte passie.

7. De schilderkunst in Frankrijk en Spanje.
In de laatste vijftien of twintig jaren van de XVe eeuw zet de zogenaamde Meester
van Moulins, waarschijnlijk Jean Perréal, in Bourbonnais de overlevering van Berry
en Touraine voort, maar heeft wel het meest van Van der Goes geleerd. Zijn rijpste
werk, in de kathedraal te Moulins, moet van omstreeks 1498 dagtekenen (afb. 274).
Zijn tinten zijn fris en hel, maar zonder rijken klank; zijn omtrekken melodisch, maar
niet vrij van dorheid. Hij lijkt al meer onder Italiaanse invloeden geraakt, treft
overigens niet door pakkende oorspronkelijkheid; wel door fraaie elegantie. Met zijn
tederheid en zijn algemener vorm verschijnt hij wel eens als halfweg tussen Gerard
David en Giovanni Bellini: zijn harmonische vrouwefiguren, met dien ronden hals
en boezem en die strelende handen, hebben, hoe zedig ingetogen ook, iets van
zachte
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zinnelijkheid aan zich, waardoor zij tot een vrijer, natuurlijker menselijkheid dan die
van den Brugsen meester behoren, terwijl zij toch de grootheid en dichterlijke
betoveringsmacht van den Venetiaan moeten ontberen.
Jean Bourdichon, die reeds in 1479 te Tours voor Lodewijk XI werkte, dan schilder
was van Karel VIII, Lodewijk XII en Frans I, en kort voor 1521 stierf, is vooral bekend
door zijn miniaturen in het Getijdenboek van koningin Anna van Bretanje (voltooid
in 1508, Bibliothèque Nationale te Parijs). In zijn kunst, die naast menig flandricisme
de Italiaanse wendingen ruimen toegang verleent, glijdt de bekoorlijke Franse
sierlijkheid al naar een accentloze vervlakking.
In de Provençaalse ‘school’ kan ik moeilijk een eenheid ontdekken; zoals alle
provinciale kunst - de Beierse b.v., - slaat ze gemakkelijk tot overdrijving over. Als
haar meesterwerk geldt het Brandende Braambos, met de portretten van koning
René en zijn vrouw Jeanne de Laval, door Nicolas Froment uit Uzèes (in de
kathedraal Saint-Sauveur te Aix, ± 1475) (afb. 275). Zeker een imponerend stuk,
waarvan het algemeen verband met de Vlaamse school niet geloochend kan worden,
maar in zijn realisme toch de liefde mist, die de structuur, het leven in alle oprechtheid
begrijpen wil, - die zuiverheid van uitvoering die aan Vlaams werk rijke bezonkenheid
geeft, maar ook dat innig gevoel dat ons over het minder volmaakte van Duits werk
licht doet heenzien. Er valt daar zeker veel interessants en moois te bekijken, en
toch zit er weinig ziel in. Vóór het Brandende Braambos kan ik den indruk niet weren,
dat trots de schitterende kleur, het vasthouden van veel nuchter-duidelijke
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werkelijkheid in de gestalten, de dieren en het landschap, trots de distinctie van de
schikking en de vormen, die zoals in Italië naar schoonheid trachten, wij hier in den
grond te doen hebben met kunst uit de tweede hand, die op effect uit is en het effect
graag onderstreept, gemakkelijk in het ‘te veel’ vervalt.
En dan keer ik mij tot die onverwachte Pietà die uit het godshuis te Villeneuve bij
Avignon in het Louvre gekomen is (afb. 276): een der meest aangrijpende schilderijen
uit de XVe eeuw. Op een gouden grond, waartegen, aan een kant, alleen de torens
en tinnen van Jeruzalem als in zonsondergang donkeren, staat de geweldige groep,
de strenge silhouet der Moeder het gehele bovenlijf uitstekend boven den horizon,
op haren schoot het stijve, mager-zenuwige, uitgerekte lichaam van den Gekruisigde;
aan weerszijden, beelden van leed over hem gebogen, Johannes en Magdalena.
Waarom is het dode hoofd, dat nog gloort van avondlicht, bij dien mens, die niets
dan mens is, zo goddelijk? - Geen bijkomstigheden, slechts enkele accenten; slechts
de naakte droefheid, die binnenin schreit, met een woesten hartstocht, te diep om
ze uit te schreeuwen. Links knielt de begiftiger, beenderige boeren-pastoor met
steenrood gelaat. De gestalten, de smartelijke gezichten, de sprekende handen,
zijn als uit hout gehakt voor een volks-calvarieberg, en de meester schuwt niet een
vereenvoudiging van lijnen en vlakken waardoor zij als symbolische waarde
verkrijgen. Wie zou dit aan onbehendigheid gaan toeschrijven, als hij maar torso,
handen en voeten van Christus gaslaat? In al zijn wilden drang behoudt het werk
een edele voornaamheid. Tegenover het bezadigd nette van
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Froment, tegenover het vernuftig geestige van den illuminator Fouquet en de
meesters uit de beminnelijke Touraine, ineens het roekeloos zekere, groots van
doorwoeld gemoed. Deze gaat recht op den man af, zegt alleen het wezenlijke,
maar met zulk een bijtende kracht, dat ge 't nooit meer vergeet. Men zie maar hoe
de kop van den priester gebouwd is, hoe het modelé er met stoute, harde vegen in
vastgelegd is, met dat karige haar dat uit den schedel wast en er in schamele klesjes
op ligt; of de manier waarop het priesterkleed als een groot geheel is gehouden,
hoe levendig van kleur in zijn ongebroken witheid. Wie schilderde aldus in dien tijd?
Wie had er zulk lenig-vrijen, breden penseeltoets, onstuimig en onfeilbaar? Wie
heeft er zulk een ontzaglijken ernst van ziel in de schilderwijze zelf doen overgaan?
Want hier is niets van lege kunstvaardigheid, maar overal het onvervalst instinct
van het genie. Dit is niet Vlaams, niet Italiaans, niet Frans; al staat het veel hoger
dan al wat ons uit het toenmalige Spanje bekend is, gaat men om de sombere
energie van het godsgevoel aan het land denken, dat eens Zurbaran zou
voortbrengen. Men mag dit werk wellicht in de buurt stellen van Bartolomeo Bermejo,
waar ik straks van gewagen zal. Wij weten alleen, dat koning René, wiens zoon de
kroon van Aragonië had aangenomen en in 1471 te Barcelona stierf, in het herenhuis
dat hij te Avignon bezat omstreeks 1476 Spaanse schilders gebruikte.
In Spanje wint de Vlaamse kunst nog aanzienlijk veld. Een hele school, waarvan
het centrum Salamanca was, mogen we Spaans-Vlaams noemen. Het Vlaamse
krijgt er nu en dan een scherper, wilder karakter,
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bloedige tonelen zijn niet zeldzaam; we zullen dat wel aan het Spaanse temperament
mogen toeschrijven. - Te Valencia zien we dan tegen het eind der eeuw verse
invloeden uit Italië zich uitbreiden.
De Vlaamse schilders bleven nog zeer gewild onder Isabella de Katholieke, die
er verscheidene in haren dienst nam; in het laatste vierdedeel der eeuw reikte hun
invloed tot Cordoba en Sevilla. En uit Cordoba kwam dan een van de belangrijkste
Spaanse meesters, Bartolomeo Bermejo, die in het koninkrijk Valencia en te
Barcelona ging werken, waar hij ook wel enige italianismen moet geborgd hebben.
Er is van hem, in het museum te Vich, een Heilig Gelaat van Christus, met doornen
bekroond, bezweet en bebloed: dweepziek lijder, verschrikkelijk in zijn woestheid,
- het meest kenmerkende beeld van het Spaans geloof onder de ‘Katholieke
Koningen’ Ferdinand en Isabella. Als gevoel lijkt het me wel enigszins verwant met
de Pietà te Villeneuve.

8. De Florentijnse schilderkunst.
Bij de late volgelingen van Angelico's half-middeleeuwse traditie hoeven we niet
lang te blijven staan. Filippo Lippi was haar feitelijk al ontgroeid, toen hij te Prato
(1452-1464) den groten geest van Masaccio veel nader trachtte te komen. Naast
hem is een Benozzo Gozzoli de dalende lijn (1420-1497). Hij had met Fra Angelico
gewerkt, vertoont ook wel enigen invloed van Pesellino. Maar van Angelico's innig
gevoel heeft hij niets meer: zijn kunst gaat al erg aan uiterlijkheden toegeven.
O zeker, niemand weerstreeft de bekoring van zijn Optocht der Drie Koningen op
de wanden van de kleine
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kapel in het paleis der Medici (heden palazzo Riccardi) (afb. 277) uit de jaren
1459-1463: glansrijke romantiek, als van Perzische miniaturen. En men kijkt altijd
met genoegen naar zijn reeks fresco's in het Campo Santo te Pisa (1467-1484), als
naar grote prenten vol aardige bijzonderheden, waar overal wat interessants te
ontwaren valt. Maar die genoeglijke en nooit uitgeprate verteller is ten slotte, in de
algemene ontwikkeling, van weinig tel: mist hij de zuiverheid van Angelico, ook de
verhevenheid van de mannen uit het eerste geslacht ontbreekt hem, en om artistieke
vraagstukken, om kennis van bouw en verhoudingen der natuurlijke verschijning
heeft hij zich weinig bekreund. Hij is op-end-op een illustrator, en daar hij arm is in
zijn gevoelsuitdrukking zowel als in zijn vormuitdrukking, diene hij ten bewijze, hoe
datgene, wat in de eerste helft der eeuw schone vervoering was, en dan herinnering
aan schone vervoering, maar al te dikwijls in de tweede helft tot louter-decoratief
mooi wordt en weldra tot nuchter proza.
Te Florence treedt in dien tijd het tweede geslacht van de ‘modernen’ op, de
schilders die zich op het uitwerken van de bijzondere artistieke problemen toeleggen.
Onder hen hangt Alesso of Alessio Baldovinetti (1425?-1499) nog het meest met
het eerste geslacht samen: in sommige opzichten op Piero della Francesca gelijkend,
daar hij van dezelfde meesters geleerd heeft, Andrea del Castagno en vooral
Domenico Veneziano. Maar de geest is reeds een andere, een andere de wijze
waarop Baldovinetti het coloristische zowel als het plastische probleem aanpakt.
Terwijl de vrome ernst plaats maakt voor nog wereld-
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lijker stemming, - in zijn Engelse Groetenissen b.v., - verliest hij den zin voor
samenstelling ter wille van nauwkeuriger ontleding, den zin voor eenvoudige
grootheid ter wille van fijner detail. Hij houdt van scherper modelé, op het kleine af.
De schilderkunst ondergaat dus verder de leiding van de sculptuur, maar de
bronsgieters zijn het nu, die den toon aangeven: Donatello had in de tweede helft
van zijn leven het brons voorgetrokken, daarin het meest indrukwekkende gezegd
wat die tijd te zeggen had, een hele school van bronsgieters gevormd, - de
schilderkunst moest nu dezelfde richting uit.
Men zie maar Baldovinetti's Madonna in het Louvre (afb. 278), van ± 1464: de
invloed van Domenico Veneziano is niet te loochenen, noch de verwantschap met
Piero della Francesca. Vóór een van hoog gezien, diep zich uitstrekkend landschap
gesteld, in de lucht, is het tere kopje, onder den dauw van den sluier, met dunne
schaduwen in het licht geboetseerd, als van licht doorschenen. Maar de uitdrukking
lijkt levendiger dan bij Piero della Francesca, doordat alle vormen spitser zijn, men
kijke b.v. naar den glimlach. En nu merke men, hoe die vormen hier aan de techniek
van het brons herinneren: elke op zichzelf duidelijk onderscheiden, oogleden, neus
en lippen fijn gesneden, de aureool een echte metalen schijf, mantelzoom en plooien,
tot de golving van het blonde haar over den schouder, het heeft alles een karakter
van harde stoffelijkheid, waar het licht over speelt als op een bronzen beeld: getuige
het lichaampje van het kind, of het zachte geglim op Maria's onderkaak. Maar in
zijn zorg voor het afzonderlijke heeft Baldo-
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vinetti zich niet genoeg om den samenhang bekreund: het kind is veel te klein voor
de moeder (4).
En nu de kleur: zij zoekt wel het klankrijke, maar blijft nogal taai. Alessio
Baldovinetti wil blijkbaar wedijveren met de Vlaamse panelen, die te Florence zeer
in trek waren en er als kostbare juwelen golden. Had Domenico Veneziano reeds
aan de vreemde goden geofferd, hij die in 1439 met Piero della Francesca proeven
nam met olieverfschildering, en zou dat de schaarste van zijn werken verklaren?
Van Baldovinetti toch weten wij, dat hij zich aan het coloristische vraagstuk wijdde
met dien wetenschappelijken ijver die de gehele school kenmerkt, maar dat zijn
bemoeienissen op het gebied van de olieverftechniek zijn werk tot onheil strekten:
zijn fresco's brokkelden af, en het enige waar iets van overblijft, zijn beroemde
Aanbidding der Herders in de voorhal van de Annunziata (1460 of 1462) (afb. 279),
is jammerlijk bedorven. Toch kunnen wij daar nog oordelen over de betekenis die
het landschap toen kreeg: een groot deel van de compositie wordt ingenomen door
een perspectivisch juist, in alle bijzonderheden trouw uitzicht op het Arno-dal (vg.
het landschap met rivier en kronkelende beek, op de portretten van Piero della
Francesca, afb. 215 en 216). Men heeft hierin Vlaamsen invloed menen te ontdekken.
Indien de nieuwe liefde voor de natuur waarlijk uit Vlaanderen kwam, dan mag men
zich afvragen, of die niet vroeger reeds Domenico Veneziano had bereikt. En zouden
sommige overeenstemmingen tussen het landschap van Alessio Baldovinetti en
dat van Piero della Francesca niet aan Domenico toe te schrijven zijn? Om maar
iets te noemen: ook bij Piero vinden wij
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meermaals dien groten boom op den voorgrond, waardoor diepte aan het verschiet
wordt gegeven. Maar, wat voor gevolgen de betrekkingen tussen cisalpijns en
transalpijns gebied mogen gehad hebben, het wil me toch voorkomen, dat het
landschap zich in Italië, niet het minst bij Domenico's stadgenoot Jacopo Bellini, op
eigenaardige wijze ontwikkelde: zijn stijl, zijn perspectivische eenheid, zijn rol in de
compositie lijken me bij Baldovinetti als bij Piero della Francesca zeer Italiaans.
Met Antonio Pollaiuolo (1433-1498) en Andrea del Verrocchio (1435-1488), die
we beiden reeds als beeldhouwers hebben leren kennen, zien we de schilderkunst
zich nog meer onder de voogdij van de bronsplastiek stellen. Zij zijn leerlingen van
Alessio Baldovinetti. Deze verkeerde met den vermaarden goudsmid Maso
Finiguerra; maar Antonio Pollaiuolo en Andrea Verrocchio zijn zelf goudsmeden en
bronsgieters van huis uit, - de twee ambachten maakten er slechts één uit en ook
menig schilder ontving zijn opleiding in de ‘bottega’ van een goudsmid. Men herinnere
zich, hoe de groeiende macht van een geldbourgeoisie te Florence de weelde deed
toenemen, aldus een ongekende vlucht gevend aan de goudsmederij en het
vervaardigen van die kleine bronsbeelden, waar rijke kenners hun vertrekken mee
sierden. Dit gaat nu gepaard met de stemmingsverandering, die we toen in alle
takken van de artistieke bedrijvigheid gewaarworden, in de kunstnijverheid en de
bouwkunde, in de plastiek en de schilderkunst: het ouder geslacht hield van het
eenvoudig grootse, het jonger veelmeer van het fijne, het elegante. Door het
bewerken van het harde metaal gewende zich de kunstenaar aan scherpe nauw-
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keurigheid van de vormen, angstig ciseleren van de bijzonderheden. Ziedaar de
keerzijde: te veel ontleding, in iedere figuur en in de algemene samenstelling, eigenlijk een verschijnsel van verval. Maar hier was weer in het verval zelf de belofte
van nieuwe jeugd: de strengere studie der anatomie, - niet meer de nabootsing
alleen van het stilstaande menselijke lichaam, maar de innerlijk beter begrepen
weergave van zijn beweging, van zijn leven. In de beweging, in het zwellen en
wringen en rekken van pezen en spieren wordt nu de samenhang en de klaarheid
van de voorstelling gezocht.
Antonio Pollaiuolo nam van Baldovinetti zijn opvatting van het landschap over en
zijn trachten naar glansrijke, dieptonige, Vlaamse kleur, - al blijft ze vrij zwaar en
stug. Maar zijn betekenis ligt in het uitwerken van den plastischen vorm. Hij schilderde
de Heldendaden van Hercules (± 1460? Uffizi): athletisch naakt in hevige handeling.
Zijn gestalten zijn doorgaans knoestig, als op een aambeeld gehamerd, soms hard
en schraal opgeschoten, naar den smaak van dien tijd, maar altijd geladen met
kracht als een veer die elk ogenblik losspringen kan.
De David in het Berlijns museum (afb. 280), waarschijnlijk nog uit de jaren 1460,
behoort tot hetzelfde zenuwachtige geslacht als de jongere overwinnaar van
Verrocchio: geen kalmte meer, maar overal elastische spanning: een koortsig gezicht,
zoveel scherp karakter als maar kan in den omtrek, de benen opengesperd, de
armen los van het lichaam, de vingeren los van elkaar, met de toppen grijpend op
precieus krampachtige wijze, iederen teen con amore geboetseerd, en op den grond,
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Goliath's hoofd, als een stuk brons waar lichtschijnsels op glimmen (5). Het gehele
lichaam trilt nog: een vergelijking met Andrea del Castagno kan ons leren, hoezeer
nu de kunst, afgezien van haar winnen aan gemak, gevorderd was in het meedelen
van die gewaarwording die het bloed vuriger door onze aderen jaagt en ons tijdelijk
boven ons zelven verheft: de energie, het innerlijke leven van den vorm. Door het
zoeken naar dát betekenisvolle in den vorm was het blote naturalisme feitelijk
overwonnen.
Die trek naar het opengewerkte en afzonderlijke wreekt zich dan trouwens in de
samenstelling, getuige de S. Sebastiaan van 1475 (Londen, National Gallery, afb.
281): daar zijn zes boogschutters, elk in zijn geheel en elk op zichzelf gezien, als
een alleenstaand beeld, - geen gesloten massa's, geen samenbindende lijnen,
overal gaten, nergens een rust voor het oog, maar iedere gestalte een model van
actie en verkorting, elke spier duidelijk aan het werk, - de eenheid van iedere gestalte
door haar beweging gegeven, door haar innerlijke kracht.
Sommige schrijvers geven Antonio Pollaiuolo het verrukkelijk portret van een
jonge vrouw in het museum Poldi-Pezzoli te Milaan (afb. 282), terwijl anderen het
aan Piero della Francesca en anderen weer aan Domenico Veneziano toeschrijven.
De vraag blijve hier onbesproken, maar het werk zelf mag in deze geschiedenis niet
ontbreken: het is een van de allerkostbaarste juwelen uit de XVe-eeuwse kunst.
Van Verrocchio hebben wij zo weinig werk, dat wij hem als schilder misschien
niet veel aandacht zouden schenken, indien hij niet de meester van Leonardo da
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Vinci was geweest. In het begin van de jaren 1470 was deze in zijn atelier en
voltooide er het enige onbetwijfelbare schilderij van Verrocchio, den Doop van
Christus (Uffizi). Wij zullen gelegenheid hebben, naar aanleiding van den jongen
Leonardo, dit werk nader te beschouwen.
Te Florence is het laatste vierdedeel van de XVe eeuw het schitterendste tijdperk
van de vroege-renaissance, de tijd van Lorenzo il Magnifico. Toen de niet bijzonder
kunstzinnige Piero de' Medici, wien de geschiedenis geen roemruchtiger naam te
geven wist dan Piero den Jichtige, na vijf jaren aan het hoofd van Florence te hebben
gestaan in 1469 overleed, ging zijn gezag over op zijn twee zoons, Lorenzo, pas
eenentwintig jaar oud, en Giuliano, die er nog geen zeventien telde, - il bel Giuliano,
dien de dames zo graag mochten lijden. Menig burger, die vond dat de macht van
de Medici te veel naar monarchie zweemde, was minder met hem ingenomen, en
in 1478 werd Giuliano door samenzweerders in de kathedraal vermoord, terwijl
Lorenzo er met een verwonding afkwam. Al bleef hij naar den uiterlijken schijn een
gewoon dienaar der republiek, feitelijk was hij alleenheerser. Zijn regeringsmethode
werd er niet malser om, noch zijn financieel beheer voorzichtiger. Hij bracht den
Staat tot op het randje van de bankbreuk en wist het evenwicht, ook van zijn eigen
vermogen, alleen door even vertwijfelde als twijfelachtige middelen enigszins te
herstellen. De benadeelden lieten het zich gevallen, uit vrees voor veel ergers; het
volk hield zich koest, omdat het luisterrijke feesten te zien kreeg; en de literatoren
en schilders vereerden in Lorenzo den veelzijdig ontwikkelden man van gevoeligen
smaak, wiens spilzucht in de eerste plaats de
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geleerdheid en de kunst baatte, den estheet die in zijn villa's de schranderste geesten
rondom zich hebben moest, den dilettant bezeten door ‘appetito della bellezza’, die
zelf verrukkelijk gedreven verzen schreef, den epicurist, die gaarne deelnam aan
een twist over platonisch christendom of christelijk platonisme, den hartstochtelijken
verzamelaar van oude beelden en gesneden stenen, handschriften, kleine bronzen,
keurige Italiaanse en Vlaamse panelen. Men hoede zich voor overdreven schatting
van zijn rechtstreeksen invloed, alsof het meeste schoons dat toen werd
voortgebracht aan zijn maecenaat te danken ware: heeft hij niet, om maar op één
feit te wijzen, Leonardo da Vinci uit Florence laten vertrekken? Maar hij blijft het
type van de Florentijnse beschaving in die periode: na een tijd van machtig streven
komt een tijd van verfijnde cultuur, na het geslacht der veroveraars en opbouwers,
het geslacht der genieters, die vinden dat het leven moet geleefd worden, want
liefde en geur van lenterozen zijn niet eeuwig: ‘de doman' non c'è certezza’, zong
Lorenzo.
Hierop volgt de reactie, het staartje van den beminnelijken roes. Lorenzo sterft in
1492. De dominicaan Savonarola heeft door zijn vurige preken Florence reeds van
berouw doen beven: weldra wordt Jezus Christus als koning uitgeroepen en
Savonarola is zijn stadhouder. Op een vastenavond, in 1497, weet hij zelfs gedaan
te krijgen, dat de bevolking psalmen-zingend den rei danst rond een brandstapel
van de ijdelheden van weelde en wellust, juwelen, sieraden, mode-snuisterijen; de
dames offerden haar vals haar en de schilders hun mythologisch naakt. Maar de
roerige republiek kon geen Genève
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worden. Het theocratisch bewind was van korten duur: het jaar nadien moest
Savonarola zelf den brandstapel bestijgen.
De Florentijnse kunst heeft over 't algemeen die bewegingen van den tijdgeest
begeleid, het lieflijk-glanzende schoonheidsfeest en den godvruchtigen weeromstuit.
Zo verschijnt zij althans in vogelvlucht gezien: als wij ze doorwandelen vertoont zij
een veel samengestelder karakter. Het samengestelde karakter van een overgang:
tevens nabloei, en voorbereiding van een nieuwen synthetischen stijl.
De veroveringslust is blijkbaar verflauwd. De toonaangevende schilders - te
Florence althans: Umbriërs als Melozzo en Signorelli blijven meer op het grote
gericht, - hebben niet meer dat in zijn soort heldhaftige van den hoogstrevende die
met den vorm strijdt als Jacob met den engel. Zij hebben kieskeuriger smaak en
gevoeliger zenuwen. Zij zijn meer de mannen van de verfijning dan van de, in de
volle betekenis van het woord, scheppende daad. Zij zijn rijk geworden door het
gewroet van hun voorgangers. Zeker gaat de kunst geleidelijk vooruit: de verhouding
tussen de figuren en de omgeving wordt aldoor juister, de verdieping van de ruimte
- architectuur of landschap, - op overtuigender wijze weergegeven; het wedijveren
met de kleurpracht en de aandachtige detaillering van de Vlaamse panelen, die bij
de liefhebbers zeer gewild waren, - Vlaamse meesters werden dikwijls boven
Italianen verkozen, - heeft ook nu en dan nieuwe waarden doen vinden. Maar we
missen het vuur van geestdrift, het gretig zoeken, het met fiksen greep aanpakken
van de menigvuldige natuur.
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Niet alleen bij Botticelli, die droomt: weerspiegelt de prozaïst onder hen, Ghirlandaio,
het beeld van de Florentijnse werkelijkheid, dan is hij de kalme toeschouwer, niet
meer de ontdekker.
Botticelli en Ghirlandaio, zij roepen ons dezelfde tegenstelling voor den geest als
die we reeds in de toenmalige plastiek hebben opgemerkt: aan den enen kant, de
aristocratische loutering van de cultuur die hoger uitrankt, aan den anderen, de
burgerlijke nuchterheid van de cultuur die zich uitbreidt.
De eerste trek is de meest treffende: een type waar men veel van houdt is nu het
zestien-, zeventienjarig meisje, de opgeschoten jongeling, de gratievoile aartsengel,
bloesem in den knop, jeugd die, nog wat mager en groen, de lenige kracht van den
aankomenden man aan delicate vrouwelijke bekoring paart, met iets van de bleekheid
soms van een ras dat al veel geleefd heeft. De smaak wendt zich meer naar het
sierlijke dan naar het machtige, laat zich aanlokken door het zeldzame. De invloed
van de goudsmederij, en van die andere juwelen, de Vlaamse schilderijen, drijft in
dezelfde richting. Het fresco dreigt haast in innerlijke betekenis onder te doen voor
het ‘salonstuk’.
En daarnaast zien wij toch, voor het grote publiek, een behaaglijk, nogal
laag-bij-den-gronds realisme zich in het meest monumentale werk breed maken.
Het wereldlijke heeft hand over hand toegenomen, de opvatting verliest haar
verheven ernst; ten tijde van Savonarola zal de ziel wel tot inkeer komen, maar de
zuivere innigheid der onschuld is niet terug te winnen. Het is niet alleen de oude,
altijd ondiepe Benozzo Gozzoli die te Pisa
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(tot in 1484) naar aanleiding van oud-testamentische geschiedenis - Noach's
dronkenschap b.v., - uitweidt in allerlei leuk-gemoedelijke genre-voorstellingen; het
is niet alleen in de vertrekken van den beruchten Borgia, paus Alexander VI, dat
een Pinturricchio (± 1492-1495) het heilige onder profane praal verdooft: zelfs in de
reeks wandschilderingen die Sixtus IV in zijn kapel, de ‘Sistina’, door de uitnemendste
Florentijnse en Umbrische meesters in 1481-1482 liet uitvoeren, ontbreekt de
gemeenzame novellentoon niet: op den voorgrond van Cosimo Rosselli's Laatste
Avondmaal trekt een heel stilleven van schotels en kannen dadelijk het oog, een
hond en een poes staan kijvensgereed, en een deftig heer, die overigens met de
Apostelen niets te maken heeft, doet een ander mopsje opzitten; - waar Petrus en
Andreas gehoor geven aan de roepstem van Christus, laat Ghirlandaio het toneel
vollopen met twee drie rijen Italiaanse tijdgenoten, die het geval komen bijwonen,
het lijkt een van die plechtigheden waar men naartoe gaat om te zien of gezien te
worden; - de Uittocht der Joden van Botticelli heeft niets van een epos (afb. 283).
Mozes voert er een kleinen ommegang aan, maar hem ontwaren wij eerst later, wij
worden genoopt, vooreerst belang te stellen in het dreinend jongetje dat moe is en
wien zijn mama de les moet lezen, terwijl grote broer, alweer met een hondje onder
den arm, ook een hartelijk woord toespreekt: wij denken aan de stadslui, die, op
een zomersen Zondagavond, van hun wandeling naar buiten terugkeren (6). Treffend
is nu, dat vlak naast die gelijkvloerse werkelijkheid, de slanke dochters van Jethro,
met het optooisel en gekrul van haar blonde vlechten, met
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haar fraaie, zwierige houding, - ene is als een knikkende bloem, - het ander uitzicht
van dien tijd vertegenwoordigen: de keurige verfijning, die weldra in gekunsteldheid
zal overslaan.
Zo merken we dan ook in den artistieken vorm, afgezien van het behandeld
onderwerp, eenzelfde contrast: de lust in vergedreven ontleding, tengere geledingen,
spitse gebaren, decoratief geslinger van lijnen, ontaardt wel eens in manier, Het
verschijnsel, zoals reeds gezegd, was niet specifiek Italiaans: ook elders tierde het
toen welig genoeg. De compositie wemelt van uiteenlopende, haastige, hoekige
bewegingen. Een hand kan niet meer flinkweg grijpen, maar gelijkt soms op een
krab. Het kapsel is een ingewikkeld spel van grillige haarlokken en parelsnoeren
en vedertjes. Kleren wuiven los in den wind met veel gekabbel en gebabbel van
heel lichte stof, dunne sjerpen golven om schouders en armen, linten en wimpels
en tierlantijntjes kronkelen in de lucht. Niet alleen in de echt romantische sprookjes
van een Piero di Cosimo, maar tot zelfs in het Laatste Oordeel van den struisen
Signorelli.
Doch tevens zien wij, midden in dat late kunst-getijde en in tegenstelling met den
heersenden smaak, de tekenen van een jongen groei talrijker worden: behoefte aan
nieuwe synthese, aan harmonische klaarheid, - voorboden van de klassieke
renaissance, waarvan Leonardo de beslissende zege zou betekenen.
Sandro Filipepi, genaamd Botticelli (1444-1510), is de meest kenmerkende
vertegenwoordiger van die periode. Zoals velen van zijn kunstbroeders ontving hij
zijn eerste opleiding bij een goudsmid: vandaar, in zijn
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jeugd vooral, zijn liefde voor het aandachtig gedreven detail en de kostbare tooisels.
Dan ging hij in de leer bij Filippo Lippi, en werkte daarna in het atelier van Verrocchio,
waar hij Leonardo ontmoette en natuurlijk ook door den invloed van Antonio Pollaiuolo
moest bereikt worden: hij verenigde dus in zich de twee hoofdstromingen van de
Florentijnse schilderkunst, en wist die op de gelukkigste wijze samen te vatten. Meer
dan al zijn voorgangers heeft hij het aantrekkelijke van de persoonlijkheid, met een
eigenaardig innerlijk leven. Hij blijft altijd buiten de alledaagsheid, vermijdt niet dat
tikje ‘bizarrerie’, dat volgens Baudelaire het zoutgrein van de moderne schoonheid
is. Geen wonder dat hij een lieveling werd van de laat-XIXe-eeuwse cultuur: in hem
vond zij iets terug van haar teergespannen zenuwen en van haar onrustigen geest.
Men heeft sommige dwepers - en dweepsters - wel eens verweten, dat zij uit
snobisme Botticelli's tekortkomingen bewonderden; en dit laat zich ten slotte
verklaren, want is het ook niet een geheim leed van alle romantische geslachten,
dat gevoel dat men meer bereiken wil dan men kan, en dat men zich nooit geheel
‘uitleeft’?
Zoals de persoonlijkheid van Botticelli de voornaamste artistieke richtingen
verbindt, zo ook de gemoedsstemmingen van dien tijd, zijn heidense verering van
de schoonheid met zijn hete mystieke zielsverzuchtingen. Hij heeft het subtiel
verstandelijke van een die veel in Dante las. Hij is onder de toenmalige schilders
de dichter bij uitnemendheid; en een dichter met een diepdringend accent. Zijn
innemendste werken zijn openbaringen van die psyche, die zich minder door woorden
dan door
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den toon der vertrouwelijke stem laat vermoeden. Men vergelijke zijn slanke meisjesen jongevrouwen-figuren met die van Filippo Lippi: van dezen heeft hij oorspronlijk
het type overgenomen, maar terwijl hij het nog kieser, en er het welbekende
Botticelli-type van maakt, met de fijne beenderen, de mooi gevormde kin, de krullende
lippen, het onschuldig neusje, de wellustig lome oogleden en den hogen boog der
wenkbrauwen, geeft hij haar blik en haar glimlach dat eigene, waar stil het innerlijk
mysterie uit spreekt. De beeldhouwers rondom hem vereeuwigden zoals hij de
Florentijnse, delicaatsterke gratie, maar niet alleen heeft hij nog duidelijker het
karakter uitgebeeld van een oud ras, dat geslacht aan geslacht door cultuur veredeld
werd (7), tot het lichaam zijn lenige aristocratische volmaking heeft verkregen en
de geest alle trekken zacht doorstraalt: die geest zelf heeft bij Botticelli de poëtische
bekoring van een uiterst ontwikkelde gevoeligheid. Bloeit in zijn eerste werken nog
de liefelijke gezondheid van Filippo Lippi, krachtiger zelfs in haar kalmen ernst,
weldra raden wij een diep broeiende smeuling, merken wij de zeer bijzondere
melancholie die er uit opwasemt, den gloed daarbinnen sluierend.
Toen in 1480 in de Ognissanti-kerk Botticelli een S. Augustinus schilderde (afb.
284) en Ghirlandaio op den anderen wand een S. Hieronymus (afb. 285), treft
dadelijk het verschil: de heilige van Ghirlandaio, omringd van allerlei bijwerk, - een
stilleven naar Vlaamsen trant, - zit er in de rechte, eenvoudige plooien van zijn kleed
als een schrander dokter die een recept schrijft; Botticelli's Augustinus is een
pathetische belijdenis van
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hartstocht, ge speurt dien tot in de vingerspitsen, tot in de curven van den mantel
(8).
Dan doordrenkt een zonderlinge mijmering zijn figuren, te vreemder doordat zij
rijst uit de frisheid van bloemenomkranste jeugd, van lichten kleurenzang, dauw van
doorschijnende weefsels en parelgeglim, uit al die schoonheid die ons als een
dierbare illusie aandoet. Hij mag madonna's schilderen, omgeven van hemelse
meisjes in wier schuchteren blik, te verstandig voor haar leeftijd, reeds een droeve
vraag te lezen staat (afb. 286) of hij vermeie zich in die mythologische voorstellingen
die nu in zwang kwamen, naar den smaak der Mediceïsche academie, en waarin
hij - anders dan Pollaiuolo, die ze als voorwendsel tot plastisch naakt gebruikte, de romantische stemming van een vervlogen gouden tijdperk vertolkte: over het
voorhoofd van zijn H. Maagd als van zijn Venus drijft hetzelfde voorgevoel van
onuitsprekelijk leed, dezelfde ingetogen weemoed, - de weemoed van den
lente-avond en van de vurige jongelingsjaren, als op den geur van jasmijnen en
rozen de oneindige droom zich uitspant en het besef van onze eindigheid te pijnlijker
maakt, de weemoed der al te bewuste geslachten, die de breuk kennen tussen
verlangen en daad, de weemoed ook van de prille zinnelijkheid: de kinderlijk tere
lippen hebben het genot gesmaakt, de vochtige ogen verwonderen zich, kwijnende
matheid volgt op het verloren geluk, en eeuwig toch draagt de ziel den ongerepten
droom in zich. Botticelli's mensen hebben altijd iets van gebannen engelen, die
treuren om de herinnering aan het onbereikbare. In later werk wordt die uitdrukking
nog koortsiger,
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nerveus onrustig, de lange bleke gezichten verflensen in de droefenis, waar hun te
tengere hals onder neigt.
De artistieke vorm, bij dien hofschilder van de Medici, beantwoordt aan zijn
geestesverfijning. Hoezeer hij houden moest van het afgewerkte detail naar
goudsmedentrant, als van het kies glanzende koloriet van Filippo Lippi, hoezeer hij
dat koloriet en de calligrafie der tekening en haar elastische spanning tot nog
uitgelezener kostelijkheid maakte, wordt men vooral gewaar in de panelen van zijn
rijpe jeugd.
Ik denk hier in de eerste plaats aan zijn Aanbidding der Wijzen in de Uffizi (±
1478) (afb. 287), die met de vele portretten die er op voorkomen, waaronder
verscheiden Medici en de schilder zelf, ons misschien het meest kenmerkende
beeld geeft van de waarden der toenmalige Florentijnse beschaving: overal
persoonlijkheid, adel van ingetogen fierheid, schittering die niet verblinden wil,
ras-echte kracht die, zichzelf meester, gemak van lenige sierlijkheid wordt, - cultuur
in den zuiveren zin van het woord. De techniek bezit dezelfde hoedanigheden: rijk
zonder gepronk en scherp-klaar in al hare zachtheid, precies en toch goddelijk licht
van toets. De te gelijk welbezonnen en toch zo natuurlijke samenschikking, naar
een dieper liggend middelmotief geordend, munt uit door evenwicht. Is dit aan invloed
van Leonardo te danken, al ontstond diens schets van de Aanbidding eerst in 1481?
Er is toen wel meer verwantschap van wezen tussen Botticelli en hem.
Zeker is, dat Botticelli zich daarna heel weinig om compositie schijnt te bekreunen.
Zijn drie fresco's in de Sistina blijken in dat opzicht al bijzonder zwak
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(± 1482). Na 1485 ongeveer wordt ook gaandeweg minder zorg aan de uitvoering
besteed, terwijl de kleur kouder wordt, de tekening onrustiger, en alle uiterlijke
bevalligheid onderdoet voor de uitdrukking van het psychische drama. De beste
werken mogen tussen 1478 en 1490 geplaatst worden.
De voornaamste betekenis van Botticelli's vorm is te zoeken in de lijn. Zij heeft
bij hem nog exclusiever waarde dan bij Leonardo. Alleen de Japanners, en onder
de modernen een Ingres of een Degas, hebben hem hierin geëvenaard. Door den
omtrek van een gewricht weet Botticelli de innerlijke beweging weer te geven. Daarbij
heeft de uiterst gevoelige rythmus, samengesteld en vloeiend, vol subtiel verend
leven, een decoratieve schoonheid op zichzelf, - meer dan bij Pollaiuolo, geest die
tot den geest spreekt, en zo discreet (9) dat slechts een geoefende smaak hem
genietend speuren zal.
Men kijke b.v. naar de groep der dansende Gratiën, in de alom bekende Allegorie
der Lente (Florence, Uffizi) (fig. 288). Er ligt een eigenaardige bekoorlijkheid in het
quasi-naïeve gebaar van die slanke gestalten: het frisgroene, onrijpe en dromerige
van de jeugd verenigt er zich met het bepaalde en het bewuste der oude
aristocratieën. Wat heeft Botticelli hier zijn lust gehad aan dat delicate gebeente
onder de zachte huid, de mooie ronding van een kin, dien vorm die nergens door
overtollig vlees wordt verzwaard, het schaduwgeglij op zwanenhals en tere
schouderbladen, het grillige van de doorschijnende sluier-schuiming die de
eenvoudiger lichaamslijnen begeleidt! Men volge de spanning in het been en den
kleinen voet die den grond haast niet
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beroert, den rand van den arm met puntigen elleboog, dat ganse spel van opdeinende
en neerslierende curven, tot in de handen waarvan elke vinger muziek weeft. Of, in
de Geboorte van Venus (Uffizi, 1485) (afb. 289), het weerspannig vlammen-gewapper
der haarlokken in de uchtendbries en de heel stille modulatie van den linker omtrek:
er is evenveel ziele-keurigheid in de lijn zelve als in de uitdrukking van het
omgebogen kopje, met zijn diepheldere ogen vol onbegrepen heimwee. Droever
nog - en maniëristischer, - de Madonna met den Granaatappel van 1487 (Uffizi, afb.
290).
Botticelli's heimwee, het moest, in zijn ouden dag, te Florence als een romantische
zwakheid aandoen. Na 1500 vernemen wij haast niets meer van hem; in zijn laatste
jaren heeft hij nog maar weinig gewerkt. Wat zal hij zich vreemd hebben gevoeld,
met zijn gemoed vol fijne fantasie, onder het nieuwe geslacht, tegenover de kunst
die toen glorierijk opgroeide, in haar gezondheid en breed evenwicht!
Met Filippino Lippi, den zoon van Fra Filippo (± 1458-1504), verliep het erger:
een typische vertegenwoordiger van het overgangstijdperk, in dien zin dat hij de
verschillende impulsies er van gehoorzaamde, maar, niet sterk en zelfzeker genoeg,
de verschijnselen van verval en wedergeboorte slechts onharmonisch wist te
verbinden en in die tegenstrijdigheden eindelijk als in een draaikolk geraakte.
Alleen zijn eerste werken vermogen ons onverdeeld genot te verschaffen. Leerling
van Botticelli, bleef hij tevens trouw opkijken naar de zachte kunst vol gemoed van
zijn vader. Hij was niet ter schole geweest bij goud-
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smeden en bronsgieters, miste dus de plastische nauwkeurigheid van Botticelli,
maar won het van hem in natuurlijke lieftalligheid, bloemige schoonheid uit het
liefderijke hart. De H. Maagd, die, begeleid door schuchter-nieuwsgierige bakvisjes
van engelen, haar lange, fijne vingeren legt op het boek van S. Bernardus (Florence,
Badia; tussen 1480 en 1486) (afb. 291), brengt ons in haar onstoffelijke zuiverheid
en kiese goedheid als een laatste herinnering aan de innige wereld van een Fra
Angelico.
Maar Filippino wilde meegaan met zijn tijd: hij wenste grootheid en beweging.
Ongelukkig was zijn anatomische kennis, was zijn technische opleiding daarvoor
ontoereikend, en ontbrak hem de nodige vastheid van evenwicht in eigen wezen:
hoe hij zich ook inspande, aan de nieuwe vormen van een Leonardo kon hij zich
niet aanpassen. Het is wel merkwaardig, dat de man, wien de eer te beurt viel, de
fresco's van Masaccio in S. Maria del Carmine te mogen voltooien en die zich
overigens op voortreffelijke wijze van zijn opdracht kweet (± 1480-1485), daarna
het rechte verstand van monumentalen stijl, het gevoel voor de maat, zozeer in zich
liet verduisteren.
Eén verdienste mag hem in elk geval aangerekend worden: in het koloriet is hij
soms tot een ongewoon begrip van eenvoudige effecten gevorderd. Maar over 't
algemeen heeft zijn streven geen ander gevolg gehad, dan dat hij er zijn dichterlijk
tedere bevalligheid bij inboette: hij wilde machtig doen en sloeg over naar
overdrijving; het zenuwige wordt zenuwachtig, het brede wordt plomp. Het maakt
een zonderlingen indruk, die
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uitersten naast elkaar in eenzelfde werk te ontwaren. De wandschilderingen in S.
Maria sopra Minerva te Rome (± 1490) zijn soms al bijzonder toneelachtig, met die
heftige bewegingen en die zware mantels verwikkeld in onklaren zwaai. Wel
onderging ook Filippino den invloed van Savonarola, en nu en dan uitte de diepere
ernst van zijn opvatting zich in betrekkelijke soberheid, maar vaker nog, bij dien
mens vol felle contrasten, in opgewonden geestdrijverij. Met zijn Aanbidding der
Wijzen van 1496 (Uffizi) (afb. 292), heeft hij blijkbaar Botticelli en Leonardo willen
overtroeven: alle mogelijke houdingen en uitdrukkingen zijn er bijeengebracht, ruime
gebaren naast schielijke zwenkingen, wegende massa's bij onrustig gebroken lijnen:
hij deed zijn best om ‘modern’ te zijn, maar daar was hij blijkbaar niet voor
opgewassen. Vóór dat gewemel van blikken vormen beseffen wij wat hij missen
moest: het samen-voelen van onderdelen en geheel; de eenheid is hier bedacht,
niet ene die uit den aard zelf van de visie groeit.
Zijn laatste cyclus, in S. Maria Novella (aangevangen in de jaren 1490, eerst in
1502 voltooid), is het vreemdste voorbeeld van manier, waar het eind van de XVe
eeuw op wijzen kan. De lust in beweging leidt er tot een soort van Vitus-dans. Geen
lichaam staat er nog vast op zijn voeten; de gebouwen zelf lijken bezeten. De
aartsvaderen op het gewelf zijn kolossaal en gedrongen als stompe bergen en het
detail blijft klein; gewaden golven en kabbelen, banden kringelen als slangen. Men
vergelijke Filippino's Opwekking van Drusiana (afb. 293) met die van Giotto in S.
Croce (afb. 74): alles wankelt, spat uiteen, er bestaat zelfs niet de minste
overeenstem-
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ming tussen de groepen en de opdringerige architectuur. Deze vertoont al soms
het fantastische van het wildste maniërisme, b.v. op het toneel van de
Duivelbezwering door S. Philippus (afb. 294). Ook bij de oudheid is Filippino gaan
borgen, maar eens te meer stellen wij vast, dat een elk in de oudheid zoekt wat van
zijne gading is: hier een overdaad van ornamenten, een warboel van zonderlinge
tropeeën, grijpvogels, ik weet niet welk fantastisch bijwerk, en dat alles zich
aftekenend met grillige, puntige, gekartelde en uitgetande omtrekken; de plastiek
zelf kan zich niet stil houden, de caryatiden trekken scheve gezichten. Het realisme
van de straattypen, die zich den neus stoppen voor den stank van den draak, paart
zich met een romantisme dat het uitheemse en het zeldzame zoekt. In den
Marteldood van S. Philippus (afb. 295) ontaardt die manier in stuipachtige
gewrongenheid: geen gesloten schikking meer, bijna elke gestalte staat afzonderlijk
vóór den hemel, het kruis hangt schuin, de kromme knieën knikken, de beulen zijn
echte caricaturen met platten neus, verstreuveld stoppelhaar en satersoren, een
legioensoldaat met hoogbepluimden vastenavond-helm waar dan nog een lint met
lussen en kwasten afwimpelt, schijnt rechtstreeks weggelopen uit een ets van James
Ensor. Men bedenke, dat slechts enkele jaren later Michelangelo en Rafaël in het
Vaticaan aan het werk zouden zijn!
Zo moest dan de richting van Botticelli in den aanvang van de XVIe eeuw
doodlopen. Het beste wat hij gebracht had, de gevoeligheid der lijnen, was ook bij
Leonardo aanwezig en werd door dezen gered. Maar het andere principe, dat met
Leonardo zou zegevieren, de organische
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samenstelling, vinden wij voorbereid bij Botticelli's tijdgenoot, Domenico Ghirlandaio
(1449-1494).
Ghirlandaio kan als het tegendeel van Botticelli beschouwd worden: geenszins
ingewikkeld, een struisgezonde, kalme en degelijke werkman. Door psychische
kwaliteiten trekt hij ons niet aan. Hij blijft burgerlijk nuchter. En het mag wel als een
bewijs van de schoonheid der Florentijnse beschaving gelden, dat er in zijn werk,
in weerwil van zijn eigen natuur, nog zoveel elegantie standhoudt. Om veerkrachtige
beweging bekommert hij zich al heel weinig. Zijn vorm is doorgaans houterig stijf,
de uitdrukking nogal mat. En toch mag hij onder de baanbrekers van den klassieken
bloeitijd gerangschikt worden: hij is weer een echt frescoschilder. Hij betreurde zelfs,
zo vertelt althans Vasari, dat hij niet al de muren van Florence mocht beschilderen.
De oude Florentijnse overtraditie dreigde verloren te gaan in het klein-realisme en
de ontledende verfijning: hij keerde terug tot de heilzaamste bron, Masaccio en
Giotto.
De regelen van Giotto's stijl bracht hij weer in ere, - met rijkere
uitbeeldingsmiddelen, - niet echter het innerlijkst beginsel van Giotto's kunst: de
geestelijke betekenis van zijn stof weet hij nooit te doen uitkomen, noch in zijn
Christus met de Apostelen Petrus en Andreas in de Sistina (1481-1482) (afb. 296),
noch in zijn twee grote cyclussen in S. Trinità (voltooid ± 1485) en in het koor van
S. Maria Novella (voltooid in 1490), Vergelijk de taferelen uit het leven van S.
Franciscus, in S. Trinità, met hetzelfde onderwerp zoals het in S. Croce door Giotto
behandeld werd: Ghirlandaio gebruikt de heilige voorvallen om op een ruim toneel,
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waarvan de elementen aan de straten en pleinen van Florence ontleend zijn, bekende
tijdgenoten te laten optreden; de bevestiging van de Franciscanenorde door den
paus (afb. 297) wordt bijgewoond door Lorenzo il Magnifico en den bankier Sassetti
met familie, terwijl vooraan, langs een trap, dichter Angelo Poliziano met Lorenzo's
zoons als uit den grond komt opstijgen. Invloed van Nederlands naturalisme is niet
te miskennen, voornamelijk in de portretten. De geboorte van Maria of die van
Johannes (afb. 298), in S. Maria Novella, wordt een hele genre-voorstelling: een
modieuze jonge dame uit de rijke burgerwereld, een Tornabuoni of Albizzi met haar
gevolg, komt de kraamvrouw een visite maken. Wij begrijpen, dat Savonarola iets
later ging preken tegen dergelijk verlagen van de gewijde geschiedenis tot het
dagelijks gelijkvloerse. Maar wij voelen er de stille blijdschap van den kunstenaar
in, opgaande in de weelde en het gemakkelijke welzijn van zijn Florentijnse omgeving,
in die breedheid van geluk, die ook uit het inschrift ademt: ‘Geschilderd in het jaar
1490, toen onze allerschoonste stad Florence, om haar rijkdommen, kunsten en
gebouwen hooggevierd, in voorspoed, gezondheid en vrede leefde’. - Wat hij aldus,
in vergelijking met de oude meesters van het fresco, aan verheven doorgeestiging
liet te loor gaan, vergoedde hij voor zijn Florentijnse toeschouwers door een
overtuigender weergave van het beeld der werkelijkheid.
Maar in dat beeld nu bracht hij tevens waarden van vroeger terug, die de
vruchtbaarste belofte inhielden: de klaarheid van de samenstelling, den
architectonischen opbouw, den rythmus die alle onderdelen verbindt. Hij
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verdiept en verruimt het toneel, breidt meer lucht rondom zijn gestalten uit, maar
vereenvoudigt ook den omtrek van die gestalten, pakt ze samen in aaneengesloten
groepen, laat de verschillende massa's tegen elkaar opwegen. Het oog wordt niet
rechts en links getrokken door bontheid van bijzonderheden, het onderscheidt de
hoofdtrekken en hoe die ineenzitten, leest gemakkelijk en rustig het geheel. De
architectuur of het landschap komen die werking nog versterken, zij begeleiden de
figuren, belichamen weer in het groot de harmonie die het wezenlijke beginsel van
de samenstelling uitmaakt. In dat opzicht vereffent Ghirlandaio den weg voor Rafaël.
Het zij voldoende, te verwijzen naar een schilderij als de Visitatie in het Louvre
(1491) (afb. 299). Botticelli moest de beweging van de vrouw rechts ondragelijk
stram vinden, - maar men merke liever, hoe op de middelgroep nadruk wordt gelegd
door den boog die ze overwelft en den vrijen doorblik daaronder, hoe de bijfiguren
samengaan met de pijlers, hoe alle vormen aan kalme vastheid gewonnen hebben.
En daardoor krijgen de gestalten ook een nieuwe waardigheid: zij zijn het kleine,
aardige, nerveuze ontgroeid, en de vrouw links kondigt in haar bredere schoonheid
reeds het type van het naderend Cinquecento aan.

9. De Umbrische schilderkunst.
Willen wij nu nagaan, wat de Umbriërs in het laatste vierde der eeuw tot de vorming
van het nieuwe ideaal hebben bijgedragen, dan wordt onze aandacht daar geheel
in beslag genomen door de afkomelingschap van Piero della Francesca. De invloed
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van den meester, dien de vermaarde wiskundige Luca Pacioli eens ‘monarca della
pittura’ noemde, strekte zich uit over een uitgebreid kunstgebied, van Rome tot
Ferrara. Reeds in 1469 merken we dien in het grootse fresco van een zekeren
Lorenzo (geboren in 1444), het Huwelijk der H. Maagd, in S. Maria della Verità te
Viterbo: het was wellicht de eerste maal dat op den wand van een kerk zulk een
levenswaar toneel, waarin men een menigte portretten van tijdgenoten onderscheidt,
met zoveel frissen durf uitgevoerd werd. En toen was al, in Romagna en de mark
van Ancona, de voornaamste leerling van Piero della Francesca aan het werk,
Melozzo da Forlì (1438-1494). Hij schilderde in de jaren 1470 te Urbino voor hertog
Federigo, maar het meest indrukwekkende wat hij voortbracht ontstond kort daarna
te Rome: de Stichting der Vaticaanse Bibliotheek door paus Sixtus IV (1477, Galleria
Vaticana) (afb. 300) en vooral een Hemelvaart van Christus, die de apsis van de
Apostelen-kerk versierde en waarvan slechts brokstukken gered zijn, het middelmotief
in het Quirinaal, apostelkoppen en musicerende engelen in de Galleria Vaticana (±
1480, afb. 301).
Van Piero della Francesca had Melozzo zijn perspectivische kennis, de plechtige
grootheid van opvatting, de statuarische gestalten. En in al die opzichten, waarbij
dan nog zijn voorliefde voor felle verkortingen mag gerekend worden, vertoont hij
tevens zulk een treffende verwantschap met Mantegna, dat wij die bezwaarlijk door
toeval kunnen verklaren. Zeker neigt hij meer dan Piero tot wedijveren met de
beeldhouwkunst. Hij had in zijn atelier pleisteren reliëfs met kinderfiguren - naar
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Donatello wellicht? - die hem voor zijn Hemelvaart te pas kwamen. Zijn plastische
boetsering is trouwens veel krachtiger en rijker aan beweging dan bij Piero, waardoor
hij soms al in de buurt van een Pollaiuolo komt te staan. Ook in zijn kleur tracht hij
naar meer stoffelijkheid en vastheid: te Urbino had hij Joos van Gent gekend en
zocht nu de donkergloeiende, weelderige diepte van toon der Vlamingen.
Zo verschijnt zijn Hemelvaart van Christus als een nieuwe samenvatting, en buiten
Leonardo is er misschien niets in dien tijd dat zulk een belofte inhoudt van den
klassieken geest die in aantocht was. Het geheel wordt door een machtige beweging
gedragen en omhoog gevoerd. Ik zou de ganse reeks van de musicerende engelen
moeten tonen: belichamingen, ook zij, van dat ideaal dat mannelijk aan vrouwelijk
in een algemenere schoonheid wilde paren, maar hoeveel struiser hier, doordreund
van gezonde energie! Sommige hebben die Florentijnse tere gevoeligheid van de
huid, van de trillende neusvleugels en de fris-warme lippen, van het zuivere profiel,
van het zachte haar dat ze met blond licht omzweeft, van de handen die onder haar
tedere aanraking alle leed kunnen sussen, - maar wat een kracht toch in die handen,
wat een vuur in die sprekende blauwe ogen! De verheven adel is hier natuur, geen
verloochening van het vlees, maar verheerlijking van het menselijke wezen, geheel,
tot hoogste gratie. Er was nog geen schoonheid geweest, zo breed, zo vol. Piero
della Francesca kende de grootheid van vereenvoudigden vorm: bij Melozzo da
Forlì is de vorm-synthese nog rijker, daar ze meer bloedwarme lichamelijkheid
behoudt in haar massa's en haar
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kleur, en doorstroomd is van leven. Een nog ongekende zaligheid jubelt in die
jeugdige engelen, die, het extatisch gelaat achterover geworpen, zo waarlijk in de
klaarte en den wind der hemelse ruimten opgaan, - iets van de opene, stralende
vreugd van Rafaël.
Luca Signorelli, geboren te Cortona (± 1441/1450?-1523), was insgelijks een
leerling van Piero della Francesca te Arezzo, maar gaf dadelijk toe aan de
aantrekkingskracht van de Florentijnen. Zijn zwaarmoedige, diep en soms wild
dramatische inborst, waardoor hij als een verre verwante van Andrea del Castagno
verschijnt, moest hem al op andere banen dan zijn meester leiden. Terwijl bij Melozzo
da Forlì het plastisch begrip van het menselijke lichaam, over 't algemeen, nog dicht
bij Andrea del Castagno en Mantegna stond, ging Luca Signorelli rechtstreeks tot
Pollaiuolo. Met hartstocht legde hij zich toe op de studie van het naakt en het
weergeven van de innerlijke beweging, de elastische spanning die er het leven van
uitmaakt. Hij lijkt een beeldhouwer in de schilderkunst verzeild; hij denkt in vaste
massa's, in energisch geboetseerde vormen, als in metaal gegoten. Zo schiep hij
een ras van kernachtige, vastberaden, rustiek-struise, door de zon hard-gebrande
kerels met beenderige koppen, handen die fiks grijpen kunnen, voeten die machtig
op de aarde drukken. Zelfs in zijn talrijke altaarstukken brengt hij dikwijls naakte
gestalten aan, buiten het onderwerp om. En altijd overheerst de figuur, groots gezien.
Eigenlijk voelde hij zich het best op dreef in het fresco, waar zijn drang naar
monumentale vertolking zich onbevangen uiten kon, al belet zijn bewondering voor
de heerlijkheid van den natuurmens,
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zijn vreugde aan de afzonderlijke gedaante, hem gewoonlijk in zijn samenstelling
naar de nodige beperking en rythmische ordening te trachten; in dat opzicht blijft hij
ten slotte een quattrocentist. Maar het uitdrukkingsvermogen van het lichaam in
werking heeft hij, van Pollaiuolo uitgaande, nog verder ontwikkeld, en niemand is,
daardoor juist, zo dicht komen te staan bij den volbrenger van den heldhaftigen
renaissance-droom, Michelangelo.
Iets heeft hij van Piero della Francesca geleerd, dat Pollaiuolo niet gekend had:
het componeren met lichtwaarden. Soms laat hij heel aardig heldere tegen sombere
vlekken spreken, b.v. in het toneel van de etende monniken te S. Oliveto Maggiore
bij Siena (1497), dat door zijn moderniteit treft. Maar doorgaans gebruikt hij
lichteffecten vooral tot verlevendiging en verduidelijking van den vorm, vermeit zich
in zware slagschaduwen en felle tegenstellingen, en daar zijn kleur gaandeweg tot
het grauwe en bruinsausige verduistert, geeft hij ons dan precies het tegendeel te
aanschouwen van Piero's vlakke tinten en kalme, klare koelheid.
Een van zijn meest kenmerkende werken bezit het Berlijns museum, Pan met
herders en nimfen (afb. 302). Het moet uit het eind der jaren 1480 of waarschijnlijk
uit de jaren 1490 dagtekenen. Zoals sommige stukken van Pollaiuolo, de Primavera
van Botticelli en de Parnas van Mantegna, is dit een van die profane schilderijen
ter versiering van het binnenhuis, die tegen het eind van de XVe eeuw in zwang
kwamen. Een teken des tijds: de overmacht van het godsdienstig onderwerp heeft
afgedaan: de mythologische voorstellingen op de ‘cassoni’

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

480
waren nog enigszins ‘toegepaste kunst’, decoratie: maar hier vervolgt de schilder
in volle vrijheid een zuiver kunstdoel. Het grote doek van Signorelli ademt het
mystische, donkere al-leven van aarde en hemel: boksvoet Pan, groenachtig bronzen
god, het lynx-vel met sterren op de borst, gekroond met de maan-sikkel,
phosphor-glans om het lokkig hoofd, luistert aangegrepen, in den roden
zonsondergang die tot nacht verdooft maar op alles zijn gevonk en geglimmer tovert,
naar de rietfluiten-muziek van sommige zijner gezellen, een kring van vijf, in
verlichting streng contrasterende naakte beelden.
Maar men moet Signorelli in de kathedraal te Orvieto zien: daar was hij geheel
in zijn element en bereikte hij, met het onbedwongen loslaten van zijn persoonlijke
fantasie, het toppunt van zijn kunnen (van 1499 tot 1502 of wellicht een paar jaren
later) (afb. 303). Hij moest er het Laatste Oordeel op de wanden van een kapel doen
verrijzen, en het werd een ontzaglijk en aangrijpend drama, het drama der ‘laatste
dingen’; de voortekenen van 's werelds ondergang, de komst van den Antichrist,
het mensdom in haat en nijd verscheurd, het bazuingeschal dat de onmeetbare
ruimten doordavert en de doden wekt, de gelukzaligen die naar het eeuwige leven
opgaan en de bozen ter verdoemenis gedonderd. Een halve eeuw vroeger had Fra
Angelico de opdracht gekregen, was met het gewelf begonnen en had het onvoltooid
laten staan: wat zijn wij nu ver van den zoetzinnigen monnik en zijn hel als een
kinderprent! Die van Signorelli heeft niets bovennatuurlijks, niets symbolisch, - zijn
hel brandt in de mensen zelf. De ‘Dies irae’ woedt er als
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een storm. Hier mocht Signorelli nu eens zijn lust aan tragisch geweld, aan anatomie
en beweging botvieren, in een orkestratie van hartstochten, een ongekend gewoel
van naakte reuzen, oud en jong, mannen, vrouwen, met alle mogelijk vertoon van
krachtsinspanning en verkortingen, door schielijke sidderingen doorschokt. Deze
verworpenen gaan niet deemoedig onder hun lot gebukt: zij strijden tot het uiterste
toe, met een titanische razernij van wanhoop en ijslijken angst, tegen de
slang-groene, koud-wrede duivelen die ze grijpen, met hun klauwen kneden, er zich
als vampieren aan vastklampen, hun het gehuil in de keel worgen. In zijn overdreven
boetsering van schonkig beendergestel en spieren en pezen is het naakte zeker
nog wat droog, zelfs het vrouwelichaam ontbeert er het teder leven der oppervlakte
en het weekvlezige. Maar hier is toch het ware voorspel tot Michelangelo en zijn
‘terribilità’.
Pietro Perugino (± 1450-1523), aldus genaamd naar de stad Perugia, waar hij
wel niet geboren, maar vaak werkzaam was, vinden wij al in 1472 onder de
schildersbent te Florence. Hij had den invloed van Piero della Francesca ondergaan,
kwam nu in aanraking met de kunst van Verrocchio en Pollaiuolo, weldra ook met
die van Signorelli. Wat hij die verschillende meesters verschuldigd was, blijkt uit het
eerste grote werk dat ons van hem overblijft, het fresco in de Sixtijnse kapel (±
1482): Christus de sleutels aan S. Pieter overgevend (afb. 304). Maar tevens treft
ons dadelijk wat zijn eigenaardige betekenis wezen moest: de kalme, klare
samenstelling. De geometriserende vereenvoudiging en het ruimte-gevoel van Piero
della Francesca zijn hier verder
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ontwikkeld. De andere wandschilderingen in de Sistina vertonen daarnaast de liefde
van dien tijd voor klein realisme, onrustige vormen, drukte van bijzonderheden, waar
geen organische eenheid uit groeit; op één uitzondering na: Ghirlandaio's Roeping
der Apostelen (afb. 296). Wie van beiden heeft eerst den weg gewezen? Wij weten
het niet, maar zeker is, dat terwijl Ghirlandaio zich nog aarzelend uit de gewoonten
van het late Quattrocento loswerkt, en daar nooit volkomen in slaagt, Perugino
rechtstreeks en alsof het vanzelf sprak, zijn compositie naar de nieuwe beginselen
ordent. Men kan het geheel gemakkelijk overzien. De figuren tekenen zich duidelijk
af, in groepen die tegen elkaar opwegen. Daarachter breidt zich een plein uit, dat
naar de diepte voert; maar de blik dwaalt niet heen: de gebouwen en het zeer stille
landschap op den achtergrond houden hem binnen het perk van de handeling,
zonder hem echter te binden. De schikking, de onderlinge verhouding van alle delen
is zo, dat ze den indruk van, laat me maar zeggen, luchtige vastheid geeft, den
indruk van een ruimte waar ge vrijer in ademt en u toch niet in verliest. Ge ziet niet
alleen het evenwicht van een samenhang op één vlak, maar ge beleeft in u zelf het
evenwicht der massa's in de ruimte die zich rondom uitstrekt en alle dingen omvat
in de sfeer van hare zaligheid.
Dat is de schoonheid van Perugino, waardoor ook hij de klassieke kunst
voorbereidt. Hij is geen meester der beweging, zijn vorm blijft, op zichzelf beschouwd,
zonder belang, wel eens ietwat armoedig. Maar zijn zin is altijd gericht op edelen
rythmus, harmonie. Daarom wil hij in de eerste plaats eenvoud. Hij laat het bijwerk
weg, waar zijn meeste tijdgenoten in zwolgen, al de overbodige
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versieringen en grillen. De lijnen van zijn landschappen zouden kaal schijnen, indien
ze niet zo mooi bij de rust der figuren pasten en bij de rust der stemming. Hij is
wellicht de eerste die zo zuiver den gevoelsinhoud en het fijn-wazige landschap tot
één gedempten, welluidenden ziele-zang maakte. Wat aan zijn werk nog ontbreekt
om waarlijk ‘klassiek’ te mogen heten, is de rijkdom van den innerlijken vorm. Maar
hij weet al voortreffelijk elken trek te onderschikken aan den totaalindruk. Aan de
stemming offert hij zelfs het karakter van de verbijzonderde werkelijkheid op.
Men heeft hem verweten, dat de beminnelijke weemoed van de gelaatsuitdrukking,
die vroom onderworpen mildheid waardoor hij de gunst van een op het
mergloosfraaie belust publiek verwierf, licht in manier ontaardt, een zekere
eentonigheid niet mijden kan; en dat niet ten onrechte: vooral in de tweede helft van
zijn loopbaan behelpt hij zich met goedkope recepten, en men wenst dan wel eens
een scherperen klank, heus uit het hart, midden in al dat smachtend zoeterige. Maar
op het toppunt van zijn talent, in de jaren 1490, lijkt het zo natuurlijk dat hij ook de
gezichten enigszins veralgemeent: niets komt ons daar storen in den helderen,
avondstillen vrede, balsem voor het getrooste gemoed.
Wat van dit alles de eigen verdienste is, tegenover de toen in Florence heersende
kunst, voele men b.v. in den S. Bernardus, wien de H. Maagd verschijnt (Munchen;
± 1492-1496) (afb. 305). Filippino had hetzelfde onderwerp behandeld (afb. 291),
maar zijn wemelende overvloed van details, zijn opgewonden levendigheid is hier
bedaard tot wijde kalmte, heeft plaats gemaakt voor een
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zacht-grote plechtigheid, die uit de structuur zelve spreekt. Het schilderij is een
organisme geworden. Geen ornamenten: alleen het noodzakelijke, duidelijk en toch
niet dor; de twee groepen, hoofdfiguur door bijfiguren gesteund, in schikking,
houdingen en verlichting kies onderscheiden en zonder nadrukkelijke symmetrie
toch gelijk in waarde; in den bouw van de bogenhal, geen enkele lijn die niet haar
bevestigende en enigende functie verricht. Men vergelijke zelfs met Ghirlandaio's
Visitatie van 1491 (afb. 299), waarin toch hetzelfde streven naar bredere
samenvatting merkbaar was: wat is Perugino al verder in die richting, wat een andere
gebondenheid en een andere ruimte in de verhouding van de gestalten onderling
en tot de omgeving! De schuchtere gratie der aandoening gaat, als rimpels in een
vijver, langzaam uitsterven in het gouden stilzwijgen van het landschap en den
blauwkristallen hemel.
Dezelfde hoedanigheden vindt men terug in een monumentale wandschildering
als Christus aan het kruis in S. Maria Maddalena de' Pazzi te Florence (voltooid in
1496) (afb. 306). Met de natuurlijkste middelen wordt de eenheid van constructie
verkregen, alles leidt naar het beeld van den Gekruisigde toe, en de grootte van de
gestalten is zo mooi afgemeten tegen de verte en de koepelende ijlte van de lucht,
waar nog wat late zon in het dun gebladerte van spichtige bomen fluistert, dat de
ziel zich gesust voelt, in zichzelve rustend, en het schone heimwee dat haar als een
zucht even aanroert is alleen nog een belofte van gesluierd, dieper geluk.
Daarna mocht voor Perugino het verval beginnen: wij denken liefst aan hetgeen
hij den glorierijken uit-
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verkorene gaf, den jongen Rafaël, die in 1499 te Perugia zijn leerling werd. Wat
deze hem te danken had, kan men best hieruit opmaken, dat sommige werken nu
eens den meester en dan weer den discipel worden toegeschreven. En overzien
wij nog eens wat Perugino bracht: vereenvoudiging en idealisatie der vormen,
klaarheid der samenstelling in ruimer atmosfeer, harmonie, - zijn dat juist niet
voorname eigenschappen van den stijl, die weldra de kunstwereld zou veroveren
met de macht van een innerlijk erkende wet?

10. De schilderkunst in Noord-Italië.
Noord-Italië bleef nog lang in den ban van Andrea Mantegna. Te Ferrara dreef
Cosimo Tura (± 1430-1495), met de onbuigbare consequentie van de manie, de
eigenzinnige visie van Mantegna tot een uiterste: al het zichtbare veranderde in
staal of vuursteen, maar daarbij hield Tura van het overvloedig en sierlijk
gewrongene, en kruidde de Venetiaanse liefde voor ornamentalen rijkdom met de
zonderlingste fantasie. Dat alles bijeen maakte van Cosimo Tura een van de
eigenaardigste vertegenwoordigers van dien barok, die toen zo welig in Europa
uitrankte, overal waar geen zuiverder smaak hem snoeien kwam (afb. 307).
Een nog belangrijker meester, Ercole de' Roberti (geboren in de jaren 1450, †
1496), sloot zich bij Cosimo Tura en Francesco Cossa aan, met meer van het
zenuwachtig onrustige, dat zovele schilders uit dien tijd kenmerkt. Zoals Cossa was
hij ook te Bologna werkzaam, welke stad dan weldra op hare beurt een belangrijk
centrum worden zou.
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Te Venetië moesten de zoons van Jacopo Bellini, Gentile (1429?-1507) en Giovanni
(± 1430?-1516), wier zuster in 1453 met Mantegna was getrouwd, diens invloed
reeds vroeg ondergaan. En in het naburig lagunen-eiland Murano, waar al lang een
eigenaardige school tierde, ging zich Mantegna's kunst ook vermengen met de oude
traditie, tuk op overrijken decoratieven smuk. De aantrekkelijkste vrucht van die
kruising was Carlo Crivelli (werkzaam tussen 1468 en 1493), die, uit Murano
gekomen, naar de Mark van Ancona trok en zich o.m. jaren lang ophield in het
afgelegen Ascoli Piceno, niet ver van de Abruzzen. Vandaar wellicht het zeer
zeldzame van zijn talent, nog ongemener dan dat van Cosimo Tura. Alle vormen
moesten zich aan zijn moedwillige stilering onderwerpen: de harde stoffelijkheid
van Mantegna paart zich bij hem aan de meest verfijnde preciositeit, soms bijna
krampachtige beweging, en een lust in warme, goudblinkende kleur, in echt
Byzantijnse strakke pracht van menigvuldig bijwerk, dat over het ganse paneel
verdeeld is (afb. 308).
Geen leer had dus wellicht meer en getrouwer aanhangers in het Quattrocento
gevonden dan die van Mantegna. Wij zagen reeds hoe zij tot in het Germaanse
Noorden doordrong, eerst met Michael Pacher, daarna met Albrecht Dürer. Doch
haar macht was niet van langen duur: in Italië zelf overleefde zij den meester slechts
in enkele provinciale uitingen. In weerwil van al haar ‘humanisme’, - dat toch alleen
in het onderwerp zat en dan ook ten slotte bijzaak bleef, - moest zij in den aanvang
van de XVIe eeuw reeds als een antiquiteit aandoen: zij was niet bestand tegen
den harmonischer
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geest van het geslacht, waaraan de toekomst toebehoorde, en zij week voor het
nieuwe ideaal, dat veelmeer verbindende, ineensmeltende overgangen eiste dan
ontleding en straffe tegenstelling: te Venetië voor Giovanni Bellini, toen die zijn eigen
persoonlijkheid had veroverd, te Bologna voor Francia, te Milaan voor Leonardo da
Vinci.
Het valt niet te ontkennen, dat men zich tot nog toe, in Italië, minder te Venetië
dan elders om de weergave van licht en atmosfeer had beijverd. Had Domenico
Veneziano, de meester van Piero della Francesca, zijn luministische neigingen uit
zijn geboortestad meegebracht? En nam ook Filippo Lippi die wellicht van hem
over? Wij weten het niet, maar die neigingen ontwikkelden zich althans voornamelijk
buiten Venetië, in het Florentijns-Umbrische gebied met Filippo Lippi en Pesellino,
en Piero della Francesca en zijn school, met Mantegna te Mantua. De half-oosterse
koningin der zee, pralend in het goud van haar mozaïeken en het bonte marmer
van haar paleizen, bleef in haar schilderijen vasthouden aan kleurenglans en uiterlijke
weelde, zonder zich overigens om kunstproblemen veel te bekommeren, voordat
Mantegna haar wat meer begrip van hecht gebouwden vorm gaf.
Doch, waar Giovanni Bellini Mantegna volgt, onderscheiden wij al, omstreeks
1470, een enigszins andere opvatting dan bij den Paduaansen meester: de kleur
wordt meer gevoeld als toon; zoals bij Jacopo Bellini heeft het landschap meer eigen
betekenis, met de figuren er in, en het gaat vervagen in wazige verte; het tragische
hemelrood, dat Christus op den Olijfberg beschijnt
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(Londen, National Gallery, afb. 309) (vg. afb. 229), vult waarlijk de wijde ruimte,
omvat mensen en dingen; om de werking van het licht denken wij onwillekeurig aan
Vlaamse kunst uit de eerste helft der eeuw, sommige bladzijden van het Turijns
Getijdenboek, de Heilige Vrouwen bij het graf uit de verzameling Cook te Richmond
(een Huibert van Eyck?) of zekeren Nood Gods van Rogier van der Weyden, bij
Earl of Powis te Londen. Kortom, Giovanni Bellini kijkt reeds veeleer met het oog
van den schilder dan van den tekenaar. Hij was blijkbaar voorbestemd om de les
der Vlamingen in zich op te nemen.
En toen kwam Antonello da Messina naar Venetië, in 1475, verbleef er ongeveer
anderhalf jaar en kwam er misschien nog terug vóór zijn dood in 1479. Hij was,
mogelijk in Sicilië, wellicht in Vlaanderen zelf, in de geheimen van de Vlaamse
olieverftechniek ingewijd, schilderde o.m. portretten in den Vlaamsen stijl. Ook van
de lichtstudies van Piero della Francesca schijnt hij wel iets te hebben geleerd.
Menige Florentijn en Umbriër, zoals men zich herinneren zal, en zelfs, in 1473,
Bartolomeo Vivarini van Murano, hadden het al met olieverf geprobeerd, doch zonder
de voorbeelden uit het Noorden te kunnen evenaren: de kleur bleef nog wat taai.
Maar Antonello wist, hoe men ze niet alleen diep en volluidend kreeg, doch ook
zachtvloeiend in onvatbare overgangen, en door overdekkende glazuren
doorschijnend. Voor de Venetianen was dit de verbeide openbaring. Zij maakten
die zich dadelijk ten nutte. Men hoeft maar het portret van Mohammed II te zien
(1480, Londen), dat Gentile Bellini, op verzoek van den sultan, te Konstantinopel
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ging schilderen: de indruk is er niet zozeer bepaald door de lijn als wel door de
kleurmassa's en lichtwaarden (afb. 310).
Hiermee wordt feitelijk gezegd, dat een omwenteling in de Italiaanse kunst had
plaats gegrepen (10). Zelfs tussen het werk van Piero della Francesca en dit bestaat
er niet een verschil in graad, maar in wezen. Bij Piero was de vorm toch nog
hoofdzaak, op den vorm rustte de structuur zelve van het gewrocht. Bij dien
Mohammed van Gentile Bellini wordt de vorm wel niet opgelost, en de locaaltoon
ondergaat er zelfs niet den wijzigenden invloed van de lucht of van andere kleuren:
maar het geheel is principieel samengesteld naar kleur-en-licht-tonen; en dat was
in Italië iets nieuws; er mag zelfs beweerd worden, dat de Venetianen het beginsel
weldra consequenter toepasten dan zelfs bij de Vlamingen nog het geval was
geweest. Zo begon nu het grote leven van de Venetiaanse school, zij onderscheidde
zich van de andere Italiaanse scholen door een eigenaardig karakter van Europese
betekenis. En daar zou nu niet minder dan de moderne schilderkunst uit geboren
worden.
Niet echter Gentile Bellini, maar zijn iets jongere broer Giovanni verschijnt als het
hoofd van de school, om zijn veelzijdig meesterschap, dat zich onder de aansporing
van Antonello uit de strenge plastiek van Mantegna tot koninklijk gemak in zacht
smeltende rythmen ontwikkelde, terwijl hij zich van het innig dramatische van zijn
Pietà's tot den zaligsten vrede verhief. Hij bezat den blik van den onfeilbaren
waarnemer en de vrij heersende fantasie van den schepper. Het landschap van zijn
achtergronden treft door atmosferischen luister
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en brede harmonie. Maar altijd is hij nu in de eerste plaats een schilder, iemand die
van meet af in kleuren denkt, - en hij denkt in heerlijke kleuren. Zelfs op de
reproductie van zijn Madonna met zes heiligen (± 1480, Accademia te Venetië) (afb.
311) valt hiervan nog iets te merken: de volle, statig-zachte gestalten staan in de
warme schemering die de omtrekken omhult; de lendendoek der naakte heiligen,
de kleren van twee musicerende engelen - die, hetzij terloops gezegd, over Mantegna
van Donatello's amoretti afstammen, en in deze edeler gedaante bij een Venetiaanse
‘santa conversazione’ voortaan zelden ontbreken zullen, - behouden nog wat van
Mantegna's scherpe tekening: al het overige is vertaald in een geheel anderen stijl.
Niet alleen dat de lichaamsvlakken, zonder harde grenzen, weker, organischer in
elkaar glijden, wat een vluchtige vergelijking met b.v. een S. Sebastiaan (afb. 230)
van Mantegna leert: dat brengt de klassieke tijd overal mee; niet alleen dat het oog
in prachtig-voornamen kleurengloed baadt; maar dit is het gewichtige: dat de vormen,
mollig in halve schaduw verzonken, leven door de elkaar-bindende kleurakkoorden
en door het licht dat uit de kleuren zelf straalt. Men voele hoe de compositie eigenlijk
door die lichten is saamgehouden (11); hoe partij wordt getrokken van effecten als
het heldere kruis op duisterend marmer of het donker verhemelte tegen glimmenden
koepel.
Aan madonna's uit de volgende jaren zou men kunnen nagaan, hoe het gevoel
aldoor naar zachter harmonie neigt en de tonen in rijker samenzang versmolten
worden. Er wordt in alle onderdelen naar picturale malsheid gezocht.
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Er is slechts één portret van hem bekend, Doge Loredan in de National Gallery (afb.
231): zijn preciese zuiverheid en de edele stijl, in vorm en kleur, wordt door geen
ander overtroffen. Ik zal de gelegenheid hebben er verder nog een woord van te
zeggen.
Maar nergens wellicht heeft Giovanni Bellini fonkelender koloriet bereikt dan in
de H. Maagd bij het Meer, een allegorische voorstelling (Florence, Uffizi, - datum
onzeker) (afb. 313): de samenwerking van kleur en licht en lichtgevulde ruimte is
hier volkomen; elke toets zo sappig en toch zo zuiver in toon; het landschap koestert
zich in den amber en het stille goud van den namiddag, één met de effene rust van
de zonnige, dromende stemming.
Aan dergelijke voorbeelden beseft men het best, dat met het colorisme in de
Venetiaanse kunst een nieuwe gevoelsinhoud gepaard ging: de liefde voor de
glansrijke schoonheid van het leven, om die schoonheid zelve, afgezien van alle
bijbedoelingen; de liefde voor de schone verschijning. Het individualisme van de
renaissance, dat de dingen leerde waarderen om hunzelfs wille, niet om hun
verhouding tot bovennatuurlijke begrippen, heeft zich nergens zo onbevooroordeeld
overgegeven aan de vreugd om al het zichtbare. De Florentijn wilde begrijpen,
jaagde allerlei vraagstukken na met een soort van wetenschappelijken ijver: de
Venetiaan bleef liever bij den zaligen eenvoud van het genot. Zijn stad, de grootste
handelsstad van de Middellandse Zee, had sedert geslachten innerlijken vrede
gekend: gezeten op haar schatten hield ze van breed gemak en van waardige praal.
De vastgeankerde Staat - geen burgerlijke republiek,
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voorwaar, - verkondigde zijn macht door weidse plechtigheden. Hij, veelmeer dan
de Kerk, was de besteller van schilderwerk, waarin gezorgd werd voor duurzame
gedachtenis van het wonderbaar schouwspel dat het enig Venetië aanbood. De
broederschappen of ‘Scuole’ volgden het voorbeeld van den Staat. En daar het
fresco te veel onder het vochtige klimaat leed, werden tot monumentale versiering
de wanden met lijnwaaddoeken bekleed, wat den schilder nog meer vrijheid
vergunde. Zo vertolkte hij den gemoedstoestand van mensen die blij zijn dat ze
leven, zonder zenuwachtige inspanning, in kalme gezondheid. Zijn kunst doet niet
denken, zij is uit dien levenslust, uit die levensvolheid gegroeid als een plant.
Vindt men elders een meester als Vittore Carpaccio, een van Giovanni's leerlingen
(± 1450-± 1526), die zijn verhalen ontrolt in een wereld waarvan de mooie
werkelijkheid zo van zelf in dichterlijke fantasie opgaat, dat wij er ons lichter bij
voelen, en ons bestaan een zegen? Zijn legende van S. Ursula, een cyclus uit de
jaren 1490 (uit de Scuola di S. Ursula in de Accademia overgebracht), heeft heel
weinig van een ingetogen gebed: de pelgrimage der maagdelijke heilige naar het
martelaarschap is hem een voorwendsel om zich in schitterende optochten te
vermeien, in het feest van de kostbare kleren, de vlaggen, de zon, den hemel, het
veranderende water; geen beredeneerde samenstelling, maar het gewemel der
menigte op het ruime toneel, vóór het bonte decor; het gedans der kleuren, het
magnifieke licht dat in de blauwe lucht, op de groene lagune, op de polychromie
van het marmer aan het toveren is. Een gezantschap, dat om de hand van
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Ursula was komen vragen, neemt afscheid: dat wordt een tafereeltje uit de
Venetiaanse kanselarij, gezien door een voorloper van Pieter de Hooch (afb. 314).
En wat is Ursula's Droom anders, dan stilzwijgen, door lichtspel voelbaar gemaakt
(afb. 315)?
De oude Gentile heeft ook eens een mirakel vereeuwigd: hoe de kruisrelikwie in
het Canal Grande teruggevonden werd (1500, Accademia) (afb.316). Maar wat kan
ons daar de kruisrelikwie schelen? Wij zijn geheel in beslag genomen door de
pittoreske bruggen en gothische paleizen en grillige schoorsteenpijpen van dat ware
stuk Venetië, de gondeliers die met zulk een aardige beweging hun schuitje voeren,
en wat weet ik al... - al het ‘genre’, dat hier in zijn natuurlijke omgeving wordt getoond;
en daarin dan dat licht weer, dat schijnt en weerschijnt, en aan ieder vlak een
verschillende waarde geeft, zo pleizierig dat wij het kijken niet moe worden.
Het zal misschien overdreven lijken, dat ik daareven Pieter de Hooch durfde
noemen: maar ik zou den lezer willen brengen voor den S. Hieronymus- en S.
Joris-cyclus van Carpaccio in de Scuola di S. Giorgio de' Schiavoni (1502-1508),
of beter nog, voor zijn Twee Courtisanen in het Museo Correr (datum onzeker) (afb.
317); en hij zou dadelijk weten wat het betekent, dat de Venetiaanse kunst er eindelijk
ene is van zuivere ‘schilders’. Een onderwerp uit de dagelijkse werkelijkheid geknipt:
twee dames, met haar geliefkoosde huisdieren - hond, pauw, papegaai... - op een
terras; zij hebben iets kouds, beestachtigs in den blik; maar hoe zijn zij verheerlijkt
in die harmonie van wat vergane, koelklare tinten, die glansloze pracht van vaalblond
en

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

494
grijsgroen op het oneindig-tere blauwe fond, - alles zo precies, zo rein en toch zo
breed, in het kostelijkste matte licht!
Die kunst van den lichttoon zond spoedig enkele stralen naar andere steden uit,
den invloed van Mantegna verdringend: te Ferrara merken wij dat aan het later werk
van Ercole Roberti, te Vicenza bij Bartolomeo Montagna (± 1460-1523), een meester
waar men, om zijn streng en warm gevoel, gaarne over uitweiden zou, indien de
voortbrenging in dat tijdperk minder overvloedig was.
Maar nu kwam zich hierbij een nieuw element voegen, het enige wat ter volmaking
nog ontbrak: de vereenvoudiging en rythmische rust, waarvan Perugino voorshands
de meest overtuigende uitdrukking was. Zij was bij hem één met het zo innemende,
stil elegische sentiment. En onder dien vorm bereikte zij in de jaren 1490 Bologna,
waar Lorenzo Costa (1460-1535), eerst discipel van Ercole Roberti, en de oudere
maar later aan het werk getogen Francesco Francia (1450-1517) zich geheel bij
Perugino aansloten. Kwam zij ook tot Venetië over, en was misschien Perugino niet
vreemd aan de verdere ontwikkeling van Giovanni Bellini? Een stellig bewijs laat
zich niet aanvoeren, evenmin als enige verwantschap met Giovanni's zacht-muzikale
aandoening ontkennen. Wat er van zij, de Umbriër kon de ontwikkeling van den
Venetiaan alleen maar vergemakkelijken: zij ging als van zelf naar soberder grootheid
en klaarder, organischer samenvatting van vorm, kleur, licht en stemming, - met
één woord: naar de klassieke kunst.
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11. De jonge Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci is de bekroning van al het streven der XVe eeuw. Geen heeft in
dezelfde mate de klassieke renaissance voorbereid en ingeluid.
Het mag zelfs gezegd worden, dat hij met het H. Avondmaal, ± 1498 voltooid,
reeds tot de XVIe-eeuwse kunst behoort. Ik wens dan ook dat werk eerst in het
volgende boek te behandelen, mede met Leonardo's persoonlijkheid, en me thans
te bepalen tot enkele mijlpalen op den weg die naar de hoogvlakte leidt.
Geboren te Vinci bij Empoli in 1452, als natuurlijke zoon van een notaris der
Florentijnse Signoria en een boerenvrouw, had hij een voortreffelijke opvoeding
ontvangen. Leerling van Verrocchio, in wiens atelier hij o.m. Botticelli en Perugino
ontmoette. Reeds bij het begin van zijn loopbaan beseft men de betekenis van het
nieuwe dat hij bracht: in Verrocchio's Doop van Christus (± 1472, Uffizi) (afb. 318),
zijn enkele brokken van zijne hand en tussen het aandeel van den meester en dat
van den leerling gaapt een essentieel verschil. Kenschetsend voor Verrocchio en
den stijl van den tijd zijn b.v. de droog-scherpe omtrekken van de rotsen, de zinken
palm, de bijna dansende houding van Christus, de ver-gedreven ontleding van de
spieren bij den woestijnbewoner; de linkerhand lijkt bijna een anatomisch praeparaat.
Leonardo erkent men aan het wazige van de verte, - maar het leerrijkst is de
vergelijking tussen de twee engelen.
Beschouwen wij den engel van Leonardo, links (afb. 319), dan weten wij ineens
wat er aan de kunst van de wetenschappelijke problemen-liefhebbers ontbrak. Hoe
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zullen wij het noemen? Het is het onbepaalbare, de geheimenis die het wezenlijkste
van de kunst uitmaakt, de geest van de schoonheid, in opperste gratie. Al wat andere
Florentijnen uit dien tijd voortbrachten wordt zo nuchter, naast dit ene dat den zegen
der genade heeft ontvangen, de lichtheid die het opheft uit den ban van de aardse
klei.
Wanneer Pollaiuolo de beweging schilderde, suggereerde hij reeds wat buiten
het vluchtigste ogenblik eigenlijk niet bestaat, wat het naturalisme alleen niet bereiken
kan, wat ten slotte door de verbeelding wordt gevormd; iets van de innerlijke eenheid,
van het leven der stoffelijkheid. Maar in dat leven laat Leonardo de lichtende sprank
van den geest vallen, en de eenheid van zijn engel-gedaante komt geheel uit de
geestelijke verbeelding, zij is binnen-in-hem aanschouwde werkelijkheid. Daar begint
een kunst, die tegenover de broksgewijze samenstellende, realistische van de XVe
eeuw, klassiek mag heten.
Die engel is daar als een vogel, die zich even heeft neergezet. Wij voelen den
vorm dadelijk als rythmus. Men proeve dat muzikaal-synthetische b.v. in het fijn en
teder gezicht. Het brave kinderkoppeken van Verrocchio blijft er proza naast: met
de nauwgezetheid van een goed ambachtsman getekend, ieder onderdeel duidelijk
droogjes afgelijnd, aan ieder onderdeel zijn vaste schaduw gebonden. Bij Leonardo,
het vloeiende, de subtiele overgangen, het heimelijke spel van het licht als een
bovennatuurlijke zachtheid glijdend en stil dansend om de ogen en het zijige haar,
in het ontluiken van den blik en den glimlach, - overal de gedempte be-
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geleiding die fluistert tot de ziel wat woorden niet zeggen kunnen, ik weet niet welk
hemels voorgevoel. De eenheid der voorstelling is hier de algehele doorgeestiging
van den vorm.
Maar dit mag vroegrijpheid heten van een genie, dat in zijn wezen zelf muziek
was, harmonie, en in dien tijd nog alleen stond.
Wat hij in den Doop van Christus voor één figuur gedaan had, dat welluidende
en samenluidende van alle rythmen, wij vinden het, ongeveer tien jaren later,
toegepast op een grote compositie: de onvoltooid gebleven Aanbidding der Wijzen,
in 1481 besteld (Uffizi) (afb. 320). De energie der beweging, die had hij van Pollaiuolo
geleerd (de dravende en steigerende paarden op den achtergrond komen uit diens
S. Sebastiaan, afb. 282), maar zonder iets van haar kracht te verliezen heeft ze aan
lenigheid gewonnen. En het nieuwe is nu, dat bij een karakteristiek vol
verscheidenheid, de sterke accenten altijd opgenomen zijn in de samenstemming
van een wel-gebonden groepering, de delen schijnen uit het geheel geboren te
worden. De compositie strekt zich niet uit naar links en rechts, in het vlak van het
schilderij, zij is naar de diepte toe boogvormig rond een middelpunt geordend. Zoals
in Pollaiuolo's Sebastiaan, zal men zeggen: maar hoe kinderachtig, droog
symmetrisch was zij daar, en toch hoe los en ijl; - hier draait een symfonie van
rythmische massa's rond de gratie der jonge vrouw, de schoonheid die ze bestraalt.
Leonardo bracht de geheimenis van den Geest.
Het blijkt nu, dat men dien Geest nog niet ten volle begrijpen kon. Nadat Leonardo
in 1482 naar Milaan ver-
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trokken was en geen nieuwe daden van hem op Florence meer inwerkten, werd de
beweging en de samenstelling van zijn schets der Aanbidding wel nagevolgd, maar
zonder dat wonder van rijk leven in evenwicht dat er de ziel van uitmaakte. De tijden
waren niet rijp.
Te Milaan stelde hij zijn veelvuldige talenten ter beschikking van Lodovico Sforza,
en bleef er tot in 1499, toen Sforza vóór de troepen van Lodewijk XII de wijk nemen
moest. Leonardo stond te Milaan, niet het minst als krijgsingenieur, haast uitsluitend
in den dienst van den tyran. Hij werkte er jaren lang aan het ruiterstandbeeld van
den vroegeren hertog Francesco, dat nooit uitgevoerd werd. Van den beeldhouwer
is niets tot ons gekomen: wij moeten ons hier bij zijn schilderwerk bepalen.
Welke schilderschool vond Leonardo te Milaan? De Umbriër Bramante, die later
de beroemde bouwmeester zou worden, had er sedert 1474 iets van de visie van
Melozzo da Forlì gebracht. Vincenzo Foppa (± 1427-± 1515) (12) neigde reeds naar
wat chiaroscuro in zijn fijn grijs koloriet (zie zijn Madonna met engelen en heiligen,
van 1475, in de Brera te Milaan). Zo werd Leonardo te Milaan enigszins voorbereid.
Maar of hij van een Foppa nog wel iets te leren had?
De Madonna in de Grot (Louvre) (afb. 321), is wellicht het beste voorbeeld van
hetgeen hij omstreeks 1490 wilde en vermocht. In den stijl laat zich nog menige trek
uit het Quattrocento aanwijzen: de talrijke, zorgvuldig uitgevoerde bijzonderheden,
de grillig hoekige lijn van de rotsen, de scherpe plooien van de gewaden. Maar de
eigen schoonheid van Leonardo en van den aankomenden
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tijd is hier bijna volgroeid, in de samenstelling, waarvan het beredeneerde schema
tot gevoelig zachten rythmus wordt, - in het stil getover van het chiaroscuro, het
teder ineenvloeiend hel en donker, dat de vormen omwasemt en modeleert, gezweef
van klaarte en schaduw die elkaar zoeken, muzikale begeleiding die de eenheid
van de compositie steunt en milder maakt, er harmonie uit den geest aan geeft,
want de weifelende schemering is er eenzelfde droom als de gratie der gebaren en
die glimlach die even geboren wordt en waar men een ziele-dageraad in vermoedt.
De rol van het chiaroscuro is hier al een geheel andere dan bij Van der Goes.
Daarna ontwierp Leonardo het werk, dat zijn triomf en meteen de eerste grote
affirmatie van de klassieke renaissance zijn zou: het Avondmaal in S. Maria delle
Grazie te Milaan.
Hij sloot daarmee de kunst van de XVIe eeuw open. De ganse eeuw, met haar
veelvuldige pogingen in verschillende richting, had bouwstoffen aangebracht; vóór
zij ten einde was gaf hij de synthese, de vervulling van alle beloften, - buiten het
zuiver picturale, de kleur, wat het aandeel van Venetië was. Nu mocht het glorievolle
rijk van de klassieke kunst beginnen, met te Venetië den jongen Giorgione naast
den bejaarden Bellini, te Florence en Rome, Michelangelo en Rafaël.
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XIV. Terugblik
In deze geschiedenis van de Europese kunst heeft de XVe eeuw een ruime plaats
ingenomen: men bedenke, dat in die eeuw de persoonlijkheid zich opwerkt en op
den voorgrond komt te staan; en de wegen van de zich losbindende persoonlijkheid
zijn menigvuldig: elke heeft in zulk een tijdperk haar betekenis.
In de volgende bladzijden wil ik nu trachten, zonder met individuele
eigenaardigheden nog rekening te houden, zonder nog nadruk te leggen op nationale
verscheidenheid, den algemenen rythmus van de ontwikkeling der XVe-eeuwse
kunst te beschrijven. Dat kan voorshands niet veel meer dan een schets zijn.
Schenken wij eerst onze aandacht aan de sociale stelling van den kunstenaar:
daar merken we onmiddellijk, hoe hij voortdurend aan vrijheid van beweging wint,
en ook, dat de XVe eeuw toch maar een overgang is. In de XIVe staken al enkele
namen uit, niet alleen een Giotto, dien zijn genie tot een uitzondering maakte, maar,
vooral op het laatst, mannen die rechtstreeks aan een maecenas verbonden waren,
en weldra, een Sluter b.v., het beeld der idee, zoals het in de menigte leefde,
vervingen door het beeld dat zij zelven in zich droegen. Na Sluter breekt dan overal
de persoonlijkheid los: de XVe eeuw wemelt
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van wel-omlijnde individuën, van wie wij het eigeninnerlijke op het aangezicht kunnen
lezen, - voornamelijk in Italië: een Donatello, een Mantegna, een Botticelli, zoveel
anderen nog. Aan het hof van den hertog van Bourgondië is Jan van Eyck een
personage van betekenis.
Nu moet ons dat toch niet te spoedig doen besluiten tot de eigenmachtigheid van
den kunstenaar, in den modernen zin. Dat hij over 't algemeen onderworpen is aan
de voorschriften van het gild, schijnt me van minder belang; maar zelfs een van de
zelfstandigsten, Donatello, de vriend van Cosimo de' Medici, behoudt nog altijd wat
van een goed werkman, en dat karakter van den kunstvoortbrenger treft ons weer
iets meer in het Noorden dan in Italië. Van dergelijke schakeringen afgezien, stellen
wij vast, dat nergens specialisering is doorgedreven: een kunstenaar doet ook wel
aan hetgeen wij thans kunstnijverheid zouden noemen. Een Van der Goes wordt
nog gebruikt voor louter decoratief werk, bij een feestelijke intrede. Wij bezitten
allerlei contracten en kunnen er uit opmaken, dat hoofdzaak was: het leveren van
goede waar, eerlijk uitgevoerd werk. Aan oorspronkelijkheid hechtte men zoveel
niet als tegenwoordig; niet alleen het onderwerp, maar ook zijn artistieke opvatting
gold doorgaans als gemeengoed; er werd een schilder wel eens opgedragen, iets
te maken in den aard van wat hem elders al besteld was geweest. Leerlingen werden
er bij betrokken. Handtekeningen blijven betrekkelijk zeldzaam. Gewoonlijk is in de
contracten duidelijk gezegd, wat er van den schilder verlangd wordt, met bepaling
van het aantal figuren, enz., tot in
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de minste bijzonderheden. Dit geschiedde nog voor de fresco's van Ghirlandaio in
S. Maria Novella.
Toch blijkt in 't algemeen het bewustzijn en de macht van de persoonlijkheid
gaandeweg sterker te worden, als wij de ganse eeuw overzien. Feitelijk luistert
Mantegna in de eerste plaats naar zijn eigen ingeving; sommige werken heeft hij
voor zichzelven geschilderd. Door de wijze waarop hij zich door het leven beweegt
en altijd zijn ideaal weet te dienen, verschijnt Leonardo ons als volkomen
vrijgevochten. En wij hebben maar een ogenblik de houding van Michelangelo
tegenover Julius II (1506 en volgende jaren) te vergelijken met die van Ghirlandaio
tegenover Giovanni Tornabuoni, om te beseffen tot welk een sprong het vroeger
langzaam zich ontplooiende gevoel der onafhankelijkheid nu vaardig was geworden.
In de ontwikkeling van de XVe-eeuwse kunst doen we weer goed, zoveel dat
mogelijk is, te onderscheiden tussen de ontwikkeling van den geest, die samenhangt
met al de invloeden van de omgeving, en de innerlijke ontwikkeling van den louter
artistieken vorm, die buiten de behandelde onderwerpen om kan beschouwd worden.
Zoals overigens vanzelf spreekt, vertonen de verschillende stadia geen scherpe
grenzen: het verloop voltrekt zich langzamer in het ene land dan in het andere; de
menigvuldige verscheidenheid van de verschijnselen laat geen bepaalde
veralgemening toe; wij kunnen alleen vaststellen, dat sommige verschijnselen vaker
in het ene stadium dan in het andere voorkomen.
Zoals iedere stijl heeft ook de XVe-eeuwse, zeggen wij de realistische, zijn
betrekkelijk klassiek tijdperk gehad, gekenmerkt door de verkregen macht over al
de midde-
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len die er tot uitdrukking van de XVe-eeuwse visie nodig waren, door een beslister
trachten naar samenvatting, door een geest van grootheid, die nog iets van statige
zelfbeheersing tot in het meest bewogen dramatische behoudt.
In de jaren 1450 zien wij reeds hier en daar die machtige geheelheid wat losser
worden. Het strenge en struismannelijke wijkt stilaan voor sierlijker gratie. Bij een
Ghiberti (de derde deur van het Battistero in 1452 voltooid) en een Desiderio da
Settignano († 1464) als in het engelengewelf te Bourges (± 1450) en madonna's
van Filippo Lippi († 1469) is die nog bijzonder kies. Weldra gaat ze over tot ietwat
wekere en wel eens te gelijk drogere bevalligbeid. Dat wordt ge al gewaar omstreeks
1460 in reliëfs van Agostino di Duccio of schilderijen van Alessio Baldovinetti. Ook
bij jongere tijdgenoten van den ouden Dirk Bouts en bij Fouquet, om er niet meer
te noemen, is de lijn malser, vloeiender. Een Huighe van der Goes en een Melozzo
da Forlì, echte klassieken, zullen dit nog met monumentalen zin weten te verenigen.
Maar rondom hen neemt de vreugde toe aan teerdere schoonheid, bij een Memlinc,
een Schongauer, een Antonio Rizzo, een Antonio Rossellino. De godsdienst neigt
tot bekoorlijker glimlach, vermenselijkt tot gemeenzamer vertrouwelijkheid, krijgt
een werelds tintje. Samen met de voorliefde voor het lieftallige, den fijnen vorm,
verduidelijkt zich een ander karakter, dat ons soms, in schijn, daarmee tegenstrijdig
kan voorkomen: een burgerlijk realisme, van een kunst die haar hoogheid verlaat,
meer gelijkvloers met den gewonen mens komt te staan. Genre-voorstellingen waren
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vroeger wel aan te wijzen, zelfs bij Jan van Eyck, en de S. Eligius van Petrus Christus
(1449) was er al een treffend voorbeeld van, hoe die opvatting zich ook eens in een
groot religieus schilderij deed gelden. Maar nu verbreidt zich de novellistische trant,
met een hernieuwden trek om kenschetsende toneeltjes uit de werkelijkheid af te
kijken. Meteen komt er meer verscheidenheid in de kunst, de persoonlijke fantasie
wordt vrijer, een mythologische weelde vermengt den geur van haar bloesems met
dien van den wierook, de vreugde aan schoonheid om haar zelfs wille zingt luider,
de naakte mens richt zich weer op in zijn oorspronkelijke jeugd, de natuur ontrolt
zich in het rijkere landschap. Alles in dien groei is niet zuiver gewin: terwijl de
gezichteinder breder wordt, het uitbeeldingsvermogen knapper en veelzijdiger, - en
hier zijn de ontwikkeling van den geest en de ontwikkeling van den vorm bezwaarlijk
te scheiden, - ontsnapt de kunst minder aan het gevaar van oppervlakkige virtuositeit,
‘smaak’ tracht alleen nog te verfraaien wat vroeger bloedwarme scheppingsdaad
was.
De hier aangegeven trekken komen nog meer uit in het laatste vierdedeel der
eeuw, hellen er vaak naar overdrijving. Maar daar zien wij dan ongelijksoortige
elementen elkander kruisen, - tekenen van verwording naast tekenen van
wedergeboorte. De naturalistische lust in ontleding, kleine gebroken vormen, vervalt
in het magere, hoekige, uitgespreide, opengewerkte schilderachtig grillige, ontaardt
in manier, in conventie van krulletjes en tierlantijntjes, bij Schongauer als bij Crivelli,
in het Sacramentshuisje van Adam Krafft als bij Cosimo Tura en Filippino Lippi; en
soms tot bij de
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gezondsten en sterksten uit dat geslacht. Zelfs Colleoni houdt de teugels van zijn
krijgspaard met den top van zijn vingeren. Het tere wordt bij Botticelli ziekelijk, een
zenuwachtige zwaarmoedigheid bevangt de zielen. Een bijzondere onrust geeft aan
het oplaaiend geloof haast hetzelfde aanzicht als aan den worstelenden twijfel, zoekt
een uitweg in hartstochtelijkheid, in geweld van gebaren.
Maar midden uit dien barok wast een nieuwe zin voor verheven waardigheid, voor
eenvoudiger grootheid, voor klaardere synthese: in de graflegging te Solesmes als
in sommig beeldwerk te Blutenburg, Neurenberg of Maagdenburg, in portretten van
Dürer zowel als bij Gerard David, Giovanni Bellini, Perugino, Costa en Francia. En
het Cenacolo van Leonardo, de Pietà van Michelangelo, zijn al de volledige
openbaring van dien klassieken geest, waarin nu leven en mens naar een
harmonischer beeld gevoeld worden dan het rechtstreekse van de werkelijkheid.
De ontwikkeling van den vorm, in louter artistiek opzicht, laat zich in haar
concreetheid duidelijker bepalen.
De gebroeders Van Eyck en Masaccio gaven elk op hunne wijze - Vlaanderen
met meer oog voor de kleur, Italië voor den rythmus, - een samenvatting van al de
voorafgaande pogingen, een eendrachtig ineenwerken van al de
uitdrukkingsmiddelen, en waren aldus, voor de schilderkunst, de definitieve
grondleggers van een stijl, die de dingen naar de wijze van het individuele en
kenmerkende ziet. Zij schonken aan hun tijd een voorlopige oplossing van de
o

vraagstukken, 1 , van de plastiek, - den bouw van het menselijk lichaam en zijn
o

ronding, de vaste lichamelijkheid der dingen; 2 , van de ruimte,
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- haar uitstrekking in de drie afmetingen, en de verhouding van de figuur tot de
o

omgeving; 3 , van de kleur, - als vertolking van de stoffelijkheid en bron van
o

schoonheid; - 4 , van de samenstelling, - de onderlinge binding en ordening van al
de bestanddelen van een vorm, en van al de bestanddelen van een schilderij, tot
een samenhangend geheel dat het gevoel voor rythmus bevredigt. Jacopo della
Quercia en Donatello volbrachten hetzelfde voor de vraagstukken die de
beeldhouwkunst met de schilderkunst gemeen heeft.
In het volgende geslacht is er niemand meer tot zulk een samenvatting in staat:
de kunstenaars kiezen zich liever één of een paar vraagstukken uit, die ze verder
uitwerken. Die verschillende vraagstukken zullen wij hier nu afzonderlijk nagaan.
Vooreerst den plastischen vorm. Na Jan van Eyck en Masaccio, en onder den
invloed van Donatello, wijden zich vooral de Italianen aan de studie der anatomie.
Zij willen de ware gedaante van spier en pees begrijpen, hoe ze werken, de juiste
verhouding van de ledematen; zij leggen nadruk op de gewrichten; zij willen het
volume doen voelen, gebruiken daartoe ook verkortingen. Aan Andrea del Castagno
komt hier wellicht de voornaamste rol toe, naast Paolo Uccello. Een dergelijk streven
wordt men gewaar, al is het in mindere mate, bij Domenico Veneziano en zelfs nu
en dan bij Pisanello. Veel ontleding, zeker, maar die toch weer niet zonder synthese
gaat, als zij den organischen bouw van het lichaam willen vatten. Van der Weyden
tracht ook reeds het lichaam door éne beweging saam te houden. Onder de jongere
kunstenaars worden die plastische bedoelingen verder gedreven door

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

507
Piero della Francesca en vooral door Mantegna, in de richting juist van het
meer-als-geheel-zien. Terwijl wij dan insgelijks in laat werk van Van der Weyden
merken, hoe hij met meer gemak dan vroeger de eenheid van een figuur, en haar
werkelijke verschijning in de ruimte, door de beweging verwezenlijkt.
Na hem, bij Dirk Bouts, dan bij Van der Goes en Memlinc, wint die eenheid nog
aan vloeiende ineengeslotenheid. Maar Italië heeft de leiding: daar wordt beweging
meer en meer de leus en de boodschap. Het belangrijke hierin is niet zozeer dat
algemene verschijnsel, dat ook ons in het Noorden treft; de voorkeur voor beweging
in het uiterlijke gebaar, in het slingeren der enkele lijn; zelfs niet zozeer diezelfde
voorkeur voor beweging in de wakkerder gezichtsuitdrukking van een portret, al
heeft deze al vruchtbaarder gevolgen. Van meer betekenis is het verbinden van
contrasterende bewegingen in één figuur, zo dat zij door de houding alleen meer
in de ruimte gaat staan, - terwijl de houdingen zelf menigvuldiger worden, - waarbij
dan de toepassing van den ‘contraposto’ een principe van ordening en evenwicht
komt voegen. Maar het allergewichtigste lijkt mij de innerlijke beweging: het
veerkrachtige spel der spieren. Die geeft niet de eenheid van den statuarischen
bouw, maar de eenheid van het leven, het geheime, het potentiële, dat er binnen-in
werkt, - brengt een ander beginsel, dat ten slotte niet rechtstreeks uit de natuur kan
overgenomen worden: eenheid die veeleer ligt in de specifieke kunst-schepping
dan in het naast-elkaarstellen van nagebootste bestanddelen. In die richting sturen
Baldovinetti, Botticelli, Filippino, Melozzo, Leo-
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nardo, maar voornamelijk Pollaiuolo, Verrocchio, Bertoldo, Signorelli. Dat de rol van
het naakte hier overwegend is, hoeft geen nader betoog. En dat die hele vooruitgang
het meest nog de beeldhouwkunst ten bate gekomen is: wanneer Michelangelo het
verschillende streven van zijn voorgangers in zich verenigt, heeft de beeldhouwkunst,
met wat ik noemen zou de taal van de massa's, haar eigen wezen volkomen erkend.
De ruimte nu. Zoals er getracht wordt naar de weergave van de drie afmetingen
in het lichaam, zo ook in de ruimte er omheen. De Turijnse Getijden waren in dat
opzicht al zeer ver gegaan: feitelijk leiden de ‘Meester van Flémalle’ en Konrad Witz
daar alleen de gevolgtrekkingen van af, in hun verdieping van het verschiet - ook
door middel van de verlichting, - en de juistere verhouding van de figuur tot haar
omgeving. In de jaren 1440 treft ons die verdieping van het verschiet insgelijks bij
Van der Weyden, terwijl Konrad Witz een door-en-door realistisch landschap
ontwerpt. Doch in Italië stevent men weer op rationeler wijze naar de oplossing:
namelijk door de wetenschappelijke kennis van de lijnenperspectief. Deze vinden
wij bij Fra Angelico, bij Andrea del Castagno, bij Domenico Veneziano, maar vooral
de naam van Paolo Uccello dringt zich hier op. De eerste die in het Noorden met
het empirisme breekt is Petrus Christus, omstreeks het midden der eeuw. Over 't
algemeen gaan de Vlamingen van de onderdelen tot het geheel, de Italianen van
het geheel naar de onderdelen. Organischer eenheid tussen figuur en ruimte wordt
dan een van de voornaamste problemen van den tijd: bij Jacopo Bellini, Mantegna,
Piero della Francesca. In wer-
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ken van den ouden Van der Weyden, omstreeks 1460, merken wij hoe hij ook
beproeft, de opeenvolging van de plans niet meer door afzonderlijke, achter elkaar
gestelde en niet natuurlijk genoeg verbonden schermen te suggereren, - gewoonlijk
ontbreekt zelfs de middelgrond, - maar veeleer door het laten doorlopen van schuinse
lijnen en het schikken van de personages naar den achtergrond toe, op één kubiek
toneel. Wat dan verder wordt uitgewerkt, met rijkere verscheidenheid, door Dirk
Bouts, en daarna, met lichter gemak, door Van der Goes en Memlinc. Hetzelfde is
na te gaan in de Italiaanse samenstellingswijze, b.v. in het landschap, dat, sedert
1460 ongeveer, voortdurend aan betekenis wint.
Doch, zoals voor de plastiek van het lichaam, is voor het decor niet het gewichtigst,
de opbouw zelf, maar wel datgene wat er het innerlijke leven aan verleent: in dit
geval, het licht en de lucht. Door het heimelijk spel van licht en schaduw, waarmee
hij zijn mensen omdoezelt, weet reeds Jan van Eyck zich de tekortkomingen van
zijn perspectief te doen vergeven. De ‘Meester van Flémalle’ kent slechts een kouder,
on-muzikale licht, maar dat licht verkrijgt soms bij hem een eigen waarde, is er niet
alleen om den vorm te boetseren. Domenico Veneziano vervult zijn schilderij met
een zachte klaarte, Filippo Lippi en Pesellino vinden kiese modulaties van heller en
stiller tonen, en Piero della Francesca verfijnt die nog, laat zijn figuren baden in den
glorierijken dag, grijpt zelfs naar een nachteffect. Bij zijn tijdgenoot Bouts is iets van
hetzelfde streven waar te nemen. Petrus Christus had zich al schuchter gewaagd
aan het modeleren van een gezicht tegen helderen achtergrond. Bouts kan
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zijn figuren in een werkelijke atmosfeer stellen en het gevoel van de perspectief
wekken door verschil in toonwaarde van kleurige vlekken. Dan zien wij het licht als
een ruimte-scheppenden factor van belang in de wandschilderingen van Mantegna
te Mantua, in Van der Goes' Aanbidding te Florence, in het altaar van Michael Pacher
te Sankt Wolfgang. Voor de verdere ontwikkeling in de lage landen bij de zee hoef
ik slechts te herinneren aan de Turijnse Passie van Memlinc en vooral aan het werk
van Geertgen tot Sint-Jans. In Italië is het in de laatste twintig jaren der eeuw
voornamelijk te Venetië dat het atmosferisch licht zijn beslissende triomfen viert,
terwijl Perugino, door het harmonische samenstemmen van licht en compositie in
de volkomen één-geworden ruimte, ons bijwijlen den indruk geeft dat we waarlijk
in de blauwe lucht ademen.
De geschiedenis van de kleur hangt min of meer met die van het licht samen.
Want al mag het verbazend talent, waarmee Jan van Eyck zijn kleuren samenstemde,
en door kleur het stoffelijke wezen van de dingen vertolkte, allerwegen tot navolging
uitgelokt hebben, en aangespoord tot verrijking als tot verfijning van de
uitdrukkingsmiddelen: hoofdzaak is hier weer hetgeen de kleur haar innig leven
verleent, namelijk hare eigen lichtwaarde.
In klein bestek had het Turijns Getijdenboek het beginsel van het colorisme al
gesteld, en het jongere geslacht zou hierbij achterblijven: de gevolgtrekkingen
werden niet dadelijk erkend. Vlaanderen heeft vooreerst toch de leiding: den Italianen
scheen het gevoel voor al wat er met kleur te zeggen valt minder in het bloed te

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

511
zitten. Des te opmerkelijker zijn daar de pogingen van Domenico Veneziano, van
Filippo Lippi, van Pesellino, vooral van den grootmachtigen Piero della Francesca,
om den invloed van het licht op de kleur na te gaan, reflexen te laten spelen en met
toonwaarden in een luchtiger gamme te componeren. Ongeveer hetzelfde wordt
men bij Dirk Bouts gewaar, - soms zijn bij hem, meer dan in het Zuiden, vorm, kleur
en licht als samengevoeld en werkelijk één, - en dat streven ontwikkelt zich dan
verder bij Van der Goes. Wat een indruk heeft zijn Aanbidding te Florence gemaakt!
Doch, terwijl in Nederland Geertje van Haarlem nog kiesere schakeringen vindt, is
het in het laatste vierdedeel der eeuw vooral Venetië, dat, onder Vlaamsen invloed,
consequent gaat trachten om een geheel schilderij, in zuiver ‘picturalen’ zin, naar
lichttonen samen te stellen. Na Giovanni Bellini, zou dan in de eerste tien jaren van
de XVIe eeuw Giorgione, boven al zijn voorlopers uit, de syntaxis van het colorisme
zo volledig uitwerken, dat wij daar als voor het begin van een nieuwe kunst menen
te staan.
Plastiek, ruimte, kleur, elke vooruitgang op die verschillende gebieden draagt bij
tot betere beheersing van het vraagstuk der compositie, - hetzij van den enkelen
vorm, hetzij van het ganse kunstwerk: in ieder geval is dat het betrachten van
eenheid, die de onderdelen tot een geheel maakt. Naarmate dieper-dringende
aanschouwing meer ontleding vergt, voelt zij zich te gelijk - bij den een meer en bij
een andere dan weer in mindere mate, - genoopt tot juister begrip van het organisch
verbindende. Die ontwikkeling volgt men zo onafgebroken door de gehele eeuw,
dat voorbeelden overbodig
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worden. Het volstaat b.v. de geschiedenis van het naakte na te gaan. Ik moge er
terloops nog aan herinneren, welk een bijzondere betekenis in dit verband toekomt
aan het betrekkelijk onderdoen van de lijn voor licht en lucht, het zacht laten overgaan
van den vorm in halve schaduw: men denke aan Leonardo, aan Giovanni Bellini,
ook voor de wijze waarop zij aldus figuren en ruimte weten samen te voegen.
Maar hier wens ik meer bepaald te wijzen op den architectonischen zin, vaker
aanwezig bij de Italianen dan in het Noorden, en die hen, door alle realistische
verbrokkeldheid heen, - dank zij de traditie van de wandschildering, - toch altijd weer
naar ineensluitenden en klaren bouw doet verlangen. Het principe waar ik nadruk
op leg is niet het uiterlijk bindende, maar datgene wat het leven en de ziel van de
compositie uitmaakt: het ordenende. De behoefte aan rythmus. Die wordt eerst
bevredigd door symmetrie van figuren in één gezichtsvlak, elkaar steunen van
bewegingen of tegen elkaar opwegen van massa's, - bij Jan van Eyck b.v. of Van
der Weyden, - maar hoe bereikt Van der Goes al meer een rythmus, die alle
gezichtsvlakken samenhoudt! Memlinc dan, en na hem Gerard David, bewijzen hoe
ook in Vlaanderen in de richting van rijkere maar tevens eenvoudiger samenstelling
gestuurd wordt. Doch in Italië spreekt, vooral tegen het einde der eeuw, op
menigvuldiger en overtuigender wijze de liefde voor klare synthese, de aandrang
om alle bijzonderheden aan het wezenlijke ondergeschikt te maken, alle
bijkomstigheden aan het verruimde en verreinde innerlijke visioen, aan de
organiserende schoonheidswet der idee: bij Ghirlan-
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daio, bij Perugino, bij Giovanni Bellini, bij Leonardo, om dan eindelijk in het
Avondmaal van S. Maria delle Grazie te zegepralen.
Daarmee heeft het kortzichtig realisme afgedaan. De wil is weer gewend naar
het grote. De kunstenaar verwerkelijkt niets anders meer dan den Logos dien hij in
zich draagt, en achter de verschijnselen zoekt hij de norm. Niet alleen zal met
Giorgione de schilderkunst louter picturaal, met Michelangelo de beeldhouwkunst
louter sculpturaal worden, - maar de eenheid van het kunstwerk, al zijn
uitdrukkingsmiddelen doordringend, is nu een zuiver artistieke: zij wordt geheel uit
den Geest geboren. Zo treedt de moderne kunst haar klassiek tijdperk in.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

515

Derde boek
Volgroeide en late renaissance (XVIe eeuw)
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XV. De volgroeide renaissance in Italië (±
1500-± 1525) (1)
1. Inleiding.
Het hoogste bloeitijdperk van de renaissance valt, grosso modo gezegd, in de eerste
helft van de XVIe eeuw. Het vertoont het karakter van een eigen, volgroeiden stijl.
En die doet zich het zuiverst voor in het eerste vierdedeel der eeuw, - wil men vastere
grenzen: van Leonardo's Avondmaal, in 1498 of ietwat vroeger voltooid, tot den
dood van Rafaël in 1520. Die kunst, die men wel eens de ‘klassieke’ noemt, is
voornamelijk het werk van de glorierijke meesters, in de Florentijnse school gevormd.
In Venetië is er een gans ander bestanddeel mee vermengd, het colorisme, dat dan
tot een gans andere ontwikkeling leiden zal. De Nederlandse, de Duitse, de Franse
kunst, die van zelf, doch veel langzamer, het nieuwe ideaal benaderd waren, moesten
spoedig aan de aantrekking van de Italiaanse gehoorzamen.
Om het grondkarakter van de klassieke kunst in Italië al vooraf in enkele woorden
te bepalen: na een eeuw van ontleding is zij voornamelijk weer gericht op synthese,
in architectonische ordening, en tracht in de natuur meer de norm dan het
menigvuldig bijzondere te onderkennen.
Het woord klassiek bergt in zich al evenveel mis-
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verstand als het woord renaissance. Met klassieke kunst werd soms bedoeld: de
hoogste belichaming van een altijd-geldend ideaal, de altijd-geldende regel dus
waar een kunstenaar zich naar schikken moet. Zo was de vergissing van het
academisme, dat aan het absoluut-schone van een vorm geloofde, afgezien van
den geest waar die uit ontstaan was, terwijl die geest toch slechts een moment was
van het steeds veranderend leven. Zeker, in iedere grote kunst is er een streven
naar volmaaktheid, naar het absolute, en alle geslachten kunnen er hun eigen,
denzelfden droom, in herkennen. Éne stem galmt van bergtop tot bergtop. Maar
nooit met hetzelfde geluid. Er is geen volmaakte kunst. Elke kunstuiting is
samengesteld uit eeuwige en tijdelijke menselijkheid, en wie daar het eeuwige van
het tijdelijke wil ontdoen, schendt het leven zelf van de kunst, behoudt alleen nog
een abstractie, die geen kunst is. Hij die uit zijn innerlijke realiteit schept, kan het
levende beginsel van vroegere kunst in zich opgenomen hebben, maar zal onmogelijk
dezelfde woorden spreken, zal niet navolgen in den zin van herhalen.
Klassiek noem ik, in de ontwikkeling van elken stijl, dat tijdperk van vollen wasdom,
waarin met de verkregen resultaten naar samenvatting en eenheid wordt getracht,
om van het kunstwerk een klaar-geordend geheel te maken. Daarmee valt van zelf
samen, dat de uitdrukkingsmiddelen, welke die stijl nodig had ter bereiking van zijn
doeleinden, er tot de hoogste uitdrukkingskracht zijn opgevoerd, die in dien stijl
mogelijk was.
Iedere stijl heeft zijn klassiek tijdperk, even als iedere kunstenaar van belang, ook
de meest omwentelingsge-
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zinde. Het is het ogenblik, dat de kunstenaar, tot de rijpheid van zijn mannenjaren
gegroeid, zichzelf meester, zichzelf en zijn streven klaarder bewust, de vereiste
uitdrukkingsmiddelen in zijn macht, al zijn willen en kunnen samentrekt, in zijn rijke
verscheidenheid tot evenwicht gebracht, tot organisatie die eenheid is. Men herinnere
zich b.v. wat ik daaromtrent naar aanleiding van Donatello schreef. Zoals in het
leven van de grote kunstenaars, wier loopbaan althans niet gedwarsboomd wordt
door diep ingrijpende toevalligheden, slaat dat mooie uur ook eens in het leven van
alle grote stijlen.
De Europese kunst - de eigenlijk Europese, na de half-oosterse Byzantijnse, had reeds een dergelijk hoogtepunt gekend. Een machtige stijging, met daarboven
een ‘terras’ van rust. De middeleeuwse kunst, die de tolk was van een idee, de
godsdienstige, en in de natuur-vormen vooral dàt zag wat hare idee het meest
dienstbaar zijn kon, nl. het algemene, vond haar klassieke uitdrukking met de
beeldhouwers van de Franse kathedralen, in de eerste helft der XIIIe eeuw, en in
het begin der XIVe met den schilder Giotto.
De geleidelijke los-binding van de klassiek-middeleeuwse synthese viel samen
met de opkomst van de renaissance, die feitelijk, onder den invloed van het groeiend
individualisme, een nieuwe gang naar de natuur was: de kunst van de vroege
renaissance, de XVe-eeuwse, was er op uit, de natuur-vormen in hun eigen
werkelijkheid te vatten en beschouwde die vormen dus meer onder de zienswijze
van het bijzondere.
Maar in den groten rythmus van de ontwikkeling zijn kleinere rythmen met juist
dezelfde curve aanwezig:
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zo bereikte ook de bij voorkeur ontledende XVe eeuw - en al was ze vooral
aangetrokken door de wereld van de veelzijdige werkelijkheid, - soms dat
samenvloeien van uiterlijke natuur en innerlijken geest, dat vereiste van klassieke
kunst is: dit reeds bij Masaccio, dan in sommige gewrochten van Donatello b.v., en
tegen het eind van het Quattrocento werden de tekenen steeds talrijker, waaraan
men erkennen mocht, dat het zwaartepunt weer, net als in de gulden eeuwen der
oudheid, in den menselijken geest zou overgebracht worden. En zo komen wij nu
weer te staan voor een stijl van breden omvang, den ‘bloeitijd der renaissance’ of
de ‘klassieke kunst’ bij uitnemendheid, die op nieuwen grondslag haar nieuwe
samenvatting opbouwt.
Ik vergeet niet, dat men de waarheid enigermate geweld aandoet, als men
gezamenlijk streven, als men het grondwezen van een stijl, in een formule wil vangen:
eerst van verre gezien, zodat het oog alleen nog de hoofdlijn vat, vertoont het die
vastheid van omtrek. Willen wij voorlopig de kunst van de ‘klassieke renaissance’
op die wijze beschouwen, dan merken we dat zij, zoals de middeleeuwse, zich weer
wendt naar het algemene in den vorm, daar zij weer belichaming wordt van een
gevoelde idee, en wel van een idee die één-makende kracht in zichzelve droeg.
Zeker, geen enkele van de veroveringen, die de vorige geslachten op de
werkelijkheid behaald hadden, wordt door die kunst verzaakt. In hare samenvatting
neemt zij dan ook oneindig rijkere elementen op dan de middeleeuwse. Dat is juist
de kracht van de klassieke kunst: ieder bestanddeel heeft er bijzonder leven, dat
leven
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geeft aan, en leven ontvangt van het geheel. Iets van denzelfden aard als het
organische leven van de natuur, en dat in de kunst door den eenheid-wensenden
geest wordt verwezenlijkt. De klassieke kunst keert dus de natuur den rug niet toe,
integendeel: maar de weergave van de verbijzonderde aspecten van de werkelijkheid
is haar geen doel meer, zij zijn er niet om zichzelfs wille, de werkelijkheid is haar
slechts middel dat ten dienste gesteld wordt van een al-beheersende conceptie of,
zo men wil, van een geloof.
Het is het geloof aan de volmaaktheid van den natuurlijken mens. ‘Humanisme’
in den ruimsten zin van dat woord.
Ik moet er nog voor waarschuwen: men vatte dit niet te letterlijk op, als een bepaald
en welbewust dogma; veeleer als een gevoelstoon, die de hoogste daden stemt.
Onder dit voorbehoud mag gezegd worden, dat de middeleeuwen de eenheid der
dingen in God zochten; de vroege renaissance zich verspreidde in de veelzijdigheid
van het werkelijke, de natuur; en de klassieke renaissance de eenheid van haar
wereld op den mens grondvestte: de natuur werd in den mens saamgetrokken, met
de attributen van het goddelijke. De middeleeuwen zagen den idealen mens in
verband tot God; de klassieke renaissance is meer geneigd, God in den idealen
mens te zien.
Het verschil is duidelijker als men tot de Byzantijnse kunst teruggaat, want deze
is zuiverder uitdrukking van de echt middeleeuwse verhouding, terwijl in het werk
van de Franse beeldhouwers en van Giotto het specifiek-menselijke al meer tot zijn
recht komt: bij de hier aan-
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geduide slingerbeweging denke men ook toch aan den énen ontwikkelingsrythmus,
die de verschillende tijdperken dóórloopt. Maar, al is nu Giotto al verder op den weg
naar het reëel- en vrij-menselijke dan een Byzantijns mozaïst, het onderscheid
tussen een Giotto en een Michelangelo schiet er zijn betrekkelijke waarde niet bij
in: het zwaartepunt lag vroeger ten slotte buiten den mens, nu in den mens zelf.
En, ik herhaal het, in den mens als synthese gedacht: wat ik noemde den
‘natuurlijken’ mens, d.w.z. lichaamen-ziel onscheidbaar verbonden, zo dat het
lichaam een schoonheid wordt gelijk aan de schoonheid der ziel, het vlees even
heilig als de geest, want samenstellend deel van eenzelfde heerlijkheid. De
middeleeuwse kunst legde het meest nadruk op de gelaatstrekken, als tolk van den
geest; de klassieke renaissance laat den geest uit de gehele gestalte spreken. En
die harmonie van al wat den mens uitmaakt verkrijgt voor haar betekenis van iets
goddelijks. Harmonie in den mens, en dus ook harmonie in de wereld buiten hem,
overeenstemming van mens en natuur: vandaar de optimistische gevoelstoon van
de volgroeide renaissance.
Verschijnend in den glans van zijn eigen majesteit, wordt de mens gedacht als
middelpunt der natuur. Als men de volgroeide renaissance nadert, treft het dadelijk,
dat de figuur alles overheerst. De omgeving is er alleen nog om haar te steunen.
De figuur wint zelfs aan absolute grootte: monumentaler in een ruimere lijst. Ze staat
vaster op den grond, draagt in zichzelf al haar voorwaarden van evenwicht, heeft
daardoor ook kloeker en weidser vrijheid van beweging. De middeleeuwse mens
vertrouwt
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op God: maar bij dit nieuwe Prometheus-ras beseft ge, dat, hoe godsdienstig het
ook wezen mag, het in de eerste plaats op eigen kracht bouwt, en desnoods het
zonder bovennatuurlijke hulp zou kunnen stellen. Weer verheft zich de held. Waar
hij in de XVe eeuw reeds verscheen, bij een Andrea del Castagno of een Verrocchio
(Donatello's Gattamelata is in dat opzicht al aankondiging van den rijperen tijd),
behield hij iets brutaals, van ongebonden geweld. Nu is hij volkomen zichzelf meester.
En zelfs als ze niet heldhaftig mag genoemd worden, is de menselijke gestalte als
verheerlijkt door gezagrijke waardigheid.
Haar houding en gebaar zijn edeler, kalmer, machtiger. De gevoelsuitdrukking
verliest alle uitslaande hevigheid, bijna plechtig van koninklijke terughouding. De
beweging is aristocratisch voornaam, - burgerlijke manieren in de wijze van staan
zitten, aantonen, enz., worden als vulgair verbannen. Die voornaamheid sluit
overigens allen schijn van aanstellerigheid uit, van stijfheid: zij kenmerkt zich door
een ‘grandezza’ vol bevallig gemak. Geen kort, schielijk gedraai of geloop meer,
maar de schone maat van het in zichzelf rustende; en zelfs waar drift worstelt, als
bij Michelangelo, het opstuwen van een brede zeebaar, nooit het woelig gekabbel
van brekende golfjes. - De typen worden anders: de Madonna is een vorstelijke
verschijning, het goddelijke Kind geen spelende kleuter meer, de engelen doen niet
meer als bakvisjes aan, de heiligen komen niet zo van de straat. - Denzelfden zin
voor waardigheid vinden we in de opvatting van de tonelen terug. De kunstenaar
weert nu alle bijzonderheden die met de verheven betekenis van zijn onderwerp
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niet stroken. Wat kregen we niet al te zien op XVe-eeuwse fresco's! Ik heb er in het
vorige boek enkele voorbeelden van opgegeven. Nu valt al dat anecdotische weg,
dat soms zo breed werd uitgesponnen: van een handeling wordt alleen het
betekenisvolle gezegd, en dat dan in den groten stijl.
Die waardigheid, die adel, is er niet alleen in den gemoedstoon, in de opvatting
van het geestelijke: daar natuur en geest één zijn, gaat zij samen met een heel
nieuwe opvatting van de schoonheid van het menselijke lichaam. En dit brengt ons
nu nader tot de louterartistieke vorm-waarden. Wij erkennen er dien zin voor klare
samenvatting, die dezen tijd eigen was: zin voor vaster, eenvoudiger massa, zin
voor de geheime levensenergie die alle delen tot één organisme bindt. Het late
Quattrocento hield van slanke jeugd, hoekig-tengere ledematen, ietwat droge
gewrichten, van-elkaar-gespreide fijne vingeren, die de zaken kieskeurig aanvatten,
wankele houdingen. Nu wil men de brede volwassenheid, er is een heel andere
zekerheid in het staan van de benen, het grijpen van een hand, het bewegen van
een hoofd, het kijken van den blik; er spreekt een heel andere kracht uit heel het
physische leven. En in het lichaam ziet men vooral het essentiële, dat wat den bouw
duidelijk maakt, de gesloten, doorlopende lijnen en vlakken die eenheid aan de
verschijning geven. In het gewaad, in het tooisel, in de architectuur die de gestalten
steunt, treft diezelfde afkeer van het kleine, onrustige, veelvuldig gebrokene, diezelfde
trek naar samenvatting in massa of rythme.
Het ware verkeerd, dit te verklaren door een reactie van het ‘idealisme’ op het
‘realisme’. Trouwens is
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er geen plotselinge kentering, maar een voortdurende ontwikkeling, al heeft die zich
in haar laatste phase zeer snel voltrokken, en al bevindt de kunstenaar zich dan ten
slotte op een wezenlijk ander standpunt dan bij den aanvang. Wij kunnen dit best
in de geschiedenis van den vorm nagaan.
De XVe-eeuwse kunstenaar ging uit ter verovering van de werkelijkheid, gevat
in het eigenaardige van haar menigvuldige gedaanten. Dat was het, wat hem meer
dan vroeger bezighield: hoe elk element van de werkelijkheid er uitziet, en dan, hoe
het ineenzit. Hij gaat dus in de eerste plaats den weg van de ontleding op. Wanneer
die ontleding tot haar uiterste gedreven is en tegen het eind van de XVe eeuw op
verbrokkeling, overlading en manier uitloopt, zal uit reactie het streven naar eenheid
zich meer en meer opdringen. Maar dat streven is tevens een natuurlijk gevolg van
de ontleding zelve, als die stelselmatig doorgezet wordt. Men wil b.v. ieder onderdeel
van het menselijke lichaam begrijpen, maar wordt er dan van zelf toe gebracht, van
ieder onderdeel de structuur te zoeken, dus hoe het samenhangt in zichzelf en met
de andere onderdelen. En dan hoe het werkt, die innerlijke beweging, die meer nog
dan de structuur de vormen aan elkaar bindt, het ‘leven’ dat ze doortrilt en
samenhoudt.
Zo ook voor de voorstelling van de ruimte: de werkelijke omgeving wint aan
betekenis, met al de bijzonderheden die een schilder kunnen aantrekken; maar
terwijl hij aan al die bijzonderheden zijn aandacht wijdt, moet hij ook wel acht nemen
op het onderling verband, wat er een geheel van maakt, de verhouding van de
omgeving
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tot de figuren, de perspectief, enz.; en daar ook zal hij dan soms voortschrijden tot
de ontdekking van het innerlijke ‘leven’ der ruimte, de atmosfeer.
Die wijze om de levenseenheid in de verscheidenheid der bestanddelen te vatten,
de kunstenaar zal ze dan eindelijk toepassen op de samenstelling zelf van het
kunstwerk, op het kunst-beeld als geheel. Het beginsel dat hij in de natuur waarneemt
wordt omgezet tot een gelijksoortig kunst-beginsel, dat het kunstwerk organischer
eenheid geven kan. En in de organische eenheid van het kunst-beeld erkent de
geest zichzelf, wordt hij aan zich zelf geopenbaard. Voortaan zal men uit het wezen
zelf van den kunstvorm de schoonheid van den ordenenden geest zien stralen, van
een regelende ‘rede’. De tijd van de kathedralen en van Giotto had den vorm het
eigenlijke leven geschonken; de tijd van Jan van Eyck, Masaccio, Donatello, gaf
hem de individualiteit; de tijd van Leonardo en Michelangelo gaf hem wat ik
aanduiden zou met het ‘geweten’.
Zo ging dus een geleidelijke ontwikkeling van het realisme naar een ‘klassieken’
stijl: aan elke diepergrijpende ontleding moest nieuwe samenvatting beantwoorden;
- de klassieke stijl is er eindelijk, als samenvatting volstrekt de overhand genomen
heeft, als de samenvatting in den kunstvorm zo volledig is en zo klaar, dat zij
evenbeeld wordt van den geest, gevoeld wordt als idee, als innerlijke en algemene
wet van het Schone Zijn. En die klassieke kunst, uit het realisme geboren, verwijdt,
breekt al groeiend wat haar van dat realisme nog omprangt, ontstijgt het dan met
machtigen vleugelslag, laat het achter als een verschrompeld hulsel.
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De tegenstelling tussen het uitgangspunt, het zogenaamde ‘realisme’ der XVe eeuw,
en de uitkomst, het zogenaamde ‘idealisme’ der XVIe, - ongelukkige woorden, want
alle heuse kunst is ten slotte schepping van den geest, - die tegenstelling kan dan
aldus omschreven worden, dat het Quattrocento doorgaans zijn wezenlijk standpunt
in de werkelijkheid had, en het Cinquecento in het innerlijke beeld.
Het Cinquecento, ik herhaal het, wendt zich van de werkelijkheid niet af, maar is
er niet aan gehecht alleen om den wille van die werkelijkheid zelve: zij is den
kunstenaar geen einddoel. Trouwens is niet àlle werkelijkheid hem welkom: hij kiest
er uit - met kieseren smaak dan in de XVe eeuw door den band het geval was, wat van zijn gading blijkt, wat met de schoonheid van zijn innerlijk beeld
overeenstemmen kan. En dan herschept hij ook die werkelijkheid naar zijn innerlijk
beeld, hij voert ze op tot heerlijker waarheid. Hij aarzelt nooit, de letter aan den geest
op te offeren, het onmiddellijkgegevene te wijzigen naar de eisen van zijn
schoonheidsgevoel, of, zo men wil, zijn gevoel voor het passende, in de organisatie
van zijn schepping. En hier gaat hij weer op tweeërlei wijze te werk. Ten eerste, van
hetgeen hij uit de werkelijkheid overneemt, ziet hij slechts het wezenlijke; hij vermooit
de natuur niet door een leugen: hij wil integendeel tot zijn volle waarde brengen wat
het wezen van de natuur is, afgezien van het toevallige, het minder belangrijke, het
minder typische; hij beschouwt de gedaanten dus op een synthetischer wijze. En
dan maakt hij ook die werkelijkheid ondergeschikt aan den geest van het kunstwerk,
aan het wezenlijke van zijn
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kunst-wil, zo dat zij volkomen beantwoorden zou aan de idee, dat wil zeggen aan
het synthetische beeld dat hij in zich draagt. Schildert hij b.v. een naakte vrouw, dan
zal hij niet in angstvallige tekening rechtstreeks al de bijzonderheden weergeven
van de vormen, zoals hij die in zijn model waarneemt, maar hij laat eenvoudig weg
wat de uitdrukking van de idee niet dienstig is, en verbindt al de vormen in één
rythmus, die door geen onbeduidende bijkomstigheden onderbroken wordt. De
kunstenaar brengt de figuur nader tot een vollediger en klaarder innerlijk beeld. Hij
verloochent de werkelijkheid niet, maar gelooft veelmeer dat die werkelijkheid, in
haar dieper, algemener zin gevat, een volmaaktheid in zich bergt, een harmonie,
die hij openbaren moet, en die de natuur bij uitnemendheid is, de waarheid. Vandaar
de adel der klassieke kunst: zij staat altijd op een hoger plan dan de dagelijkse
omgeving. Vandaar ook de sterk toenemende betekenis van het naakte: want niets
is beter geschikt om de natuurlijke volmaaktheid van den ‘wezenlijken mens’ te doen
uitschijnen.
Ik voeg er aan toe, dat de klassieke kunstenaar op zekere ogenblikken niet meer
in de werkelijkheid datgene vond wat hem voldoen zou. Toen Rafaël zijn Galatea
schilderde, beweerde hij, dat hij met modellen niets aanvangen kon en zich leiden
liet door een voorstelling van schoonheid die in hem rees. En Michelangelo gebruikte
evenmin modellen voor het reuzenras waar hij het gewelf der Sistina mee bevolkte;
het moet echter gezegd, dat hij eerst, jaren lang, zich stelselmatig en hartstochtelijk
op de studie van het menselijke lichaam had toegelegd.
Nu wij de wordingsgeschiedenis van de nieuwe
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opvatting hebben leren onderscheiden, en beseffen hoe de verhouding van den
kunstenaar tot de werkelijkheid zich ontwikkelde, kunnen wij ons duidelijker
rekenschap geven van het karakter van den klassieken vorm, in louter artistiek
opzicht, afgezien van den geest waarin de onderwerpen behandeld werden.
Maar een voorafgaande opmerking moge hier haar plaats vinden: moet er niet
een overwegende betekenis gehecht worden aan den technischen vooruitgang,
aan de grotere kunstvaardigheid?
Deze is zeker van belang; in het begin van de XVIe eeuw treft ze dadelijk; toch
ware het verkeerd, die voor hoofdzaak te houden. De XVe eeuw, die al de bijzondere
aspecten van de natuur wilde begrijpen en weergeven, was bij uitstek de eeuw van
de menigvuldige problemen: na daar zolang mee te hebben geworsteld, heeft de
kunstenaar aan knapheid gewonnen, van die problemen vindt hij eindelijk een
‘sierlijke’ oplossing. In de XVe eeuw merkt ge haast altijd enige spanning: nu wordt
in de uitvoering dat te gelijk lichte èn vaste meesterschap mogelijk, waardoor het
gevoel van vrijheid wordt gewekt.
Ik wens slechts op één voorbeeld te wijzen: het gelukt nu oneindig beter, de
impressie van de ruimte te geven; de figuren staan niet meer in een te enge
omgeving, heel op den voorgrond, bijna tegen den ondersten rand van de lijst; zij
hebben rondom zich het opene, waar men zonder moeite in ademhaalt. Maar ziet
men in dit geval niet, dat de oplossing van sommige technische vraagstukken nauw
samenhangt met den nieuwen geest die de kunstenaars bezielde? En over 't
algemeen is het gevoel van vrijheid terzelfder tijd te danken, én aan lichter
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en vaster meesterschap van de hand, én aan het streven naar eenheid van het
kunst-beeld, aan het erkennen van een organische, klare orde als innerlijke wet van
het schone. Heldere eenheid in de conceptie van het kunstbeeld, én macht van
kunnen, zij steunen elkaar, en zijn beide vrijheid. Wanneer beeldhouwers en schilders
al hun uitdrukkingsmiddelen onder de knie hadden, was de tijd gekomen, dat
onbelemmerd de geest mocht spreken. De middelen waren niet anders meer dan
zíjne middelen. Het kunnen ruimde plaats voor het willen. Vandaar die indruk van
een nieuwe wereld die openging. Dat verklaart wellicht, dat de Italiaanse kunst
ineens zulk een geweldigen sprong maakte, en er van haar zulk een
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitging. Zoals men zich in de XVe eeuw tot
de kunst der gebroeders Van Eyck had gewend, omdat zij, met haar volkomen weer
gave van het bijzonder uitzicht der dingen, toen het woord bracht waar allen naar
verlangden, zo moest men nu wel gretig staren naar de verlossende openbaring
der Italiaanse synthese.
Eenheid van het kunst-beeld, organische, klare orde als innerlijke wet van het
schone: wij komen er steeds toe terug, - daar hebben wij het wezenlijke kenmerk
van den klassieken vorm. Er is altijd de schoonheid in van een ‘rede’, die alles
beheerst; - ik noemde het hierboven een ‘geweten’. Gaan we nu in den kunstvorm
de verschillende uitwerkingen van die ‘rede’ na.
Ten eerste maakt zij van het kunstwerk een weloverwogen ‘organisatie’. Zij weet
de middelen op striktpassende wijze aan te wenden ter bereiking van de alleen
nodige effecten. Het is een kenmerk van de rede, dat
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zij het grootst mogelijk effect wil bereiken met een minimum van middelen. Vandaar,
dat overtollige bijzonderheden weggelaten worden en alle bijzaken ondergeschikt
zijn aan het wezenlijke. Dit geldt zowel voor ieder onderdeel, een gewaad, een kop,
een hand, als voor de algemene samenstelling. Er wordt nadruk gelegd op den
bouw; b.v. op de gewrichten, die den bouw van het lichaam verduidelijken; maar
ook een compositie heeft haar ‘gewrichten’. Concentratie is de leus. Een rythmische
eenheid verbindt alle bestanddelen om eenheid van indruk te verkrijgen, geeft het
werk een polariteit, waarnaar het gans is ingericht.
Het beeld wordt vereenvoudigd en tot zuiverder klaarheid verheven. De hoofdlijnen
zijn gemakkelijk te lezen, men begrijpt de structuur, men ziet den rythmus in zijn
geheel, ononderbroken. Stuksgewijs wemelende vlakjes zijn tot vastere massa
saamgesmolten. Er is een bepaalde voorkeur te bemerken voor het elementaire
uitzicht van de verschijning, de volbrede ontwikkeling in het vlak zelf van het doek
of den wand, de loodrechte of waterpas-richtingen, den samenhang in de verdeling
van licht en schaduw.
Die vereenvoudiging gaat trouwens niet zonder een innerlijke verrijking. De grote
stijl zegt veel met weinig woorden. Eén accent, op de juiste plaats aangebracht,
spreekt machtiger dan indien het oog door overvloed wordt verstrooid. Maar daarmee
is die verrijking nog niet voldoende verklaard: haar geheim zit eigenlijk in de
erkenning van die organisatie, die de ziel van het klassieke werk is, in de erkenning
dat elke grootheid en elke richting betrekkelijk zijn, eerst haar waarde ver-
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krijgen in verhouding tot een andere grootheid of richting, en haar hoogste waarde
door zich te verbinden met haar tegendeel. Zo wordt er nu gegrepen naar contrasten,
en wel, volgens het gestelde beginsel, naar de eenvoudigste en dus krachtdadigste,
die zich dan oplossen in harmonie. Minder motieven, maar die steeds elkaar doen
gelden, zo dat er geen enkel wegvallen mag. De hechtste klassieke gewrochten
zijn gebouwd op die wet van de evenwichtige, tot eenheid herleide tegenstellingen.
Uit dat contrapunt der vormen ontstaat die rust van schoonheid, die ten slotte
zelfs van de meest bewogen scheppingen afstraalt. De stemmen klinken altijd ineen
tot een koor, door geen dissonant verscheurd. De klassieke kunst is er ene van
harmonie. Alles voert ons voortdurend terug tot de kern van het werk, de verbeelding
wordt niet buiten de grenzen van het werk naar onbekende verten gelokt. Het berust
in zichzelf, wij voelen er ons veilig in. Die kunst geeft de verheerlijking van het in
zich geslotene, het klaar bepaalde, het eindige.
En daardoor komt het ook, dat zij zich vooral uitdrukt door de lijn, de nauwkeurig
omschrijvende. Wanneer ik zeg, dat de uitdrukkingsmiddelen tot hun hoogste werking
opgevoerd werden, dan bedoel ik de middelen, door den eigen kunst-wil van de
volgroeide renaissance geëist, de middelen die beantwoorden aan wat Berenson
de ‘tactile values’ noemde, aan de behoeften van een bij uitstek plastisch-lineairen
stijl. De kleur vervult te Florence en Rome slechts een bijkomstige rol. Alleen bij de
Venetiaanse meesters wordt zij een zeer gewichtig element: daar steunen lijn en
kleur elkaar, totdat uit het colorisme de onvermijdelijke gevolgen getrokken
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worden: maar in die mate als de lijn er voor het coloristisch beginsel moet zwichten,
groeit uit de klassieke kunst weer een andere, die er eindelijk de verloochening van
zijn zal.
Het karakter van de klassieke kunst hangt in menig opzicht samen met verwante
verschijnselen in de architectuur en de letterkunde uit dien tijd. De architectuur wordt
statiger, verkiest eenvoudiger en ruimer verhoudingen, strenge ordening die de
structuur en het werken van de bouwgeledingen duidelijk doet uitkomen. De
letterkunde vermeit zich minder in de sierlijkheid van kleine bijzonderheden, houdt
veeleer van volklinkenden rythmus, kloekere schoonheid. Zelfs op het gebied van
mode en zeden zou men dergelijke overeenstemmingen kunnen ontdekken. In de
wording en het verloop van de klassieke kunst onderkennen we dus een ontwikkeling
van den algemenen geest, - den geest die niet in de kunstenaars alleen leeft, - én
een ontwikkeling van de louter-kunstzinnige opvatting en verwezenlijking van den
vorm. Die twee ontwikkelingen steunen elkaar. En de algemene geest is zelf zo
volkomen in louter-kunstzinnige waarden opgegaan, dat we de klassieke kunst ten
slotte in zichzelve kunnen begrijpen, zonder genoodzaakt te zijn, uiterlijke invloeden
ter verklaring op te roepen.
Dat de wedergeboorte der oudheid de ganse richting zou aangegeven hebben,
is m.i. bezwaarlijk te verdedigen. Het academisme, dat in de renaissance en in de
antieken een stelsel van vaststaande regels wil exploiteren, meent dat de renaissance
dat stelsel alleen in de antieken heeft kunnen vinden: die twee dwalingen zijn innig
verbonden.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

534
Maar wat men in de oudheid zocht, en hoe men die oudheid dan beschouwde, dat
was zelf door den eigen groei bepaald, of er was althans een voortdurende
wisselwerking tussen eigen ideaal en wat zich van de oudheid daarbij aanpassen
liet. De oudheid van de XVIe-eeuwse humanisten, dichters en bouwmeesters, met
hun gevoel voor de ‘gravitas romana’, is niet meer die van de XVe-eeuwse: en de
oudheid van Michelangelo gelijkt al heel weinig op die van Botticelli. Ik kan hier
volstaan met te verwijzen naar hetgeen ik omtrent de innerlijke ontwikkeling van de
renaissance en haar verhouding tot de antieken in vorige hoofdstukken heb
uiteengezet: de aldaar voorgestane zienswijze geldt ook voor het tijdvak dat ons
thans bezighoudt.
Toch valt het niet te betwijfelen, dat de ontwikkelingsstand, door de Italiaanse
kunst in het begin van de XVIe eeuw bereikt, toen juist aan de oudheid sterkeren
invloed moest verzekeren dan ooit te voren. De ogen konden opengaan voor
machtiger schoonheid dan die van het alexandrinisme. Men was toen bekwaam om
datgene te begrijpen, wat wij thans nog in de oudheid ‘klassiek’ noemen. Het
bewustzijn van hetgeen de kunstenaars zelf nastreefden, werd er duidelijker door,
de verwezenlijking gemakkelijker. De wisselwerking waar ik daareven van gewaagde
was er althans een bijzonder snelle.
Er kwam verder dit bij, dat de handel nog wel schatten te Venetië binnenbracht,
maar door allerlei historische omstandigheden de macht van Florence aan het
afnemen ging, terwijl te Rome het pausdom de zijne uitbreidde. De grootste
Florentijnen waren niet meer te Florence zelf werkzaam. Het centrum van de
kunstbedrijvigheid werd
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van Florence verlegd naar de Eeuwige Stad. Een gevolg hiervan was, dat aldaar,
waar de overblijfselen der oudheid toch oneindig imponerender waren, de
kunstenaars zich van zelf aan den geweldigen indruk overgaven, de antieke werken
nu gretiger gingen bestuderen, er werd zelfs stelselmatig gegraven en blootgelegd,
brokken als het torso van het Belvedere en de Laokoön kwamen aan het licht.
Bouwmeesters en beeldhouwers konden direct weer aansluiten bij dat herrezen
nationaal verleden, en dezelfde geest ging dan meteen op de schilders over.
Wat nu, van dat overwicht van Rome afgezien, den invloed betreft van
economische en politieke veranderingen, is het geenszins noodzakelijk er die bij te
halen, om het wezen en de geschiedenis van de klassieke kunst te begrijpen. Een
rechtstreeks en dwingend verband valt er voor mij nergens te bespeuren. Dat
algemene omstandigheden den bloei van de kunst begunstigden, hoeft niet nader
bewezen te worden, - maar dat leert ons nog niets omtrent de modaliteit van die
kunst: dat ze zó was als ze was, schijnt ons eerst natuurlijk als wij haar innerlijke
ontwikkeling vatten.
Zeker treft het, hoe onafhankelijker de kunstenaar zich nu gevoelt tegenover de
machtigen die hem werk opdragen: hij is dikwijls zelf een souvereine macht
geworden. Toen een Ghirlandaio voor een Tornabuoni het koor van S. Maria Novella
met wandschilderingen versierde, was hij nog door een contract gebonden, waarin
al de bijzonderheden van het onderwerp nauwkeurig waren opgegeven: de jonge
Michelangelo, die er in een vluchtigen krabbel Ghirlandaio's leerlingenploeg aan
den arbeid schetste, zou enkele jaren later heel alleen de
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wereld van het Sistina-gewelf scheppen, naar eigen goeddunken, en den paus zelf
- den heerszuchtigen Julius II! - den toegang tot de kapel ontzeggen... Maar dit is
slechts een nieuw stadium van dien geleidelijken vooruitgang van het individualisme,
die eeuwen her begonnen was. Zo de ontvoogding der kunstenaars-persoonlijkheid
zich nu zo snel voltrok, was dat wellicht niet in de eerste plaats te danken aan den
heerlijken bloei van de kunst zelve? Welke bloei ook wel ten dele te danken was
aan een spel der natuur, die ineens een rij van genieën voortbracht, zoals het
mensdom er nog geen aanschouwd had: in het eerste vierde der eeuw waren
Leonardo, Giorgione, Michelangelo, Rafaël, Tiziaan, Correggio, naast elkaar aan
den arbeid! Of een niuwe tijd in de sociale wereld aanbrak, is van minder belang,
dan dat die genieën het bevrijdend gevoel hadden van een nieuwen tijd, die in de
wereld van hunne kunst was aangebroken.
Vergenoegen wij ons met eenvoudig vast te stellen - anderen mogen daar meer
gewaagde gevolgtrekkingen uit afleiden... - dat een kunst, die gericht was op het
grote en ganse, die zich onbevangener bewoog naarmate zij een innerlijke wet
aanvaardde, dat een Europese stijl van universele geldigheid, geboren werd in een
tijd, dat de mens in ruimere atmosfeer moest gaan ademen, en in de maatschappij
een nieuwe orde werd ingevoerd: de ontdekkingstochten hadden de aarde tweemaal
groter gemaakt, de toevoer van edele metalen en de uitbreiding van den handel
gaven den stoot tot een machtig toenemen van het kapitalisme, dit veroorzaakte
andere verhoudingen, maakte het mogelijk, dat veel locale
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verscheidenheid in bredere groeperingen opging. En tevens brak de onderzoekende,
critische geest het gareel waar hij lang in gelopen had, keek onbeschroomd rond
zich om, begon een omvattender idee van menselijkheid bewust te worden.

2. Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci kenmerkt het best de eerste ontplooiing van de klassieke
renaissance: feitelijk was haar geest al aanwezig in het werk dat hij tussen twintig
en veertig jaar voortbracht en waar in een vorig hoofdstuk sprake van was. Het is
hier nu de plaats om een algemeen beeld van Leonardo te ontwerpen.
Als jongeling verwezenlijkte hij reeds dat droombeeld van den nieuwen ‘mens’,
de grootst-mogelijke ontwikkeling van alle lichaams- en geestesvermogens in
volmaakte samenstemming.
Bij Verrocchio, die te gelijk beeldhouwer, bronsgieter, goudsmid en schilder was,
was hij vertrouwd geraakt met het bedrijf van de verschillende kunsten. De Italiaanse
meesters waren toen haast nooit in één vak opgesloten: overblijfsel van den
middeleeuwsen toestand, die geen scherp onderscheid tussen werkman en
kunstenaar kende, ten dele ook uitging van de nieuwe begeerte naar veelzijdigheid.
Maar niemand trachtte zo naar àlzijdigheid als Leonardo, - schilder, beeldhouwer,
bouwkundige, ingenieur, dichter, musicus, en niet minder groot als geleerde dan
als kunstenaar. Daarbij had de natuur hem begaafd met een buitengewone
schoonheid en kracht, en hij bewoog zich door het leven met die verheven
bevalligheid, die alleen aan edele zielen toebehoort.
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Zijn persoonlijkheid zelf, waarin alle krachten van het menselijk wezen gelijkelijk
bloeien en vrucht dragen, blijkt bij hem het kunstwerk bij uitnemendheid. Alleen zou
men kunnen zeggen, dat het centrum van zijn eenheid meer in zijn geest ligt dan
in zijn gemoed. Maar verstand en verbeelding vullen steeds elkaar aan, de
werkelijkheid wordt verlengd door den droom, kunst en wetenschap steunen elkaar,
waarheid en schoonheid spreken dezelfde taal. Zijn ziel behoeft voortdurend de
klaarten van het begrip en van de schoonheids-openbaring. Geesteshonger en
schoonheidsdorst zijn twee vormen van zijn liefde voor het leven: met al zijn zintuigen
en al zijn vermogens wil hij het leven grijpen en bezitten, en onder al de kunstenaars
van dat veel-willende tijdperk is er geen volmaakter verwezenlijking van die liefde
voor al wat is. In alle verschijnselen stelt hij belang, en elk ding is hem een wereld.
Hij vat het met de ontledende waarneming van een natuurvorser even als met den
innerlijken zin van zijn kunstenaarsgevoeligheid en zijn dichtersverbeelding. Zijn
gewaarwordingen zijn zo fijn, dat ze gelijk staan met gedachten: alles wordt bij hem
tot geest, in de hoogste opvatting van dat woord.
Nog nooit was de gezichteinder van een kunstenaar zo ruim geweest. Over den
geleerde mogen wij hier niet uitweiden: hij was een van de grootste meesters der
wetenschappelijke bespiegeling en practijk, een van de eersten om de
proefondervindelijke methode aan te prijzen; hij heeft vele uitvindingen van den
jongsten tijd voorspeld, en de meest verschillende gebieden hebben de hernieuwende
macht van zijn genie ondergaan. Dit eens vastgesteld, zouden wij ons echter kunnen
afvragen, of
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zijn hartstocht voor de wetenschap geen minder-gelukkige gevolgen voor Leonardo's
kunst heeft gehad, - indien we tevens niet erkennen moesten, hoezeer Leonardo
meester van zijn lot is geweest: zoals hij was wilde hij zijn. Zeker is het te betreuren,
dat hij zo weinig werken heeft voortgebracht, daar zijn bedrijvigheid zich in te veel
verschillende richtingen verspreidde. Maar voor hem was de kunst niet het
enig-heilige, waar al het andere aan ondergeschikt blijft: de kunstenaar was maar
één zijde van zijn persoonlijkheid. De echte betekenis van Leonardo bestaat hierin,
dat hij ons een toonbeeld gaf van hogere menselijkheid, de belofte en het voorgevoel
van de veelvuldige mogelijkheden die in den mens tot een geheel van wonderbare
volmaking kunnen verenigd zijn. De kunst is één van zijn uitingsmiddelen, één van
de wijzen waarop hij den geestelijken zin van de wereld uitdrukken mocht.
Hij had trouwens dat nauwkeurig-juiste van zijn onfeilbaren vorm niet kunnen
bereiken, zonder zijn stelselmatige studiën in de perspectief, de ontleedkunde, het
mechanisme der bewegingen, enz. Zeker heeft zijn wetenschappelijke neiging ook
haar keerzijde gehad: als wij van hem geen enkel ontwijfelbaar-echt schilderij
bezitten, dat voltooid en gaaf ware, dan is dat gedeeltelijk aan Leonardo zelf te
wijten, die, op zoek naar een nieuw procédé, door gewaagde proefnemingen nu en
dan zijn werk bedierf. Maar er is wel een hogere reden, waarom hij zo weinig
voleindde: hij was bezeten door een echte volmaaktheidszucht. Hij ging nooit aan
het werk vóór dat zijn voorstelling geheel rijp geworden was, na lange en zorgvuldige
voorbereiding. Het ruiterstandbeeld
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van Francesco Sforza had hij niet minder dan zestien jaren onder de handen: dat
was voor hem het uitgangspunt van een encyclopedische studie van het paard, Het
Paard!... En hij bracht het niet verder dan het model, dat weldra, in den woeligen
tijd volgend op de vlucht van Lodovico Sforza, vernield werd. De eisen, door
Leonardo aan de kunst gesteld, waren van dien aard, dat het bereikte hem telkens
maar voorlopig schijnen moest. De schrijver Bandello verhaalt, dat Leonardo wel
eens van 's morgens tot 's avonds in S. Maria delle Grazie schilderde, zonder zich
één ogenblikje rust te gunnen, dan dagen lang zijn fresco onaangeroerd liet, het
nauwkeurig bekijkend, en soms, onder de brandende middagzon, van het Castello
naar S. Maria liep, om slechts aan een figuur twee drie penseeltrekken toe te voegen.
Hebben wij daar niet het kenmerk van de nieuwe kunst: schepping levend alleen
en geheel uit den vrijen geest van den schepper? Die eerbied voor het kunstwerk,
opgevat als een enig en goddelijk iets, dat niet geforceerd mag worden, maar groeien
moet uit den zuiversten en rijksten Geest, tot openbaring, lichtend en volledig beeld
van den Geest alleen, wat voert hij ons ver van den middeleeuwsen kunstenaar,
die altijd iets van den werkman aan zich behield!
Zo trachten wij ons nu duidelijk te maken wat Leonardo als kunstenaar was. Hij
vatte al de pogingen samen die de XVe eeuw gedaan had, tot bemachtiging van
de anatomie, de eenheid van figuur en ruimte, de beweging, en alle vraagstukken
worden door hem als met gemakkelijke zekerheid opgelost. Hij beproeft alles en
kan alles meesterlijk. Een Faust, die vele mensen in zijn enige
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persoonlijkheid omsluit, die zoekt in alle richtingen en toverend vindt. Vertolker van
de subtielste schakeringen en de vrouwelijkste tederheid: en toch kon Rubens nog
een tekening naar een veldslagtoneel van Leonardo gebruiken om in zijn
ineengestrengelde worstelingen van dieren en ruiters de wildste drift te ontketenen.
Een realist, die de kenmerkende bijzonderheid nagaat met scherp speurend geduld,
in het lelijke en de caricatuur zowel als in het schone het leven, zijn werkingen en
zijn wetten, ontdekken wil, en ons dan weer den indruk geeft dat het portret een
visioen is, waaruit het bovenaardse ons wenkt. Dàt treft wel het meest in zijn werk
als in zijn leven, die innige vereniging van werkelijkheid en droom, van
wetenschappelijke nauwkeurigheid en verbeelding, van psyche en vorm. Die vorm
is bij hem altijd doordrongen van geest, leven en geest zijn één. En zo begrijpt men,
dat hij enerzijds schrijven kon: de boetsering is het wezenlijke en de ziel zelve van
de schilderkunst, en een ander maal: de schilderkunst is een geestelijk iets, la pittura
è cosa mentale.
Zijn voornaamste hoedanigheid als schilder is wat ik noemen zou de buitengewone
gevoeligheid van zijn ‘tastzin’. Hij heeft voelhorentjes die het onzegbaarkiese van
de nuance vatten, de zachtheid van de huid, van een fijne hand, van doorzichtige
sluiers om een voorhoofd, van het stil golvende, blond zijige haar. Het modelé geeft
het leven van de oppervlakte zo delicaat weer, dat wij die als in een droom met de
vingertoppen menen te strelen. In zijn tekeningen is hij wellicht het volkomenst te
genieten: hoe hij er de grootste uitwerkingen met de eenvoudigste middelen bereikt
blijft een
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geheim. De uiterst tere lijn, zenuwig buigzaam, zwelt en verdunt naar de beweging
van innerlijk leven (afb. 322). De boetsering wordt verkregen door evenwijdige
trekken: het is alsof hij zijn stift maar even over het papier moest laten glijden om
het volume te doen ontstaan. Zonder dien gevoeligen ‘tastzin’ ware het hem
onmogelijk geweest, ons dien indruk te geven van ontstoffelijkte stof, de ziel van
iederen vorm.
Meer de lijn dan de kleur is zijn natuurlijke taal: want hij is een Florentijn, en een
man van het intellect. Maar zijn lijn is niet meer de Florentijnse, die de omtrekken
streng bepaalt. Misschien hebben nieuwe invloeden te Milaan zijn neiging
aangemoedigd, om zijn lijn nog vloeiender te maken, half weggedoezeld, onvatbaren
overgang van het lichaam tot de lucht die het omgeeft, en om zijn figuren in dat
tedere halfdonker te baden, waar zij zich als verschijningen uit oplossen. Dat
‘sfumato’, zoals het genoemd werd, dat ‘chiaroscuro’ van licht-en-schaduw, was
hem een middel tot malser en levendiger modelé, en tevens weer tot meer
vergeestelijkte uitdrukking, door aan de vastheid der dingen ook dat smeltende, die
heimelijke atmosfeer te geven, die ons aandoet als muziek.
In S. Maria delle Grazie te Milaan schiep Leonardo het Heilig Avondmaal, ten
laatste in 1498 voltooid, dat het rijk van de rijpste renaissance opensloot (afb. 324).
Met olieverf op den wand geschilderd, moest het vroeg bederven; in de XVIIe
eeuw werd er een deur in gekapt, en daarna had het nog zoveel van den tijd,
moedwillige soldaten en welmenende herstellers te lijden, dat het heden niet veel
meer dan een droevige ruïne is.
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Toch erkent men er nog den schemer der oorspronkelijke schoonheid in.
Christus heeft gesproken: ‘Voorwaar ik zeg u, dat een van u me zal verraden’.
Het heeft ingeslagen als een bliksem. Allen zijn er door geschokt, elk op zijn wijze.
Hij alleen blijft stil, met neergelaten ogen, en zwijgt.
Wil men nu dit Heilig Avondmaal vergelijken met het een of ander van vroeger,
b.v. met dat van Ghirlandaio in Ognissanti te Florence (afb. 323), dat niet lang
daarvoor werd geschilderd (het draagt den datum 1480), dan blijkt dadelijk, hoe de
ganse opvatting en samenstelling aan een ander beginsel gehoorzamen. In de
plaats van gelijkwaardige figuren op een rijtje gesteld, zonder expressieve kracht,
klein-benepen in het decor, hebben wij hier nu een organisme, rijk en vol, van grootse
en ten slotte eenvoudige uitwerking: Christus in het midden, dadelijk het oog
trekkend, alleen, in het licht van de deur: aan elken kant zes discipelen in groepen
van drie verdeeld; elke groep in een driehoek sluitend, terwijl verschillende gebaren
de groepen onderling verbinden, en één rythmus van beweging allen doorloopt,
kalm aan de uiteinden, dan zwellend en zinkend en meer samengepakt weer rijzend,
teruggeslagen en brekend voor het geweldig-zachte zwijgen van den Heiland. Een
orkestratie van vormen, en een orkestratie van gevoelens, intens van uitdrukking,
de felste tegenstellingen telkens in de hechtste eenheid. Ik laat het gaarne aan den
lezer over, om dit in bijzonderheden na te gaan.
Elk detail dient er het geheel, verkrijgt door het geheel zijn waarde. Niets dan het
wezenlijke, hetgeen spreken moet: wat het oog verstrooien kon onverbiddelijk weg-
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gelaten. De wat te kleine tafel leert ons, hoe Leonardo kleingeestig realisme
geredelijk opofferde aan de concentratie, geëist door de waarheid der kunst, die
een andere is dan de werkelijkheid van het leven. De omgeving, de tapijten aan de
wanden, de openingen op den diepen achtergrond, zijn er alleen om de figuren te
steunen, aan alles ruimte en grootheid te geven, den blik naar den centralen Christus
te leiden. - En trots de vroeger nooit vermoede verscheidenheid en kracht der
gelaats- en gebarenuitdrukkingen, komen we steeds terug tot hem: alles wat
Leonardo droomde van den edelsten Mens staat hier in eenvoudige verheerlijking,
licht der innerlijke schoonheid boven het grauw alledaagse.
Toen zijn begunstiger Lodovico Sforza voor de troepen van den Fransen koning
Lodewijk XII vluchten moest, trok Leonardo naar Venetië, dan naar Florence; van
half 1502 tot half 1503 is hij als krijgsingenieur in dienst bij den zoon van paus
Alexander VI, den beruchten, voor geen misdaad terugdeinzenden Cesare Borgia,
die zich een rijk in Midden-Italië veroveren wil. Wat later vinden wij hem weer in
Florence terug. Hij staat er tegenover den drie-en-twintig jaar jongeren Michelangelo;
deze, hartstochtelijk platonicus, die het in de werkelijkheid altijd te nauw had en
slechts op eenzame bergtoppen kon ademhalen, moest hem te woelziek en blind
driftig lijken, terwijl Leonardo, aangetrokken door al de bekoorlijkheden van het
leven, met zijn nieuwsgierige liefde voor elk ding en zijn heldere, ondoordringbare
ziel, bij den heldhaftigen Michelangelo in den grond voor een dilettant moest
doorgaan. Zij hadden de gelegenheid, zich met elkander te meten: de Florentijnse
Signoria
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bestelde hun ieder een veldslagtoneel, voor de grote Raadzaal, - geen van beiden
echter bracht zijn werk ten einde. Uit hetzelfde tijdperk dagtekent de S. Anna met
Maria en het Kind, in het Louvre (het carton is van 1501, het schilderij werd eerst
enkele jaren later klaar) en het vermaarde portret van Madonna of Mona Lisa, vrouw
van een zekeren Giocondo (Louvre).
Na 1506 is Leonardo nu eens te Milaan, waar hij voor Lodewijk XII werkt, o.m.
kanalen bouwt, dan weer te Florence, enigen tijd ook te Rome. Het mag merkwaardig
heten, dat onder al de grote meesters van de klassieke kunst - althans buiten Venetië,
- Leonardo de enige is, die Rome en wien Rome niets gegeven heeft. In 1515 ziet
hij te Bologna Frans I bij diens ontmoeting met paus Leo X: de jonge koning neemt
hem in 1516 naar Frankrijk mee, en Leonardo brengt daar zijn laatste jaren door:
hij sterft in 1519, op het kasteel te Cloux bij Amboise, in de zachte en schone
Touraine.
Ik noemde hem den grondlegger van de klassieke kunst: vergelijken wij hem
echter met Michelangelo en Rafaël, dan heeft hij zelf nog iets van een voorganger.
Zij, de jongeren, konden zeer spoedig en geheel met de kunst van het Quattrocento
breken, Leonardo behield er sommige eigenschappen van, tot op het eind van zijn
leven. Zijn nauwkeurigheid zelve, zijn hangen aan het angstvallig afgewerkte, die
naturalistische liefde voor al het werkelijke, en in een zeker opzicht tot zijn
wetenschappelijke nieuwsgierigheid toe, verbinden hem nog enigszins met zijn
geslacht. Hij is de opperste bekroning van zijn geslacht: Michelangelo en Rafaël,
die bredere vereenvoudiging wensen, staan reeds in een andere, van
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elke overlevering bevrijde wereld. Maar het Woord en de Wet van die nieuwe wereld
heeft Leonardo toch gebracht.
Ik zal hier slechts op twee werken uit deze periode de aandacht vestigen. Trots
de universele beroemdheid van de Gioconda in het Louvre (afb. 325), mogen we
niet vergeten, dat ook dat zeer beschadigde werk slechts in enkele partijen de
schilderwijze van Leonardo laat beoordelen. Uiterlijk is hier nog veel, dat bij de
onmiddellijk voorafgaande kunst aansluit, b.v. bij de marmeren borstbeelden uit het
eind van de XVe eeuw. En terloops zij aangemerkt, dat zoals in sommige van die
borstbeelden, het heel hoge effene voorhoofd zonder wenkbrauwen en de rechte
houding aan de aristocratische mode van den tijd beantwoorden. Maar nieuw is,
dat het portret niet meer tot de buste beperkt blijft, wat Leonardo veroorlooft, de
handen gemakkelijk te laten rusten. En de veelgeprezen glimlach, die bij anderen
de ogenblikkelijke uitdrukking van jeugdige opgeruimdheid was, een uiterlijk middel
om het gezicht te verlevendigen, wordt hier, nauw aangeduid, als even ontwakend,
de weerschijn van de geheimzinnige ziel, van men weet niet welke innige zaligheid,
het voorgevoel van het ‘eeuwig-vrouwelijke’. Vóór de Gioconda beseft men nu ten
volle, dat de vorm niet anders meer is dan de spiegel van de ziele-gratie. Mona Lisa
is Eva zelve, met al de betovering van haar onbekende en wellicht gevaarlijke diepte.
Ervaring van eeuwen beschaving, herinnering van geslachtenlange driften en
louteringen, is bezonken in die kalme schoonheid: de klaar-ziende, zeker van haar
macht, geeft van zichzelve alleen haar zachte straling, houdt de bron van
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haren glimlach verborgen. De niet geheel open ogen, als gesluierd, met vochtig en
versmolten onderlid, laten meer gissen dan ze uitspreken. De stille handen, blank
afstekend tegen de plooitjes van de mouwen, ademen hetzelfde geluk, hetzelfde
geheim als het gelaat: zij ook zijn geest en ziel geworden. We raden overal de
delicate gevoeligheid van heel fijne zenuwen. En het hooguitgestrekte, wazige
landschap, zonderlinge beemd van rotsen waartussen rivieren en meren glimmend
naar de verte toe heenschemeren (2), is een droom waarvan de blauwe grijsheid
het lichtende, vaste beeld van de figuur doet uitkomen en tevens, in heimelijke
overeenstemming met hàren droom, dien rondom haar uitbreidt als een gefluister
dat niet uitsterven kan.
S. Anna met de H. Maagd en het Kindeken Jezus in het Louvre (afb. 326),
insgelijks niet zeer gaaf van kleur meer, is vooral een probleem van de samenstelling:
Leonardo zoekt er naar den grootsten rijkdom van beweging in de hechtste
concentratie. De figuren vullen nu bijna de ganse ruimte, elk weinig-zeggend detail
streng geweerd: in een driehoek geschikt, hebben ze in al hare macht een ongemeen
lenige gratie. Men denkt hierbij aan het woord van Ingres: er is geen gratie zonder
kracht. Dit is de nieuwe kunst, geheel los van quattrocentistische kleinigheid. Een
vergelijking met de Madonna in de Grot (afb. 321) is in dat opzicht bijzonder leerrijk.
Leonardo vormde geen school te Florence, wel te Milaan. Daar wordt dan zijn
gedicht van het hoogst en zuiverst en tederst vrouwelijke al te dikwijls tot
weekzinnelijke sierlijkheid, en de glimlach van den goddelijken
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geest tot behaagzucht. Doch, als men maar den subtielen meester even vergeten
wil, hoe graag geeft men zich nog over aan de bevalligheid van een Bernardino
Luini (± 1490-1532), of aan de vreugdige levendigheid van een fresco als het
engelenconcert (1536) van Gaudenzio Ferrari (± 1471-1546), in den koepel van het
Santuario te Saronno!
Iets van Leonardo's heldonker en smijdige lijn heeft Sodoma (1477-1549) reeds
in het eerste decennium der eeuw naar Siena en Rome overgebracht.
Van Leonardo's koloriet heb ik weinig gezegd: zoals ik opmerken deed, is bij hem
het wezenlijkste van het werk al klaar, voordat er de kleur bij komt, en het chiaroscuro
zelf staat er, in technisch opzicht, ten dienste van den getekenden vorm. Maar naast
Leonardo's klassieke kunst van den getekenden vorm zegeviert nu met Giorgione,
te Venetië, de klassieke kunst van de kleur.

3. Giorgione.
Giorgione heeft wel veel met Leonardo gemeen: zijn voortdurend verlangen naar
het ideaalschone, het bijna vrouwelijk sensitieve van dien schoonheidsdroom; en
ook dit, het voornaamste: het erkennen van de eigen verbeelding als hoofdbron van
het kunstwerk. Doch hij vond te Venetië heel andere overleveringen: wij hebben
gezien, hoe zich daar in het laatste vierdedeel van de XVe eeuw een kunst van de
kleur ontwikkelde, en hij, in de eerste tien jaren van de XVIe, bracht de verwachte
vervulling van die rijke beloften.
De schilder, door Vasari genoemd Giorgione, door zijn tijdgenoten bekend als
Zorzi - Venetiaans voor
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Giorgio, - of Zorzo da Castelfranco, - een stadje ten N.W. van Venetië, aan den voet
van de laatste glooiingen der Alpen, in het vruchtbare Trevisaanse hofbouwland, werd aldaar geboren in 1477 of 1478, en stierf vroegtijdig aan de pest in 1510. De
werken, die hem met volkomen zekerheid mogen toegeschreven worden, zijn zeer
zeldzaam, niet meer wellicht dan een stuk of acht. Daaronder acht ik de belangrijkste:
de Madonna te Castelfranco, de Drie Philosofen te Wenen, - door Sebastiano
Lucciani, later bijgenaamd del Piombo, voltooid, - het Onweer in de Accademia te
Venetië, en de Venus te Dresden, waarvan het landschap, na Giorgione's dood,
door Tiziaan voltooid werd. Van de muurschilderingen buiten aan den Fondaco de'
Tedeschi op het Canal Grande te Venetië, is thans niets meer te zien.
Het is niet genoeg als men zegt, dat hij tot den nieuwen geest al geheel behoort
door de evenwichtige rust van zijn vormen: aldus beschouwd is hij weinig meer dan
een tijdgenoot van den ouden Giovanni Bellini.
Doch in tweeërlei opzicht gaat hij veel verder dan zijn onmiddellijke voorlopers:
Bellini aan den enen, Carpaccio aan den anderen kant: hij schept namelijk een
kunst, die door en door idealistisch, en die in hoofdzaak picturaal mag heten.
Voordat ik nu nader verklaar, wat ik met die woorden bedoel, willen wij eerst nog
een ogenblik stilstaan bij het werk dat Giovanni Bellini in het begin van de XVIe
eeuw voortbracht. Zo zullen wij beter begrijpen, in welke omgeving Giorgione zich
toen bevond, aan welke kunstbeweging hij toen deelnam.
Ik heb reeds gewezen op de betekenis van Bellini's
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koloriet, b.v. in zijn ongedateerde H. Maagd bij het Meer, die wellicht uit dezen tijd
is (afb. 313). In de vijf schitterende allegorische paneeltjes te Venetië verschijnt hij
als een meester van die dichterlijke fantasie, die bij Giorgione geheel openbloeien
zou. En zijn portret van Doge Loredan te Londen, waar ik reeds van gewaagde
(waarschijnlijk uit de eerste jaren van de XVIe eeuw, afb. 312), blijft een der mooiste
en meest psychologische die ooit geschilderd werden: de als gebeeldhouwde
majesteit van dien hoog aristocratischen grijsaard in het stijve wit-en-goud van zijn
staatsiegewaad, wordt nog veredeld door den nauw-merkbaren glimlach van den
fijnen, gesloten mond, en van den klaar-kijkenden blik, die uit het ontvleesde gelaat
al de heldere goedheid van Bellini's eigen geest laat stralen.
Maar niets zal ons wellicht beter de algemene richting van de ontwikkeling
aangeven, dan een vergelijking van de vroeger besproken Madonna met heiligen,
van omstreeks 1480, in de Accademia (afb. 311), met die andere ‘Sacra
conversazione’, die van 1505 dagtekent, in S. Zaccaria te Venetië (afb. 327).
Het treft dadelijk, dat in het schilderij van 1505 de betekenis van de lijn al veel
meer moet onderdoen voor die van het kleurige licht. De omtrekken zijn minder
scherp en tekenen bredere, stillere massa's af; de plooien der gewaden spreken
niet afzonderlijk, worden één stroming van lijnen of maken plaats voor kalme vlakken.
Hoe talrijke motieven van vroeger nu tot één sterkere uitwerking gebracht worden,
leert ons b.v. de vedelspelende engel. De troon doet rustiger aan, de versiering
ontbreekt op den muur, verliest in den koepel alle opzichtig-
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heid. Daarbij zijn de tinten van koepel en muur gedempt, felle tegenstellingen van
licht vermeden, alle bijzonderheden meer in één toon gehouden; de kleur, al is ze
warmer, wordt in de heel lichte schaduw die haar omhult tot één zachten zang;
eenzelfde leven, maar rijker aan tedere schakering, doortrilt het geheel. Er is in de
samenstelling meer lucht, en toch sluit ze beter ineen, gedragen door den neutralen
voorgrond, vereenvoudigd en vergroot door het geheim van de rythmische ordening.
Aan die wet van de schone maat gehoorzamen ook gebaar en gemoedsuitdrukking;
de uiterlijke levendigheid wordt vereffend en verinnigd tot een ernstige, mijmerende
stemming. Zo werkt alles samen tot eenzelfde harmonie: dit is de klassieke geest.
Giorgione stond in dien tijd op dezelfde hoogte als de grijze Bellini. Hij moest in
hem een meester erkennen, Bellini was al verheven boven het klein realisme van
zijn geslacht, hij zocht het te gelijk getemperde en grote, en zijn godsdienstig gevoel
had zich gelouterd tot die essentiëele ‘stemming’, waarin ten slotte de eenheid van
zijn schilderij lag. Naast hem - zover we beoordelen kunnen, want de historische
taferelen van Bellini zijn verloren gegaan, - gunde zich Carpaccio nog meer vrijheid
in dat vervormen der werkelijkheid door zijn fantasie. Maar bij Giorgione eindelijk is
de stemming oppermachtig geworden. En zij is aan geen godsdienstigheid meer
gebonden: bij Bellini was het religieuze reeds geheel vermenselijkt, bij Giorgione is
alleen nog de menselijke droom. Hij laat zich ook niet meer verstrooien door
Carpaccio's belangstelling in den uiterlijken glans van de stads-feestelijkheden: zijn
menselijke droom eist
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veeleer als begeleiding de pracht van het brede landschap, van de eeuwige natuur.
Zo begrijpe men nu wat ik meen, als ik hem een volstrekt ‘idealist’ noem: hij brengt
de volledige vrijheid van de verbeelding, de stemming zelve is bij hem het onderwerp,
de enige levensbron van het gehele werk. Een lyrische stemming, waarin het enig
verlangen naar schoonste natuur en schoonste mensheid tot muziek is geworden.
Hij laat zich alleen leiden door wat zijn behagen is, verwerpt hetgeen zijn fantasie
kluisters aanleggen zou. De wereld der kunst wordt aldus onbeperkt. De eigen
verbeelding van iederen toeschouwer kan iets van zichzelf in het kunstwerk
voortdichten. De stof moge zijn wat ge wilt, het kunstwerk is aan geen letter meer
gebonden. Wat in den nog hoekigen stijl van de late XVe eeuw te Florence enkele
mythologische voorstellingen van Botticelli enigszins hadden voorspeld, wordt nu,
zonder enigen zweem van geleerdheid, - schóón zijn is voldoende, - in den
harmonischen klassieken stijl door Giorgione volbracht.
De H. Maagd met S. Liberalis en S. Franciscus te Castelfranco (afb. 328), van
omstreeks 1504, is nog tamelijk in Bellini's trant. Het gemis van ‘massa’ herinnert
aan den smaak van het Quattrocento. Maar de schildering heeft de grootheid van
den nieuwen tijd, de tonenzang is wellicht nog fijner versmolten dan in den Bellini
van 1505, het geheel gedragen en omhuld door de atmosfeer, de achtergrond met
schilderachtige breedheid uitgevoerd. De Madonna zit niet opgesloten in een nis:
op haar hogen troon afgezonderd, rijst zij voor het ruime landschap, in de klaarte
van een heel teren
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hemel. Een gedicht in tinten en plastische vormen omgezet: de rust van een
doorzichtigen avond daalt in ons, den avond die de ziele loutert, rein gewassen van
het stof van den dag, en de lang van zon gedrenkte kleuren dieper doet fonkelen
in den effenen gulden vrede die ze omwasemt. Veelmeer dan een gebed stijgt uit
dat kalmlichtende stilzwijgen een innig lof- en danklied tot de schoonheid en den
levensadel. De natuurlijke plechtigheid van dat opene verschiet, de verheven en
tedere vrouwelijke verschijning, de slanke veerkrachtige gestalten, die haast niet
op den grond wegen, vol kiese macht, met het gemijmer in hen van het halfbewuste,
de samenklank van koele en warme tonen, alles spreekt die eigenaardige stemming
uit, die we bij Giorgione telkens terugvinden, die volheid van een mooie jeugd, in al
de dichterlijkheid van haar ingetogen gloed, met een bijzonderen weemoed, die
onafscheidbaar schijnt van die levensvolheid zelve, - den weemoed van de lente,
wanneer het harte zwelt, vol onbepaalde verlangens, en de schoonheid van de
wereld in den jongeling de stille droefheid wekt van een oneindigen droom.
In andere werken gaf Giorgione den droom die teruggaat naar de verloren blanke
vreugd van een ‘gouden eeuw’, met naakte vrouwen in een landschap. Zo werd hij
de schepper van het dichterlijk tafereel, van de stemmingsschilderij, waarvan de
wezenlijke inhoud niets anders meer is dan muziek. En daarom moest hij naar het
muzikale uitingsmiddel grijpen, dat den schilder ten gebode staat: de symfonische
kleur. Hier kom ik tot mijn tweede karakteristiek: hij was de openbaarder van een
‘picturale’ schilderkunst.
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Er is een orkestrering van kleuren, die men vergelijken mag met de muzikale: zoals
de muziek kan de kleur die zieletoestanden vertolken, die geen ontleding dulden
en als de dampkring zelf van onze aandoeningen zijn. Minder cerebraal dan de lijn,
bereikt zij des te beter ons gemoed. Maar de stemming vertolkt zij door stoffelijker
gewaarwordingen dan de muziek: de Venetiaanse schilderkunst spreekt tot onze
ogen zoals de muziek tot ons gehoor. De kleur is het muzikaal maar ook het zinnelijk
element in de schilderkunst. In de lagunenstad, die trilde van snarenspel en zang,
- Giorgione was trouwens zelf musicus, - hebben al de grote schilders zich laten
betoveren door den wellust der miuziek en den wellust der kleuren.
Bij Carpaccio merken wij al dikwijls, dat hij de achtergronden niet eerst zeer
zorgvuldig tekende maar bijna onmiddellijk in kleur schetste, en zelfs om zijn grote
figuren, geschilderd op dunne pleisterlaag waar het doek nog doorschemert, als
vaste lichamen in de ruimte te doen verschijnen, gebruikte hij soms een heviger
kleur-toets liever dan een schaduwrijk halfduister. Door middel van de kleur trachtte
hij dus vraagstukken op te lossen, die eerst het deel van de monochrome
voorbereiding waren: lijn en schaduw begonnen onder te doen voor massa en kleur.
Maar dit ontwikkelde hij niet ten volle, en in godsdienstige taferelen bleef hij steeds
bij het oude; Giorgione ging in dezelfde richting veel verder: met hem zijn de
beginselen van het Venetiaans koloriet gegrondvest.
En vooreerst dit: dat het belangrijke in de kleur haar lichtwaarde is. Bij de
Florentijnen was het spel van licht
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en donker niet aan de kleur gebonden: in Venetië echter ziet men in, dat de kleuren
onder verschillende verlichting ook kwalitatief veranderen, en dat verschillende
kleuren, onder eenzelfde verlichting, niet dezelfde lichtwaarden hebben. Kleuren
zijn op zichzelf lichten, die men samenstemmen moet. Als Giorgione een klaarte op
deze of gene plaats van zijn schilderij nodig heeft, dan breekt hij zijn toon niet door
hem kwantitatief te verminderen, maar dan kiest hij die kleur uit, die door haren aard
zelf hem die klaarte geven kan, en hij gebruikt die kleur in zuiveren staat: het komt
er alleen op aan, ze op de geschikte plaats in de samenstelling aan te brengen.
Een Florentijn tekent eerst en kleurt daarna: bij Giorgione zijn kleur en vorm één.
Zeker drijft hij het beginsel niet tot zijn laatste gevolgtrekking door: hij doet nog geen
afstand van ongekleurde schaduwen. Maar hij stelt die niet ten dienste van de
boetsering, doch ten dienste van het koloriet, als één der middelen om de tonen
onder elkaar te verbinden en aan elken toon zijn volle waarde te schenken. Giorgione
offert dikwijls het zorgvuldige modelé op om beter de wezenlijke massa's van
kleur-en-licht te laten spreken. Vinci geeft iedere bijzonderheid nauwkeurig weer,
hij schildert met zijn verstand, dat weet dat de zaken zo zijn en dat van iedere
bijzonderheid rekenschap wil geven: Giorgione geeft de gewaarwording weer, die
door den zinnelijken schijn bevredigd is, - hij ‘suggereert’ door enkele toetsen wat
hij niet duidelijk ontleedt.
Tevens merkt hij, hoe ene kleur aan waarde wint door de omgeving van andere:
twee complementaire
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kleuren naast elkaar doen elkaar luider zingen. Hij weet ook reeds, hoe hij door het
verschil van kleur het verschil der afstanden kan wekken, en het wazige der lucht
dat de ruimte vult en de vormen omhult. Hij ‘schildert’ de ruimte. Vandaar een groter
eenheid tussen figuren en landschap: zij staan niet alleen in een rythmische maar
in een coloristische verhouding tot elkander. De samenstelling zelve is een
coloristische.
Dit alles wordt vergemakkelijkt door de olieverftechniek. De Vlamingen hadden
er, na het Turijnse Getijdenboek, niet alle mogelijkheden uit gehaald, doordat ze
verkleefd bleven aan hun nauwlettend naturalisme. Met Giorgione gaat de
olieverftechniek nieuwe veroveringen te gemoet. Daar zij voortdurend met retouches
werkt, kan zij geleidelijk een levendig koor van tonen laten worden. En zij is ook
beter geschikt om de stof der dingen weer te geven, daar zij zelve een stof is,
vloeiend en doorschijnend of dik en korrelig; zij vertolkt op rechtstreekse wijze de
stoffelijke gewaarwording der dingen.
Dat al dit door Giorgione erkend werd, was een daad die niet meer gesmoord kon
worden. Ze moest den indruk maken van een omwenteling. Wij beseffen het nergens
duidelijker, dan voor het ‘Onweer’ in de Accademia (afb. 329).
Een tijdgenoot noemt het werk aldus: ‘het landschap op doek met het onweer,
met de zigeunersvrouw en den soldaat’. Dat is me voldoende, ik vraag naar geen
nadere verklaring: ik wil alleen onthouden, dat dit een geheel vrije romantische
voorstelling is, en dat het onderwerp in de kleur zelve zit. Die brekende
donderwolken, die
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jonge man links, die rustig staat te kijken, slank en sierlijk-krachtig, en rechts die
naakte vrouw die haar kind zoogt: kunnen ze belangrijker betekenis hebben, dan
dat ze symfonische kleur-vormen zijn?
Een tragisch bewegende hemel, blauw van onweer, doorflitst van gebliksem, en
daaronder de nog blauwere rivier: de lucht vol staalglansen en het valse gegloor
en geglimmer van den geteisterden zonsondergang doen onder de loden wolken
de huizen van Castelfranco verbleken tot veranderend zilver, met weerschijnen
soms van heel licht azuur en rosa, zij beven en bibberen met hun scheel spookachtig
gestraal in het gespikkel der gele blaren. De aarde met haar water en haar bomen
neemt de tegenstellingen over van den hemel, breidt die uit in bastoon, met speling
van donkerten en allerteerste lichten. En daarin gloeit het rood van den jongen
krijger, blankt het reine vlees van de vrouw, meer gezien als zonnige vlek dan door
tekening ontleed, - kleuren als juwelen. Wat zou ik gaan trachten, haar subtiele
schakeringen en samenstemmingen te beschrijven? De algemene indruk is:
fijn-zenuwig, en, in die onweerslucht, toch overal de jeugdige vreugd die geniet,
geestelijkdronken van den luister der wereld en haar veelvuldige akkoorden van
licht-en-kleur, - wereld waar onder stormen de gouden droom van een aards paradijs
nog bloeit in dat argeloos-zuivere naakt, in het stil gemijmer van die mensen. De
hemel mag scheuren: de dissonances lossen zich op in hogere harmonie, de
gewaarwordingen zijn van de stof niet meer, onze ziel ontvangt de etherische rust
van de schoonheid, de dichterlijke bekoring rijst uit het schilderij zo natuurlijk op als
een zang. De heerlijke
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diepte van de kleur en haar volheid van klank, gehuwd aan zoveel heldere,
doorzichtige louterheid, doen ons al denken aan Vermeer van Delft. Carpaccio
mocht voor zijn tijd reeds een zeer gevorderd meester heten: wat staan we met dit
mirakel toch ineens ver van Carpaccio!
Dit zijn geen figuren meer in een landschap: landschap en figuren zijn éne muziek.
De moeder maakt deel uit van de natuur, haar vorm en innerlijkheid maken deel uit
van dezelfde verbeelding als de natuur. Het schilderij vindt zijn eenheid in de
stemming en in de kleur: de schilderkunst is ‘picturaal’ geworden, en de kleur is
geest geworden. Meer valt er niet te zeggen.
Giorgione wint nog aan grootheid in de Venus te Dresden (afb. 330). Het mooiste
vrouwennaakt dat men ooit geschilderd had, zacht en breed koraal van rythmen,
door stilering vereenvoudigd, geheel gratie van kalmademend leven. Wat zouden
haar gang en haar zoet gebaar licht zijn, moest zij ontwaakt over het veld zweven!
Maar dat wezen uit een zaligen droom droomt zelf, haar bewegingen in den sluimer
wachtend verborgen als een ziele-melodie in het stilzwijgen. Er schittert geen blik
uit dat ideale gezicht: de fijne schelpen der ogen zijn neergelaten. Zij is uitgelezen
delicaat, prachtig en kuis, - haar leven is hetzelfde leven als de aarde en de bomen,
hetzelfde leven als de geest. De liggende Venus van Tiziaan, later (afb. 390), heeft
zich uitgekleed: deze is van een wereld zonder zonde, één met de alomverbreide
zuiverheid van den avond. Uit drie machtige en oneindig tere kleurakkoorden, door
geheime schakeringen aan elkaar gebonden, is de rust van het schilderij gebouwd:
den voorgrond met het rode kussen en den witten doek,
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de warme tinten van het uitgestrekte lichaam, de groene beemd met de blauwe
verte en het wisselende licht van rozig-grijze wolken in den onvatbaar diepen hemel.
De gaafste delen zijn het rode kussen met geelrood gevlam in het licht, zeer vrij met
los-zekere hand geborsteld, en de doek met zijn ongemeen kiese speling van
schaduwen in het glinsterende blank, dat dikker opgelegd is, trillend van de
stoffelijkheid zelve van den penseeltoets. Zelfs op een afbeelding kan men voelen,
hoe echt schilderachtig de tegenstelling gedacht is met het daarop steunende tedere
vlees, dat toch door zijn effener ongebroken luister het centrale licht blijft. De lijn is
één met den toon, waaraan ook de kleur ondergeschikt is. Het licht is er niet alleen
meer om de modelering te doen gelden, maar het heeft er een bijzonder
schilderachtige en dichterlijke waarde, zoals de zon in het landschap: de grootse
en zachte vormen verschijnen door en in die stille gulden heerlijkheid. Vorm en licht
zijn te zamen gezien. En de droom van dat sluimerend wezen is samengevoeld met
den droom der natuur en Giorgione's dromende hymne aan de schoonheid.
Ik voeg hieraan nog toe, dat Giorgione ook op ander gebied vruchtdragende
daden volbracht. In zijn wandschilderingen op den gevel van den Fondaco dei
Tedeschi, te oordelen naar de tekeningen die er van bewaard bleven, ging hij over
tot het monumentaal naakte van decoratieve gestalten, welke met die van
Michelangelo mochten wedijveren: die wandschilderingen werden voltooid in 1508,
op het ogenblik dat Michelangelo aan het gewelf van de Sistina begon te werken.
En uit teksten, kopieën en navolgingen kunnen wij besluiten, dat
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hij ook in zijn portretten, vol van die hem eigene fijnbesnaarde gevoeligheid, - want
het ziele-element was hem altijd hoofdzaak, - ongekende motieven vond van vrijere
beweging, verscheiden en toch één, in hoofd en romp.
Het vroege werk van zijn tijdgenoot Tiziaan, die met hem bevriend was, valt in
diezelfde jaren. Het verraadt den invloed van Giorgione, en is slechts het
uitgangspunt van de ontwikkeling dier machtige persoonlijkheid, die na Giorgione's
dood over de Venetiaanse kunst zou heersen. Wij zullen het dus in een volgend
hoofdstuk beschouwen.

4. Michelangelo tot ± 1525.
Leonardo had den weg tot de klassieke kunst gebaand, maar moest een helen
ontwikkelingsgang doormaken, eer de XVe-eeuwse overleveringen voorgoed achter
hem lagen: de drie-en-twintig jaar jongere Michelangelo is bijna van meet af de man
van den nieuwen tijd.
En van dien nieuwen tijd, de geweldigste persoonlijkheid. Ge schroomt hem te
benaderen: wie de diepten van zijn ziel peilen wil, duizelt voor een afgrond. Indien
men onder genie vooral oorspronkelijkheid verstaat, dan is hij een der allergrootste:
meer dan welk andere, geeft hij ons den indruk van het individu, dat zelf zijn wereld
schept. In zich alleen draagt hij al wat hij worden zal, uit zichzelf prangt hij zijn
cosmos, doorgloeid van zijn stormig gemoed. Eerst bij hem verschijnt de moderne
Persoonlijkheid als een volstrekt zelfstandige oppermacht, die zich tegenover de
wereld stelt, ze bedwingt en beheerst en herkneedt, zodat zij het teken van het Ik
wordt.
Hij mag schilderen of beeldhouwen, in de eerste plaats
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blijkt hij vormen-boetseerder: het is dan ook door zijn sculptuur, dat wij het best in
den geest van zijn werk zullen dringen.
De klassieke kunst is gesteld op klare en grootse samenvatting, door den geest
beheerst: maar dit maakt deel uit van Michelangelo's wezen zelf. De werkelijkheid
is hem slechts een middel om den geest te doen stralen, hij zal haar zelfs willekeurig
omvormen, om ze onder de tucht der idee te brengen, om ze te herscheppen naar
het beeld van de gedachte die in hem brandt.
Indien hij zich hartstochtelijk op de studie der werkelijkheid toelegt, dan is het
slechts om ze meester te zijn, om ze te gebruiken tot uiting van den geest. Twaalf
jaren lang doet hij aan ontleedkunde, met zijn gewone, hardnekkige drift. Maar
daarna, geen modellen meer. Het model haalt hij uit zijn innerlijke visie. De gedaanten
der natuur heeft hij zich eigen gemaakt, en voortaan ziet hij ze alleen nog in hem
zelven; zij hebben de kleur en het vuur van zijn ziel overgenomen, zij zijn in hem
zuiverder en groter geworden. De natuur is dan die niet meer, die onze ogen
gewaarworden, maar een vereenvoudigde, een essentiële, ontdaan van al het
toevallige. Niet meer deze of gene mens, maar de mens. Michelangelo's mens,
verschijnsel van het eeuwige.
Die innerlijke visie van Michelangelo heeft een klaarheid zonder weerga. Hij aarzelt
noch zoekt: met een enkelen trek drukt hij het grondwezen uit, structuur en beweging;
geen lijn, of ze is verzadigd van vorm.
Maar die innerlijke visie is erg eenzijdig: door en door beeldhouwer, ziet
Michelangelo van de werkelijkheid vooreerst het plastische; in de werkelijkheid
schijnt
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hem alleen van belang de menselijke figuur; geen wonder, daar zij het is, die op de
meest rechtstreekse wijze den geest openbaart: en de menselijke figuur schijnt hem
slechts van belang als teken van het bovenmenselijke. De veelvoudigheid der dingen
bestaat voor hem niet meer, het gemeenzaam-dagelijkse, waar een argeloze
levensvreugd zich aan laaft. In dat opzicht is hij een wrede verloochening van het
Quattrocento. Naast de nieuwsgierigheid van Leonardo, op ieder verschijnsel
gespitst, staat de platonicus Michelangelo, wien de ideeën alles zijn, - voor hem,
wel te verstaan, de ideeën belichaamd in volumen, - als de eenzame, die onze
gewone wereld veracht. Hij wille het of niet, al wat hij maakt is van bitterheid
doordrenkt, hij kent den glimlach niet meer. Zijn mensdom is datgene niet van deze
aarde, met zijn verscheidenheid van millioenen eenlingen, maar een soort van
bovenmenselijk mensdom, een afzonderlijk, titanisch, soms bijna
monsterachtig-ontzaglijk, een ideaal mensdom. Men denkt aan Goethe's Prometheus:
Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei...

Zoals gezegd, heerst dus de menselijke figuur alleen, onder haar plastisch uitzicht
waargenomen. Maar hierbij moeten wij nu op wat anders acht slaan: dat plastisch
uitzicht wordt slechts gevat als met leven bezield, werkend, in beweging. En daardoor
zet Michelangelo een richting van het Quattrocento voort, brengt ze tot volmaking.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

563
Het lichaam in beweging was een van de gewichtigste problemen geweest op het
eind van de XVe eeuw. Maar Michelangelo vereenzelvigt vorm en beweging.
Altijd had de Florentijnse kunst zich toegelegd op den vorm veelmeer dan op de
kleur. Tegenover de Germaanse kunst was haar verbeelding minder muzikaal dan
plastisch. De Germaanse kunst zou uitlopen op Rembrandt, bij wien het
ineenvloeiend licht-en-duister den lijnen-vorm afschaft om beter de ziel uit te drukken,
- de Florentijnse, op Michelangelo, die de eigen taal van den vorm tot haar hoogste
macht verheft.
Bij de Florentijnen was de vorm eerst statisch, dan werd hij verlevendigd door het
gebaar, de uiterlijke beweging: bij Michelangelo is hij eindelijk geheel dynamisch
geworden; dat wil zeggen, dat het zijn aard zelf is, beweging te zijn. Zelfs een liggend
lichaam wordt een potentiële beweging. Het lichamelijk leven kenmerkt zich door
spanning van kracht en weerstand, en als dat in den kunstvorm overgaat, voelen
wij het na, zodat in ons een nieuwe levensenergie wordt gewekt: niemand heeft als
Michelangelo, wiens ganse natuur concentratie was, die levensenergie tot haar
uiterste grens gedreven. Schijnbare rust is bij hem niet anders dan tijdelijk evenwicht
in den strijd, - een veer, die elk ogenblik weer losspringen kan. De innerlijke beweging
drukt hij met zulk een macht uit, dat hij ons onmiddellijk dwingt, die mee te leven,
De minste draai, de minste buiging of verschuiving heeft bij hem een geheime en
geduchte kracht van ingehouden drift.
In die beroemde voorstelling van een veldslag, die te gelijk Leonardo en
Michelangelo door de Signoria te
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Florence besteld werd, gaf Leonardo de beweging weer als een schilder, door de
samenstelling van een arabesk, - Michelangelo als een beeldhouwer, door de
zwellingen van het modelé. Hij zal er steeds meer en meer toe streven, de uiterlijke
beweging van den omtrek in de omgevende ruimte, te vervangen door de innerlijke
beweging, één geworden met den vorm zelf, zodat de figuur in zichzelf al de
ineenwerkende tegenstellingen draagt die haar zullen bezielen.
Daarom ook houdt hij zozeer van het naakte. Niet alleen toont het naakte den
wezenlijken mens, maar het is geschikt om op de meest dadelijke en duidelijke wijze
de stroming der energie mee te delen, door de boetsering der spieren en het spel
der gewrichten.
Bij zijn studie van de ontleedkunde en het tekenen naar het naakt model, voegt
Michelangelo de lessen van de antieke beeldhouwkunst. Hij ziet er vooral in wat hij
nodig heeft: niet zozeer de algemene schoonheidslijn van de silhouet als het leven
der volumen. Doch hierin zal hij weldra verder gaan dan de antieken, naarmate zijn
geest zijn innerlijke modelering doordringen zal.
De innigste geest van een kunstenaar is niet, wat hij even goed in woorden zou
kunnen uitdrukken, zoals b.v. de gedachte die door het ‘onderwerp’ spreekt, maar
dat diepste wezen, dat een nieuw geestelijk uitdrukkingsvermogen verleent aan zijn
technische middelen zelf. De vormen van Michelangelo's innigsten geest zijn levende
volumen.
Hij was een man, in wien de meest hartstochtelijke energie verenigd was met een
onpeilbare droefheid. Er waren in hem twee tegenstrijdige krachten: ene die
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hem ophief, hem doorschroeide met verlangen, onbegrensde verzuchtingen, een
razende drift naar daden, het heroïsme dat overwinnen wil, de dingen beheersen,
het oneindige zelf grijpen; de andere: de heimelijke onrust, de twijfel, de verlammende
zwaarmoedigheid die altijd vraagt: waartoe? wat geeft het ten slotte? Het werk van
Michelangelo, als zijn ziel, is een eeuwig gevecht tussen den drang om te leven en
de smart, zo te leven. En dat nu wordt gevoeld, afgezien van zijn onderwerpen, in
de wijze zelf waarop hij de menselijke figuur boetseert.
Hij vat die op als het worstelperk van die tegenstrijdige krachten: de kracht die
de zenuwen rekt en de spieren uitzet, en de kracht die naar den grond doorweegt,
de zwaarte van de stof. Het modelé van Michelangelo is de strafste spanning tussen
de ontzaglijk logge massa en den ontzaglijk woesten levensdrang die ze oprichten
wil.
Hij was waarschijnlijk uitgegaan van den realistischen wens, om in de richting
van Bertoldo en andere voorlopers nog sterker en klaarder de werking der
lichaamsdelen door tegenstellingen weer te geven, maar onbewust wellicht heeft
hij daarin het drama van zijn eigen gemoed gelegd. En dit, tot een algemeen plan
verheven, wordt het beeld van een eeuwige tegenstelling, bij hem de scherpste
vertolking van het christelijk dualisme: de ziel die strevend zich verlossen wil uit het
stofblok, die één ogenblik oprijst en schreeuwt naar het oneindige, maar zich
omkluisterd voelt door het fatum, het grote onbekende, waarin het woord van onze
nietigheid zonder echo wegsterft, Dat is het tragische, dat het leven zelf ingeschapen
is.
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In de geschiedenis der beeldhouwkunst is het Michelangelo's triomf, dat ze door
hem zichzelf definitief gevonden heeft: de scheppende kunstenaar spreekt zijn
innerlijkst en synthetisch wezen uit, door er de middelen, die de beeldhouwkunst
eigen zijn, geheel van te doordringen, zodat vorm en geest volstrekt één zijn
geworden.
Wij zullen nu nagaan, op welke wijze zich dat in Michelangelo's werk ontwikkeld
heeft.
Michelangelo had, nog heel jong zijnde, één jaar in het atelier van Ghirlandaio
doorgebracht, maar reeds in 1489, veertien jaar oud, was hij leerling van den
beeldhouwer Bertoldo geworden. Daar vond hij ook Donatello, de antieken, het
humanisme van de denkers en dichters die Lorenzo il Magnifico omgaven. In
diezelfde jaren moet Savonarola's prediking de woelige ziel van den jongen
Michelangelo diep aangegrepen hebben. Onder den dwang van een angstige
gejaagdheid, waar hij in zijn later leven nog herhaalde malen aan gehoorzamen zal,
vluchtte hij naar Venetië, toen in 1494 koning Karel VIII, de nieuwe Cyrus door den
profeet aangekondigd, Florence naderde. Maar, in dien tijd althans, is er voor mij
geen invloed van Savonarola op Michelangelo's kunst te ontdekken. De beweging
van Bertoldo en de schone lijn der Ouden, ziedaar wat hem aantrekt. Gewichtig
voor zijn vorming is nog, dat een vroeger Italiaans meester, met hem enigszins
verwant, een machtigen indruk op hem maakte: toen hij weldra van Venetië naar
Florence terugkeerde, werkte hij wat in Bologna, en mocht er de zwaar-geweldige
volumentaal van Jacopo della Quercia bewonderen.
In 1494 is hij naar Rome gegaan, leert er het werk van
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Pollaiuolo kennen, beitelt er een antieken naakten god, Bacchus (Florence, Museo
nazionale) en dan zijn aangrijpende Pietà in S. Pieter (1498-1500), de stil treurende
Moeder met het goddelijke lichaam van den doden Christus op haar schoot, - zijn
eerste schepping van beslissende betekenis (afb. 331). Rijke verscheidenheid tot
rustige samenvatting gebracht, was de leus van de klassieke kunst. Hier stond hij
voor het vraagstuk, hoe in een dergelijke groep sluitende eenheid te verkrijgen. Om
de moeilijkheid te overwinnen heeft hij het lichaam van Christus kleiner gemaakt
dan het stipt inachtnemen der werkelijkheid eisen zou: wij beseffen, zoals voor de
tafel van Leonardo's Avondmaal, hoe zeer ineens het XVe-eeuwse realisme achter
den rug lag. Er is nog wel iets van het Quattrocento in de verfrommelde smalle
vouwen van het kleed op Maria's borst, en in de slankheid van Christus' lichaam.
Maar dat schilderachtig gekabbel, en het breder gegolf der plooien onderaan, doen
het effene naakt te beter gelden. En het meesterschap van de nieuwe kunst erkennen
we in de wijze waarop dat naakt zich als samenstel van bewegingen klaar in de
ruimte ontwikkelt. Ook haren geest: al het essentiële met de enig nodige middelen
gezegd. Men voele maar hoe het lijden nog spreekt uit dien opgeduwden schouder
en dat teruggezonken hoofd; doch niet onze zenuwen worden aangedaan, niet een
weke gevoeligheid wordt in ons gewekt: de gedachte aan lichamelijke pijn verbleekt
in den geestesadel, die hier vooral door plastische schoonheid wordt uitgedrukt,
lost zich op in de bevrijding, in de stilte van dien dood, die een zachten slaap gelijkt.
Daarom ook, ziet men de Moeder Gods niet wenen: milde droefheid,
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zonder rimpels, sluiert licht het jonge, in plechtig zwijgen neigende aangezicht, en
alleen de half-open hand, die neerzijgt, getuigt met eenvoudig gebaar hare smart.
Die waardigheid is het teken van den klassieken tijd.
Dezelfde voorname kalmte treft ons in den zes meter hogen, marmeren David
van ± 1504, eens vóór het paleis der Signoria te Florence (afb. 332). Er ligt een
wereld tussen den David van Verrocchio, naturalistische en verfijnde voorstelling
van een opgeschoten jongen knaap, en dezen door het algemene van de norm
haast vergoddelijkten Held. Toch hindert hier nog enige tegenstrijdigheid: de wil,
om van den naakten mens een kolossaal beeld op te richten, verdraagt zich niet
best met het realisme, dat in sommige onderdelen overgebleven is, en in dat opzicht
herinnert de stijl van die gelijkmatig vergrote gestalte nog ietwat aan de XVe eeuw.
Van die liefde voor de getrouw weergegeven bijzonderheid is dan eindelijk niets
meer te speuren in het ronde reliëf, Madonna met het Kind, van 1503 (Florence,
Museo nazionale, afb. 333), zo gans gericht op het saamgetrokken, vereenvoudigd
machtige, of in die groep met den strengen omtrek, - heel rechte, koninklijke en
reine Moeder met het bijna herculische Kind, - die, waarschijnlijk door een leerling
voltooid, in 1506 naar Vlaanderen kwam en door een Brugs koopman aan de O.L.
Vrouwekerk van zijn stad werd geschonken (afb. 334).
Doch het echte wezen van Michelangelo openbaart zich wellicht het best in een
werk dat hij niet voleindde: een nog in het ruwe blok gevangen S. Mattheus, van
1503-
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1504 (Florence, Accademia) (afb. 335). Hier is de figuur, tot grote massa's herleid,
opgevat als de naar-binnen-gebonden eenheid van sterke tegenstellingen, die
tegenstellingen zijnde de machten zelf die in de massa's leven: hier is strijd tussen
de zwaarte van de stof en het streven dat er zich uit bevrijden wil, - aan den enen
kant, de snel dalende lijn, het neertrekkende gewicht; aan den anderen, de zich
opwerkende, gebroken lijn van de inspanning. De twee krachten wegen tegen elkaar
op. De beweging heeft niets uiterlijks meer: zij ontstaat uit de twee-eenheid van stof
en kracht in het menselijk lichaam. Dat geworstel van ineengestrengelde machten
is het modelé zelf, en het is de ziel zelve van Michelangelo.
Wanneer Michelangelo schildert, verloochent hij geenszins den beeldhouwer:
straf geboetseerde gestalten met duidelijk werkende gewrichten. Zo b.v. in zijn
Heilige Familie van omstreeks 1503 (Florence, Uffizi, afb. 336), waar hij Signorelli
wil overtroeven met de naakte mannen op den achtergrond, en Leonardo - men
denke aan diens S. Anna, - met de concentratie in een cirkel van die ingewikkelde
groep vol bewegingsmotieven. Maar den grootsten invloed had zijn Slag bij Cascina,
tekening voor dat schilderij, dat, in het Raadhuis te Florence, een tegenhanger
moest zijn van Leonardo's Slag bij Anghiari. Wij kennen ze alleen door kopieën.
Michelangelo had als onderwerp een episode gekozen: badende soldaten door den
vijand verrast. Maar dat genre-toneel was daar tot epos geworden. En vooral weer
een voorwendsel tot allerlei beweging van het naakte lichaam, naar hetzelfde
bevruchtende beginsel als in den marmeren S. Mattheus. Een heel geslacht van
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kunstenaars ging gretig de lessen van dat carton bestuderen.
Zo verschijnt ons Michelangelo als gans geworden wat hij zijn moest, toen hij in
1505 door paus Julius II naar Rome geroepen werd. Beiden waren even eigenzinnig
trots en driftig: het ontbrak niet aan felle strubbelingen. Michelangelo vluchtte zelfs
eens naar Florence, verzoende zich dan echter weer te Bologna met den paus. In
Maart 1508 kwam hij naar Rome terug, waar hij zich nu meten zou met de
geweldigste opdracht: de versiering van de zoldering der Sixtijnse Kapel. Een
geducht mededinger, dien een afgunstige kliek tegen Michelangelo wilde uitspelen,
daagde in den herfst van datzelfde jaar in de Eeuwige Stad op: Rafaël, die er
verscheiden zalen of ‘stanze’ van het Vaticaan met wandschilderingen te bekleden
kreeg. Die twee cyclische werken mogen beschouwd worden als het zenith van de
klassieke kunst.
De ‘Sistina’ is een grote rechthoekige zaal, van veertig. meter op dertien. Paus
Sixtus IV had die in 1481-1482 door beroemde schilders, Botticelli, Ghirlandaio,
Perugino en anderen, met een langs de wanden op zekere hoogte doorlopende
reeks van fresco's laten versieren. Julius II wilde nu, dat Michelangelo de twaalf
apostelen op het gebogen onderdeel van de zoldering voorstellen zou, en de platte
zoldering zelve met architectonische motieven vullen. Michelangelo stribbelde lang
tegen. Maar toen hij zich eindelijk aan het werk zette, werd hij bezeten door zijn
overweldigende verbeeldingen: het gehele gewelf zou met figuren bevolkt worden.
De paus liet hem vrij spel.
Eerst had hij helpers bij zich, naar het vaststaande.
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gebruik; na enigen tijd zette hij die eenvoudig buiten. Hij bleef alleen, in de kapel
opgesloten, met een jongen om zijn verven te bereiden. Van modellen geen sprake.
Zo schiep hij uit zichzelf een reuzenwereld.
Het waren vier jaren van wanhopige inspanning, door allerlei moeilijkheden heen,
terwijl zijn vijanden op een mislukking rekenden. De oude paus toornde vervaarlijk,
omdat Michelangelo, die hem eerst zijn werk niet wilde laten zien, er niet vlug genoeg
mee opschoot, wat weer aanleiding tot heftige twisten gaf. In October 1512 was de
ontzaglijke taak volbracht, enkele maanden voor den dood van Julius II (Februari
1513).
Om de gewone logische opvatting, die we bij een plafond-versiering zouden
verwachten, heeft Michelangelo zich allerminst bekreund. Geen enkele poging, om
de opdracht in realistischen zin uit te voeren: de weergave van bouwvormen, waar
de indelingen door bepaald worden, is beslist ondergeschikt aan het alleen-heersen
van de menselijke gedaante, - en die menselijke gedaante wordt voorgesteld als
op een wand-schilderij, dus niet van beneden in verkorting gezien. Gestalten van
vlees, marmer of brons, van verschillende grootte, wisselen daar af. Het middelvlak
is ingenomen door vier grote en vijf kleinere taferelen uit het boek Genesis, van de
schepping der wereld tot de dronkenschap van Noach, ieder een geheel op zichzelf;
aan de hoeken van elk kleiner tafereel vier zittende naakte figuren, de zogenaamde
‘slaven’; aan de hoeken van het gewelf nog vier tonelen uit de Schrift: op het
gebogen, dragende onderdeel, de machtige verschijning van zeven profeten en vijf
sibyllen; al de overige vakken tussen zoldering en
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vensters gevuld met de voorouders van Christus; daarbij nog een aanzienlijk aantal
beelden, die slechts een decoratieve waarde hebben; in 't geheel, ongeveer
driehonderdvijftig figuren, waaronder vele van kolossale afmetingen.
Een ontzettende, verbijsterende wereld, die verschrikt, doordaverd van een
daemonisch geweld, als een onweershemel bij 't eerste dondergerommel. Het
gespannen wachten... Christus zelf is er nog niet. Over ons drijft een strijd tussen
cosmische krachten, tussen bovenmenselijke energie en noodlot, den geest die
zich naar het oneindige oprekt en de stof die hem neerdrukt, - al die wezens, ten
prooi aan angst of hoop voor den afgrond in zich en rondom zich, doorhuivert en
doorschokt het voorgevoel der geheimenis, onder de geduchte schaduw van den
nog onzichtbaren God. In de gehele voorafgaande kunst is er niets dat zich met het
eeuwig tragische van dit epos vergelijken laat.
Al scheppende heeft Michelangelo de eenheid van behandeling aan zijn drift
opgeofferd. Hij ving zijn werk aan bij den ingang van de kapel, en vreemd genoeg,
met de laatste hoofdstukken van het oud-testamentisch verhaal, dat wij aldus bij
het binnentreden in omgekeerde orde lezen. Naarmate we voortschrijden zien we
de, verhoudigen aldoor groeien, tot in het reusachtige, terwijl de beweging
hartstochtelijker, de schilderwijze breder wordt. Na de drie tonelen uit de geschiedenis
van Noach komt niets meer, in vormgeving en samenstelling, ons nog van hoe ver
ook aan het normaal-aardse herinneren: de visie van den beeldhouwer zegeviert,
enkele monumentale gestalten vullen het vlak, zo groot als gingen ze
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buiten de lijst breken die ze omsloten houdt. Daarna wordt de rythmus nog
geweldiger, tot, aan het uiteinde van de zaal, in de voorstelling van den Eersten
Dag, de Schepper als een strijdend zwemmer die de duisternissen vaneenscheurt
en er boven op rijst, zich bevrijdt uit het vormeloze van den chaos, hij zelf een
maalstroom van elementaire kracht.
Toen Michelangelo de Erfzonde en de Verdrijving uit het Paradijs schilderde (afb.
337), had hij kort te voren de reliëfs van Jacopo della Quercia te Bologna weergezien
(afb. 134), in diens pogingen zichzelf erkend en wat hém zelf nu mogelijk was. Maar
hoe wist hij hier, in de grootste vereenvoudiging van die volle, elastische lichamen,
zwellend van het eeuwig leven der natuur, en in de rythmische samenstelling van
lijnen en massa's, een nieuwe vormentaal te doen spreken, met een verrassend
feller uitdrukkingsvermogen! De middelen zijn tot het strikt-nodige beperkt, de figuren
trekken al de aandacht tot zich. Men mag dit bijna stijl-fanatisme noemen! Het
Paradijs, zou zelfs bijzonder naakt lijken, zonder het contrast met den
woestijn-horizon daarnaast, nog verhoogd door het contrast tussen die Michelangelo
gans eigen concentratie en beweging in de samenschikking van Adam en Eva links,
met de lege ruimte die rechts de verjaagde bannelingen van het midden scheidt.
Bij de herinnering aan Jacopo della Quercia is ook invloed van antieke plastiek niet
te miskennen; maar wie nog menen mocht, dat het Michelangelo vooral te doen
was om vertoon van spieren, merke hoe de vorm het psychologisch inzicht steunt:
in het toneel der erfzonde is de groep niet alleen treffend door de nieuwe, vast-ge-
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sloten compositie, - niet meer zoals vroeger een aarzelende Adam en een begerige
Eva, die aan weerszijden van den boom naast elkaar overeind staan, - maar door
het gebaar van den man, vlug ter daad, bij het heerlijklui zinnelijke van de liggende
vrouw; in het toneel der verdrijving, door zíjne tragische waardigheid en háren
gluipsen angst onder het uitgestrekte zwaard van den engel.
In de Schepping van Eva (afb. 338) vullen de figuren de gehele lijst. Jehovah's
enorme gedrongen gestalte weegt op tegen de zelf op de sterkste tegenstellingen
gebouwde groep van Adam en Eva: Eva, ter zijde gezien, zich oprichtend, als
omhooggetrokken door het goddelijk woord, dat alleen het wonder verricht, - Adam,
van voren gezien, gebroken, met uit elkaar wijkende lijnen, logge stof, gekluisterd
aan de aarde, begraven in den slaap.
Kenschetsender nog is de Schepping van Adam (afb. 339). God zweeft naar hem
toe, gedragen door een kluwen van hemelingen in het bolle zeil van den mantel, op de lucht tekent zich de magnetische hand af. In Adam zijn de verborgen kracht
en de zware onmacht ditmaal volkomen verenigd. Zoals hij daar ligt, wordt slechts
door de geheime stroming, die van God overgaat in de slap geheven hand, de
inspanning mogelijk. En toch, in dat nog sluimerend lichaam, wat een beweging,
verkregen door het draaien en de strafste tegenstelling van alle vlakken! In het
modelé voelen we waarlijk de scheppingsdaad: het leven stijgt in de massa, en
reeds wendt zich het gezicht naar de bron van het leven.
Het dynamische wordt in de volgende tonelen nog
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stormiger. Waar God zon en maan uit het niet oproept (afb. 340), zien wij hem
tweemaal, aanvarend met beide armen uitgebreid en dan naar de diepten der ruimte
terugkerend, als een wervelwind.
Het laatste fresco eindelijk, waarvan hierboven al sprake was, is in de vertolking
van Michelangelo's stijgende scheppingswoede ook het met de meest geniale
vrijheid geschilderde.
Dezelfde ontwikkeling nemen we waar in de reeks van de profeten en sibyllen.
Ze worden steeds groter en bewogener. Die zieners zijn iets van Michelangelo's
eigen natuur. Hij versmaadt het uiterlijke en maakt van hen psychologische
werkelijkheden. Geen ijdel gedroom: hun visioen is een handeling, tegenover het
mysterie; sommigen voelen het in zich oprijzen als een licht, anderen zijn er
daemonisch door bezeten, vechtend met de openbaring of verdiept in eindeloze
mijmering, - al de motieven der profetische ziel zijn er verenigd. Tevens heeft
Michelangelo al de plastische motieven verwerkt van het zittende lichaam, en aldus
de kunst verrijkt met een aantal nieuwe rythmen.
Onder de figuren waarmede de reeks werd aangevangen volstaat de Delphische
Sibylle (afb. 341) om ons den struisen adel van den klassieken stijl te laten voelen.
De grootse eenvoud is hier weer het gevolg van contrasten tot monumentale eenheid
herleid, met sterk sprekende accenten.
Daarna gaan de gestalten groeien, vertonen ingewikkelder houding of
hartstochtelijker gebaar, tot ze den indruk geven, dat het kader ze maar moeilijk
gevangen houdt. Eindelijk verschijnen naast elkaar de ontzaglijke Jeremia
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(afb. 342), beeld van verzonkenheid in het bodemloos geheim, - geweldigste macht
en drukkendste afgematheid samen: de gedachte, die tot haar menselijke grenzen
gaat en, erkennend dat ze niet verder kan, geklonken blijft in eeuwig onbeweeglijke
droefenis, - een rotsblok, door licht en duister breed geboetseerd; en de onverwachte,
vermetele verkorting van den reusachtigen Jona, het lichaam fel achteruitgebogen
(op een naar ons toe overhellend vlak!), alle architectonische omraming brekend,
maximum van uiteenwijkende beweging, hoogste spanning van veerkracht, - met
één woord: reeds beslist onklassiek (afb. 343).
Een voorbeeld van onvermengden barok - wel te verstaan, nog binnen de grenzen
van den plastischlineairen stijl, - wordt ons dan geleverd door de vier voorstellingen
in de hoeken van het gewelf, b.v. in het toneel van de Koperen Slang (afb. 344).
Wat ik hier barok noem, is niet alleen de overdrijving van de beweging, maar vooral
dat de figuren, zoals in den Jona en in den Eersten Dag der Schepping, bezeten
lijken door een groter macht dan de hunne, en dat het evenwicht tussen de figuren
verbroken is, alsmede het evenwicht tussen de figuren en de ruimte, die onwezenlijk
wordt: van de klassieke klaarheid geen spoor meer.
De twintig naakte, zittende ‘slaven’, die als decoratieve bekroning van de het
gewelf dragende pilasters dienst zouden doen, gunden de geniale fantasie van den
vormen-beelder nog ruimer spel. Hier treft ons hetzelfde crescendo van
tegenstellingen en verhoudingen; naarmate Michelangelo zijn scheppersroes vrijer
uitviert, worden de plastische gedachten rijker en verrassender.
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Het zij voldoende, op een der laatste ‘ignudi’ te wijzen (afb. 345): tegenover de
saamgedrongen zwaarte van een soort van wereldtorsenden Atlas, - zelf vol
ineenwerkende contrasten, - verheft zich de rustige harmonie van den goddelijksten
jongeling, wiens lichtheid toch ook het resultaat blijkt van uiterst-precies tegen elkaar
opwegende bewegingen der massa's, lijnen en lichten. Zulk een helderheid is alleen
nog bij Phidias te vinden.
Maar het mag pedant heten, zich aan de ontleding van enkele schoonheden te
wagen, - en het symfonisch geheel laat zich helaas niet in een net van woorden
vangen.
Van de Sistina verlost keerde Michelangelo gretig terug naar de beeldhouwkunst
en het grootse plan waar hij al sedert zijn aankomst te Rome door bezeten was: het
praalgraf van Julius II.
Van 1513 tot 1516 nam hem dat haast geheel in beslag. Het moest een marmeren
tegenhanger van de Sistina zijn: er waren meer dan dertig beelden voorzien. Zijn
leven lang heeft Michelangelo's vermetelheid geworsteld met al te reusachtige
ondernemingen, die hij niet ten einde kon voeren. Met dit praalgraf was het weer
hetzelfde geval: het veel kleinere monument, dat eerst in 1545 in S. Pietro in Vincoli
werd opgericht, met den Mozes, die slechts een hooggeplaatste bijfiguur moest zijn
en hier nu onderaan als hoofdmotief werd gebruikt, is eigenlijk een verraad tegenover
wat Michelangelo had nagestreefd. Onze bewondering moet zich nu tevreden stellen
met onderdelen, in 1516 reeds voltooid: dien Mozes, en de twee zogenaamde
‘Slaven’ in het Louvre.
Mozes (afb. 346) - een der meest afgewerkte beelden
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die uit zijn handen kwamen, in de beheersing der plastische vormen getuigenis van
onovertroffen meesterschap, - moest Michelangelo niet zichzelf in hem herkennen?
Geducht van zedelijke grootheid zal hij oprijzen en rondom zich den toorn van een
God ontketenen. Al de ziedende krachten der natuur heeft hij in zich saamgepakt,
maar hij bedwingt die, het heldere hoofd recht boven de trillende musculatuur. Weer
een beweging ineens tegengehouden, strijd tussen vulcanische energie en een
macht van tegenstand, en in deze macht nu, die hier een wil is, - de wil van hem
die met God zelf gesproken heeft en onmiddellijk daarop ziet hoe de menigte het
gouden kalf aanbidt, - welk een verachting, die de mensen verdelgen zou en ze
tevens haar bliksems niet waard acht, zolang de mensen toch geen goden kunnen
zijn! De losverende Jona en de naar binnen gekeerde Jeremia van de Sistina zijn
in hem verenigd.
Hij is de laatste van dat volk der profetische helden. In den gebonden ‘slaaf’, die
zich door een uiterste inspanning zijn boeien ontwringen wil en met den smartelijken
blik van een overwonnene de ruimte zoekt (afb. 347), weegt al dieper de idee der
onmacht. De andere ‘slaaf’ (afb. 348) schijnt de gevangene van de ruimte zelf, van
het rechthoekige blok waarin zijn gestalte op den beitel wachtte. Dit is nu de kracht
die sterft, maar stervende haar zuiverste schoonheid uitstraalt, als werd zij tot het
eeuwige leven gewekt. De benen begeven, terwijl een onvatbaar fluïdum langs dat
lichaam rijst tot de borst, waar een zucht in zwelt, en den geheven arm die als in
een halfbewusten sluimer achter het hoofd terugvalt, overleidend naar de zinkende
moeheid van
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den rechterarm. Het modelé is een klare ziele-melodie geworden, zoals Michelangelo
die niet meer kennen zou: voortaan zou het evenwicht doorbuigen, de opstandige
geest het steeds minder op de zwaarte der neerslachtigheid kunnen winnen.
Leerrijk is een vergelijking met den Laokoön, dien Michelangelo een der eersten
was om te aanschouwen, toen het beroemde beeld in 1506 ontdekt werd: men
merke b.v. hoe de Laokoön-groep veelmeer door den uiterlijken omtrek spreekt dan
door het innerlijke leven van het volume.
In 1517 keerde Michelangelo naar Florence terug. Daar werd hij gedurende enkele
jaren weer door reusachtige plannen in beslag genomen: den gevel van S. Lorenzo,
die nooit werd uitgevoerd, den bouw der Laurenziana-bibliotheek, eindelijk de Nieuwe
Sacristie van S. Lorenzo of grafkapel van verscheiden Medici. Doch dit werk kwam
eerst in 1534 tot gedeeltelijke voltooiing en moet dus in een volgend hoofdstuk
beschouwd worden.

5. Rafaël.
Weinige schilders zijn even vermaard als Rafaello Santi: en toch zijn weinige even
miskend. Het komt me voor, dat hij vooral bewonderd wordt uit eerbied voor de
traditie, die zijnen naam in den hoogsten hemel van de glorie zette, en door anderen
geringschat, uit afkeer van een academisme, waar hij niet verantwoordelijk voor is.
Zelden treft men iemand aan, die juist weet te zeggen, wat hij nu eigenlijk in Rafaël
liefheeft. Fijnbesnaarde geesten worden onmiddellijk aangetrokken door Leonardo
da Vinci; wie van grootse macht houdt geeft zich licht over aan Michelangelo; het
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aantal mensen die waarlijk Rafaël voelen is daarentegen zeer beperkt.
Want ten eerste is Rafaël eenvoudiger dan die anderen, - en voor onzen tijd blijkt
niets minder natuurlijk dan eenvoud; het schijnt wel, dat wij dien slechts langs
omwegen vermogen te bereiken. En dan komt er nog dit bij, dat, zoals ik er even
op zinspeelde, het onderwijs der academiën al te gemakkelijk van Rafaël partij
trekken kon: van Leonardo bleef er te weinig volmaakts over, en hij had eerst
betrekkelijk laat sommige gewoonten uit het Quattrocento afgezworen; Michelangelo
verontrustte ietwat die vreedzame leraars, die in de kunst vooral den triomf der
regels waardeerden. Maar Rafaël kon zonder gevaar door hen versleten worden
voor het onberispelijke voorbeeld, het klassieke patroon bij uitnemendheid, - met
dit gevolg, dat wie het academisme voor het tegendeel van de kunst houdt, niet
zonder wantrouwen naar den bewierookten afgod keek.
Ik geloof, dat we alleen door den zuiver-aesthetischen zin Rafaël benaderen, afgezien van zijn portretten, die tot een ieder spreken kunnen.
Het ‘sentiment’ is bij hem zonder belang. Hij deelt ons niet die ontroeringen mee,
die wij gewoonlijk van het leven verwachten, en die wij dan - of we daar recht toe
hebben, is een andere vraag, - ook van de kunst gaan eisen. Hij geeft ons geen
andere aandoening dan die van de loutere schoonheid, - niets van die
gemoedsbewegingen die ons gevoel van menselijkheid verrijken en
vermenigvuldigen: hartstocht, duizeling van vreugde, smart. Zijn personages hebben
nooit strijd gekend, en hun psychologie - nog eens: afgezien van de portretten,
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- mist alle diepte: zij is die van volkomen gezonde wezens, in evenwicht gelijk de
kalme natuur, en zo weinig mogelijk door gedachten gehinderd. Wat drukt de
Madonna della Sedia (Florence, Pitti) meer uit, dan het stille geluk, te leven, en de
moederliefde in haar algemeensten vorm: de tedere gehechtheid aan het jong?
Indien Rafaël zo weinig begrepen wordt, dan is dat grotendeels hieraan te wijten,
dat de zin voor loutere schoonheid bij de meesten veel minder verfijnd is dan de zin
voor al wat ook een betekenis heeft in het practische leven, in onze betrekkingen
met andere mensen: de kenmerkende trekken, de psychologische onderscheidingen,
de botsingen en wisselwerkingen die er uit voortspruiten, met één woord: het drama.
Maar zoeken wij slechts de ‘schoonheid’ bij Rafaël, nog moeten wij er ons
rekenschap van geven, welke schoonheid hij ons biedt. Want misverstand ligt hier
weer voor het grijpen.
Een groot colorist is Rafaël door den band niet, - het instinct van den colorist bezit
hij althans niet. In het opzicht van tekening staat hij ver onder Leonardo of
Michelangelo. Zijn omtrekken zijn dikwijls te afgerond en week. Snijd een figuur uit
een van zijn fresco's en beschouw die afzonderlijk: er zit niet meer geheime kracht
in, dan bij talloze schilders die toch nooit voor genieën doorgingen.
Wat dan? Ik meen de eigenlijke schoonheid van Rafaël aldus te mogen
omschrijven: zij ligt in de gratievolle harmonie van de lijnen-samenstelling, en in de
gratievolle harmonie van de samenstelling in de ruimte, de verhouding van de vaste
vormen tot de drie-afmetin-
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gen-ruimte waarin zij zich ontwikkelen, - dubbele en enige harmonie, die in ons een
gevoel van heldere zaligheid verbreidt.
Wat bij Rafaël treft is niet het leven van vlakken en rondingen en massa's, de
stoffelijkheid van den vorm, maar wel de decoratieve, of zeggen we liever de muzikale
waarde van de lijnen-arabesk. De omtrekken en de wijzen waarop die zich met
elkaar verbinden, vertonen bij hem die rythmische lenigheid, die we gratie noemen.
Gratie, gave die zich niet ontleden laat! Zij is de bekoring van de natuurlijkste en
gemakkelijkste bewegingen, de meest van de stof bevrijde, - van de vrouw, die haar
lichaam niet meer voelt en wier gang en gebaren evenveel geest openbaren als
een glimlach of een blik. De gratie van Rafaël hangt samen met zijn als aangeboren
lichte vaardigheid, - een kwaal voor het oppervlakkige talent, maar de goddelijkste
genade, als die een genie ten deel valt! ‘Niets komt uit mijn hoofd te voorschijn dan
onder den hamerslag van Volcanus’, heeft Michelangelo ongeveer beweerd: voor
Rafaël lijkt het scheppen een genot. Wat Leonardo eerst na lange weifelingen en
proefnemingen bereikte, Rafaël vindt het op eenmaal, van zelf. De bezieling is in
zijn hand overgegaan: hij brengt schoonheid voort zoals een plant haar bloemen.
Maar de hoogste verdienste van-Rafaël is niet de gratie van zijn lijn, maar de
muziek van zijn samenstelling in de ruimte (3).
In zake samenstelling waren de Italianen altijd vooraanstaande meesters geweest,
dank waarschijnlijk aan de plaats die de wandschildering in hun kunst innam. Door
samenstelling nu wordt gewoonlijk verstaan het even-
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wicht en de eenheid van de schikking der vormen in een vlak, en in dit opzicht doet
Rafaël voor niemand onder. Maar samenstelling in de drie afmetingen heeft nog
machtiger uitwerking (4). Wij ademen lichter in een ruimte, die noch te klein noch
te groot voor ons is, waar wij ons niet eng omsloten voelen, en ook niet verloren in
de oneindigheid. Sommige zware Romaanse kerkbeuken wegen op onze schouders;
in het koor van Beauvais worden wij door de hoogte aangezogen; in de Hagia Sophia
te Konstantinopel is de ruimte zodanig afgemeten, verdeeld en één, dat ze een
levend iets wordt, waarin wij ons vrij en tevens gerust weten. Aldus ook de compositie
bij Rafaël. Michelangelo bracht ons op bergtoppen, waar een mens het met zijn
aardse longen bezwaarlijk lang uithouden kan: Rafaël maakt ons gelukkig als een
lentedag in een mooien tuin, onder een klaren, stillen hemel; en dit niet b.v. op
impressionistische wijze, door de lucht zelve en het licht te schilderen, - zijn tekening
blijft Florentijns-nauwkeurig en de figuur hoofdzaak, - maar vooral door de
natuurlijkste en toch subtiel-juiste, de volmaakte verhouding tussen de vormen en
het naar alle zijden zich uitbreidend ijle waarin die zich bevinden. Perugino was hem
hier enigszins voorgegaan, maar welk een afstand tussen hem en zijn leerling! Het
woord harmonie krijgt met Rafaël een nieuwe betekenis.
Wie de diepten van Mozart mocht peilen, zal beseffen wat Rafaël met dezen
gemeen had. En meteen, wat hem aan passie ontbrak om een Mozart te zijn.
Rafaël was in 1483 te Urbino geboren, het Apennijnen-stadje dat onder Federigo
di Montefeltro een lusthof van kunst was geworden. Zoon van een aldaar ge-
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waardeerden schilder, kon hij zich achtereenvolgens de lessen van verschillende
meesters ten nutte maken. Daaronder zijn die van Perugino wel de vruchtbaarste
geweest: toen Rafaël zeventien jaar was, kwam hij in diens atelier te Perugia; daarna
reisde hij ook meermaals naar Florence, ten tijde dat Leonardo en Michelangelo er
met elkaar wedijverden. Hij onderging dus menigen invloed: van nature geen vinder
en ontginner van nieuwe schatten, geen schepper uit het binnenst van zichzelven,
veelmeer een gezegend jongeling, die den weg van den minsten tegenstand koos
en met ongemeen gemak zich het rechts en links ontleende en verworvene zo eigen
wist te maken, dat weldra toch zíjn geest als een licht er doorscheen.
Toen hij in 1508, vijfentwintig jaar oud, door Julius II naar Rome werd beroepen,
was in zijn volgroeide persoonlijkheid alles samengevat wat hem voorafgegaan was,
en de ster van zijn genie schitterde zo helder, dat hij alle anderen buiten Michelangelo
voortaan in de schaduw kon stellen.
Daar de nodige beperking me niet toelaat, de wording van Rafaël door een
voldoend aantal afbeeldingen te illustreren, vergenoeg ik me met te wijzen op een
van de meest kenmerkende schilderijen uit zijn eerste periode: het ‘Sposalizio’ of
Bruiloft van de H. Maagd, van 1504, in het Brera-museum te Milaan (afb. 349). Het
leent zich voortreffelijk tot een vergelijking met een ongeveer gelijktijdig Sposalizio
uit het atelier van Perugino (museum te Caen, afb. 350): Rafaël heeft niet alleen de
groepering zo geordend, dat ze meer saamgehouden en te gelijk toch luchtiger
wordt, hij heeft niet alleen door de kiese be-
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wegingen de handeling duidelijker laten spreken, maar het ietwat zoeterig-dromende
van Perugino doet hier zo jeugdig en fris aan in de heel nieuwe bekoring die uitgaat
van de samenstelling van figuren-en-decor. De lijnen van den marmer-vloer - die
tot de rustige eenheid van het geheel bijdragen als de wandtapijten op Leonardo's
Avondmaal, - leiden den blik naar de diepte toe, waar het sierlijke tempeltje, hoog
aangebracht, en open op de verte, de ruimte vredig afsluit zonder die te vernauwen.
In het kristallijn-blauwe licht uit den hemel, die over ons koepelt, tekenen de dingen
zich klaar af, als in een kalmen Meimorgen, wanneer het leven verheerlijkt schijnt
door de zuiverheid van de lente. En de onderlinge verhouding van alle vormen en
afstanden is zo precies-fijn afgewogen, dat door de ‘toonzetting’ zelve van het
schilderij het geluk als belichaamd wordt.
De ontwikkeling van den jongen Rafaël volgt men het best in zijn madonna's met
het kind en den kleinen S. Jan. Men ga de reeks na: de Madonna del Duca di
Terranuova te Berlijn (± 1505), de Madonna in de Weide te Wenen (1505), de
Madonna met den Goudvink in de Uffizi (1505-1506), de ‘Belle Jardinière’ in het
Louvre (1507, afb. 351), tot de wondere Madonna uit het huis Alba, vroeger te
Leningrad (5) die reeds uit den Romeinsen tijd is (1508-1510, afb. 352), om te
beseffen, hoe de zangerige compositie steeds rijker en reiner wordt.
Rafaël kwam te Rome in den bloei van zijn jeugd, van zijn innemende schoonheid,
van zijn genie. Hij zou het overige van zijn kort bestaan doorbrengen in de hoofdstad
van het christendom, die voor hem ook de hoofdstad
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van de antieke wereld bleef. Onder al de scheppers der klassieke kunst stond hij
het dichtst bij den eeuwigen geest der oudheid.
Julius II had een schare van schilders opgeroepen om de vertrekken, die hij in
het Vaticaan bewonen wilde, de ‘Stanze’ of kamers, luisterrijk met fresco's te
versieren. Rafaël verscheen, en weldra viel hem alleen, als den erkenden meester,
de enorme opdracht te beurt. Hier zou hij zich nu aan het groot-decoratieve wagen.
De eerste zaal, waarin de paus gerecht houden moest, om welke reden zij ‘Stanza
della Segnatura’ heette, werd van 1509 tot 1511 op wanden en gewelf bekleed met
voorstellingen van het menselijk vernuft in de verschillende richtingen van zijn
bedrijvigheid, volgens een traditionele indeling: naast het Recht, dat hier niet
ontbreken mocht, en de Poëzie, - den ‘Parnassus’, waar christelijke en heidense
dichters rondom Apollo en de Muzen verenigd zijn, - nemen tegenover elkaar de
ruimste plaats in: de Godgeleerdheid en de Wijsbegeerte, de heilige kennis tegenover
de menselijke, het geloof tegenover de wetenschap, de christelijke wereld tegenover
de antieke. Dit zijn de twee grote fresco's die vermaard werden onder de latere en
onjuiste benamingen van ‘het Dispuut van het Sacrament’ en ‘de School van Athene’.
Een eerste vereiste, voor wie den wezenlijken Rafaël hier vatten wil, is dat hij niet
vooral acht sla op de betekenis van de afzonderlijke figuren, al zijn die nog zo vol
zin, maar wel op den symfonischen bouw, de kunst waarmee de ruimte rythmisch
gevuld en bezield is.
De zogenaamde Disputa (afb. 353), die echter niets
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van een twist heeft, is eigenlijk de Triomf van het Geloof, de kern van dat geloof
zijnde de eucharistische geheimenis, het allerheiligste sacrament des altaars, band
tussen aarde en hemel. Zo men alleen links onderaan omtrent bewijsgronden nog
te redeneren schijnt, het geheel is toch een beeld van de vaste zekerheid.
In het midden glanst de monstrans, duidelijk zich uit al het omgevende verheffend,
tegen de lucht, op het eenvoudige blok van het altaar. De vier kerkvaders die het
dogma gegrondvest hebben, zitten aan weerszijden; imponerend brede gestalten,
al moesten zij wat naar achteren geschoven worden, daar Rafaël zijn figuren niet
in eenzelfde vlak naast elkaar stellen wilde, als in een fries, maar er de beweging
van een halven kring aan geven: om de kerkvaders dan toch groot genoeg te doen
verschijnen, bracht hij die op een verhoogde plaats, enkele trappen boven de rustige
basis van den vloer. Daardoor ontstaat er een gelukkige verscheidenheid, een
rythmus, in die vergadering van getuigen, die zich tot het centrale mysterie wenden,
- vertegenwoordigers van de Kerk, van de godgeleerdheid, van het hopende
mensdom; een stroming vloeit van weerskanten op, - beide helften symmetrisch en
toch niet gelijk, - links, na enige aarzeling, deinend als een golf, waar de
hartstochtelijk vrome jeugd knielt, rechts in kalmer plechtigheid, met iedermaal de
pijlers van een paar machtige verticalen, die, meegaande met de beweging, ze toch
indelen en er een schone maat aan verlenen. Alle gestalten laten zich van op een
afstand klaar lezen. De vier kerkvaders verschillen in houding en handeling, maar
de motieven blijven zeer eenvoudig; de voorste rechts, die dicteert,
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werkt als schakel tussen de menigte naast hem en de middelgroep. Die middelgroep
wordt verder gesteund door twee figuren, ene die de hostie aantoont, de andere
die met haar gebaar aanschouwelijk maakt, dat de hostie een vorm is van het
goddelijke. De melodie klinkt in die figuren uit, wordt er door verbonden aan het
centrum en den hemel.
Op aarde zien de mensen slechts het altaar, de monstrans op de grens tussen
twee werelden. Daarboven ontwikkelt zich in strengere curve het koor der heiligen,
omgevend den troon van den blanken Christus, - hoger nog de doorschijnende
blonde wolk der jubelende engelen, als een levende dampkring in het licht. De
Drievuldigheid is de middelas, de mystische Duif het geometrische middelpunt van
de samenstelling.
Er kan geen brokstuk uit afgezonderd worden. Als men in bijzonderheden nagaat
met welk een zin voor meerstemmigen en toch énen zang dit alles lenig en stevig
ineenzit, hoeft men maar even terug te denken aan welke wandschildering ook van
twintig of vijftien jaar vroeger, om te beseffen dat we hier niet voor een louter
technischen vooruitgang staan, maar dat het nog heel wat anders betekent, als we
vaststellen dat zich een geheel nieuwe geest der ruimte openbaart. Het componeren
door middel van geordende massa's en richtingen, met zuiverst instinct en
meesterlijke kunst tegen elkaar afgewogen, is hier van dien aard, dat de ruimte zelf
tot voelbaar rythmisch leven wordt. Het oog laat zich gewillig door diepte en hoogte
aantrekken. De verte, de hemelkoepel, die opperste glorie boven de aardse
beweging, de goddelijke maat waarmee alles ineenluidt, die rijke harmonie
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verbreedt de ziel, vult haar met kalm-heldere vreugde. Men voelt zichzelf verheerlijkt
in dat stille gestraal.
Het fresco daartegenover, het beeld van de menselijke wetenschap en
wijsbegeerte, willekeurig ‘de School van Athene’ genaamd (afb. 354), zou met meer
recht voor een ‘dispuut’ mogen doorgaan: want het hoofdthema is hier aangegeven
door een dualiteit, de samenspraak van de twee vorsten der antieke gedachte: Plato
en Aristoteles. Niet meer de eenheid van het geloof, maar de woelende
verscheidenheid van het vorsen en mijmeren. Hier is niet alles meer naar het centrum
gericht.
In de menigte herkent men gemakkelijk enkele meesters: links is Socrates aan
het bewijsvoeren, op de trappen ligt de cynicus Diogenes, aan weerszijden vooraan
redekavelen wis- en sterrenkundigen. Wat elke gestalte op zichzelf betekent is
echter van minder belang. Eigenlijk hebben we hier de oude voorstelling van de
vrije kunsten, met de philosophie die ze samenvat en beheerst. Om die groepen te
verdelen, saam te binden, er steun en resonantieruimte aan te geven, heeft Rafaël
boven den voorgrondvloer een ditmaal nogal hoog terras uitgebreid, waarover de
machtige opbouw van een portiek door concentrische welvingen de twee
middelfiguren als met lichtkransen omgeeft. Daardoor worden ze juist als
middelfiguren dadelijk gezien, trots het zeer snel perspectivisch afnemen van de
grootte-verhoudingen. - Op een carton in de Ambrosiana te Milaan ontbreekt het
bovengedeelte: wat lijkt de compositie daar ontluisterd!
Ik laat het den toeschouwer over, na te gaan hoe scherp nu de typen, ieder ten
voeten uit gezien, gekenmerkt zijn, met de eenvoudigste middelen, - b.v. de
tegenstel-
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ling Plato-Aristoteles; - hoe in de menigvuldigheid der houdingen Rafaël zich den
plastischen rijkdom van Florence heeft eigen gemaakt; hoe hij met Michelangelo
wedijvert in het organiseren van allerlei bewegingsmotieven saamgehouden door
den rustigen omtrek van ene groep: iedermaal een stelsel, waarvan de bestanddelen
elkaar aanvullen, en toch zo vrij als het leven zelf. Iedere vorm beantwoordt aan
een anderen, heeft zijn functie in het geheel. De ingewikkelde lijnen worden
opgenomen door kalmere, de schikking is een voortdurend spel van tegenwichten.
Men merke b.v. hoe de lossere stroming rechts haar gelijkwaardigen tegenhanger
heeft in die enkele zwaardere gestalten links, terwijl links vooraan de reine verticaal
van den klaren jongeling herhaald wordt, rechts bovenaan, door den donkeren
alleenstaanden Stoïcijn, die belet dat aan dien kant de weegschaal zinken zou.
Tracht maar iets in die configuratie te wijzigen, en ze wordt te symmetrisch of is
ontwricht.
Voor die wandschilderingen is men telkens verwonderd, zodra men zich bezint,
dat ze zulk een wijdheid konden verlenen aan een betrekkelijk klein zaaltje. Wij zijn
in geen kamer meer, maar in de open lucht, - in de lucht van den geest. Onder die
grootse tempelbogen baden wij in het gelijkmatige licht; we hebben dat gevoel van
volkomene, in zich rustende vrijheid, dat alleen de hoogste harmonie schenken kan.
In dat bondgenootschap van christelijken en antieken geest is de schone menselijke
waardigheid, die de Grieken eens hadden gekend, eindelijk teruggevonden, met
nog synthetischer macht. Er is geen werk, waar ons duidelijker en even monumentaal
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het wezen van Rafaël's kunst uit tegenstraalt, en het wezen van de klassieke kunst:
de schoonheid van het menselijk geweten naar eigen beeld de kunstschepping
bezielend, zo dat de idee der volmaaktheid geen droom meer schijnt.
Het lijkt wel, dat geen werk van Rafaël ons daarna nog hogere bewondering zou
kunnen afdwingen. En toch brengt de volgende kamer een verrassing: Rafaël is
niet blijven staan, een snelle ontwikkeling heeft zijn kunst al gewijzigd, in den grond.
Onmiddellijk na de School van Athene heeft hij die fresco's uitgevoerd (1511-1514),
waaronder de Uitdrijving van Heliodorus ons het eerst aantrekt (afb. 355): en daar
is ineens de voorspelling, of zeggen wij liever een uitgangspunt van den stijl, die
den klassieken eens overwinnen zal en lateren tijd beheersen.
De Florentijnse kunst, die haar volkomen uiting in den klassieken stijl gevonden
had, was vooral gericht op den plastischen vorm: de kunst die in aantocht was zou
vooral de louter picturale middelen zoeken. Het Mirakel van Bolsena, dat den
achterwand bekleedt, vertoont al invloed van het warme Venetiaanse koloriet, wat
te danken was aan Rafaël's kennismaking met een leerling van Giorgione,
Sebastiano, later bijgenaamd del Piombo. Maar in de Uitdrijving van Heliodorus,
toppunt van de dramatische monumentale schildering, is een omwenteling
doorgedreven: daar beantwoordt de compositie zelve aan nieuwe beginselen.
Het onderwerp: Heliodorus, uitgezonden door den Syrischen koning om den schat
der weduwen en wezen uit den tempel van Jeruzalem te roven, werd door een
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hemelsen ruiter vertrappeld. Dat ingrijpen van Gods toorn moest nu gelden als
zinspeling op de schielijke zegepraal van Julius II over zijn vijanden: daarom werd
den paus een plaats in het bijbels toneel gegeven.
Het geheel wordt weer door architectonische krachten gesteund. Maar wat een
verschil met de School van Athene! De samenstelling is er geen andere meer dan
ene van massa's en ruimte, levend door lichtwaarden, - het is de ruimte zelf, door
de lichtwaarden voelbaar gemaakt, die hier tot taal van het wezenlijke geworden is:
zij is niet uit de schikking van de gestalten ontstaan, maar de groepen ontvangen
van haar eigenlijk het leven; terwijl de vaste klaarheid van het serene verdreven is
door de schemeringen en de hartstochtelijke beweging van het drama.
Deze compositie heeft niets meer van decoratieve vlakvulling. De figuren komen
uit een holle diepte te voorschijn. De omlijstende boog is geen versiering meer,
maar de nabootsing van een echten stenen boog, met slagschaduwen op de
binnenzijde, en waardoor men het verschiet zich uitstrekken ziet.
Tevens is alle herinnering aan de gewone schema's verdwenen: de hoofdhandeling
wordt in den linkerhoek verdrongen, met den neergestorten, in houding en uitdrukking
straf saamgepakten Heliodorus aan den uitersten rand, en de middel-voorgrond
blijft leeg, - de leegte die achtergelaten wordt door den bliksemsnellen inval van het
paard en de twee begeleidende engelen, wier voeten den vloer niet raken. Schuins
gaat die stroming over het toneel.
Daartegenover, de rustige groep van Julius II, - de
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jonge man uiterst links is Rafaël zelf, - met vooraan het kluwen van vrouwen en
kinderen, waarin het rumoer van de andere zijde zijn weerklank vindt, en dat dan
naar de diepte toe voortgezet wordt door de figuren aan den pijler. De jonge mannen
die op den sokkel geklauterd zijn denke men zich even weg, en men beseft hun
onmisbaarheid: de neerzinkende weegschaal rechts heeft dat omhoogschieten links
nodig. Door den opbouw van dat ganse complex, door de stellingen en gebaren,
wordt het oog als van zelf geleid naar het midden van den achtergrond: daar, akkoord
dat de twee evenwichtige helften van de cirkelende beweging aan elkaar schakelt,
alleen, klein van afmetingen maar tot sluitsteen-motief vergroot door zijn verschijning
achter de lichtplassen van den vloer, in dat zachte heldonker van lichtender schijnsels
doorflitst, onder de fluister-stilte van de tempelwelvingen, de knielende hogepriester
die bidt, - geestelijke kern van het gehele drama.
De Uitdrijving van Heliodorus wijst al naar een nieuwe kunst. De eenheid is hier
gewonnen uit de geweldigste dissymmetrie. De melodie van de getekende lijn
zingend in gelijkmatige dagklaarte heeft plaats gemaakt voor het samenluiden van
massa's waar de ruimte met haar wisselend licht en duister een stem aan verleent.
Wil men het karakter van dezen stijl in onderdelen nagaan, dan volstaat het al, den
marmervloer in de School van Athene met dezen te vergelijken... De rust van het
zijn is geweken voor het dynamische, het wordende. Door het geheimzinnig gehuiver
der schaduwen wordt de verbeelding gewekt tot levendiger droom. Hier begint een
ontwikkeling, die eindelijk op Rembrandt uitlopen zal.
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Onmiddellijk daarna drijft Rafaël de gevolgen van zijn ontdekking verder, in de
Bevrijding van Petrus, die den vensterwand van diezelfde kamer inneemt (afb. 356).
Vermoedelijk werd hij hierin geholpen door het voorbeeld van Piero della Francesca
(vg. afb. 213), van wien hij sommige fresco's vernietigde om voor de zijne plaats te
maken. Een nachtstuk met lichten en weerschijnen van bovennatuurlijken
stralenkrans, fakkelvlam, maan, kriekenden dageraad. Die orkestratie van hel en
donker is het leven zelf van de samenstelling. Maar men hoeft maar te kijken naar
de groep van Petrus die zich met naar binnen gekeerden blik uit de duisternis van
den kerker door den licht en zeker voorttredenden engel laat heenvoeren, om te
weten dat de geest hier hoofdzaak blijft.
De verdere wandschilderingen van de ‘Stanze’ zijn, op enkele onderdelen na,
van mindere waarde: niet door Rafaël uitgevoerd en zelfs niet alle door hem
ontworpen.
Terwijl Rafaël in de Stanza d'Eliodoro aan het werk was, stierf Julius II. Zijn
opvolger was een Medici, zoon van Lorenzo il Magnifico, paus Leo X. Ik heb wel
eens van ‘de eeuw van Leo X’ horen gewagen: te veel eer, zeker, voor dien
epicurischen dilettant, merkwaardig als onbevangen verkwister, die van kunst hield
omdat ze een luxe was. Niet die vreselijke Michelangelo, maar Rafaël zou zijn
gunsteling zijn. Rafaël werd benoemd tot opperbouwmeester van S. Pieter en
algemeen opziener der oudheden, met opdracht de uitgravingen te leiden, iets waar
hij zich met hartstocht op toelegde.
Zijn bedrijvigheid was verbijsterend. Willen we zelfs afzien van verschillende grote
reeksen wandschilderingen,
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waar hij waarschijnlijk slechts tekeningen voor leverde, en alleen rekening houden
met de mooiste decoratieve composities, altaarschilderijen, madonna's, portretten,
dan is het haast niet te geloven dat zijn scheppingskracht met zulk een goddelijk
gemak zoveel meesterwerken voortbrengen kon. En toch blijkt zijn kunst niet een
ideaal dat hem geheel in beslag nam en waar hij al het overige aan opofferde: hij
vond den tijd om te leven, om van gezelschap te genieten, zelfs om er minnaressen
op na te houden. Het waren toen wel schitterende jaren te Rome, - omtrent den tijd
dat een kleine monnik uit Eisenach, Luther, er een flinke dosis verontwaardiging
kwam opdoen en weldra dat heerlijk-zorgeloze pausdom den wreedsten slag zou
toebrengen. Met de politiek-kerkelijke was een andere grote macht verbonden, het
Geld, verpersoonlijkt door den bankier Chigi, prachtlievenden Croesus, die ook
Rafaël beschermde en hem o.m. het verrukkelijke lusthuis genaamd de Villa
Farnesina het versieren: de Triomf van Galatea, dien Rafaël er schilderde (1514,
afb. 357), en de zoldering met de mythe van Amor en Psyche, door leerlingen
uitgevoerd (1518), geheel luchtige fantasie en opperste gratie, zijn wellicht het
helderste beeld van dien zaligen midzomerdagsdroom waar het genie van Rafaël
in bloeide, en ook van dien voortdurenden staat van genade waar hij zelf in
verkeerde, lenig zich aanpassend aan den wisselenden dans der uren, in de vreugde
en de schoonheid van ieder voorbijgaand ogenblik.
Of zijn werk onder die verbluffend-weelderige voortbrenging niet geleden heeft?
Hij zelf misschien wel: al scheen hij van geen inspanning te weten, toch was zijn
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gestel door zijn rusteloze dadenkoorts ondermijnd, - maar zijn vroegtijdigen dood
is geen verval voorafgegaan: de schilderijen uit zijn laatste jaren doen voor niets
onder, als ze van zijne hand zijn; ze kunnen wel eens ontmoedigend worden, als
de uitvoering van Rafaël's schetsen aan de hand van leerlingen werd toevertrouwd;
en nu moet het wel erkend, dat Rafaël van die hulp van leerlingen al te ruim gebruik
was gaan maken. Hoeveel middelmatigs werd er onze bewondering opgedrongen,
onder voorwendsel dat de naam Rafaël er mee gemoeid was. Het academisme had
wel zware schellen op de ogen, want juist het geval Rafaël con suis was best geschikt
om te doen inzien, dat een nagevolgde vorm niets is, zonder den geest die hem
schiep.
Wil men de geschiedenis van Rafaël's verhalenden en versierenden groten stijl
na de Stanza d'Eliodoro nagaan, dan zoeke men die in de tapijten die de wanden
van de Sistina moesten bekleden (1515-1519).
Zij werden te Brussel uitgevoerd en zijn thans, deerlijk beschadigd, in de
verzamelingen van het Vaticaan zichtbaar; van de tien cartons, naar tekeningen
van Rafaël, zijn er zeven behouden, in het Victoria and Albert Museum te Londen.
De invloed van die wandtapijten is nog groter geweest dan die van de fresco's, daar
de compositie minder figuren bedroeg en gemakkelijker als model kon gebruikt
worden.
B.v. de Wonderbare Visvangst (1515-1516, afb. 358). Ik veroorloof me slechts
enkele opmerkingen. De bootjes zijn heel klein, om de menselijke gestalten te laten
overheersen: net als met de tafel in Leonardo's Avondmaal geschiedde, en om
dezelfde vereisten van den klassieken
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stijl. Die bootjes vlak in de lengte gezien, naast elkaar, het ene wat achter het andere;
het tweede, waarin niets dan lichamelijke inspanning, duidelijk ondergeschikt aan
het eerste. Het rythme gaat van den roeier uit, klimt tot den rechtstaanden visser,
daalt schielijk met de vererende houding van Petrus neer, verheft zich weer met
Christus. Deze zittend, aan den uitersten rand: en toch dringt de ganse beweging
naar hem toe. De verticale in het midden was onmisbaar, maar heeft ook haar
geestelijke betekenis: de knielensgerede leidt tot den knielende over, is als een
exponent van diens ontroering. Het landschap steunt de figuren die zich op het effen
meer aftekenen. De minste bijzonderheden werken mee tot den indruk van het
geheel. De algemene schikking heeft de kracht van het noodzakelijke.
Ik zou over meer ruimte moeten beschikken, om naar behoren van de schilderijen
te spreken, die Rafaël in dien tijd voortbracht, in 't bijzonder zijn beroemde
madonna's. Voor het doel, dat door deze kunstgesehiedenis beoogd wordt, zal het
volstaan, op de mooiste van alle te wijzen, de zogenaamde Sixtijnse Madonna (±
1516) te Dresden (afb. 359).
Van XVe-eeuwse genre is tot de herinnering toe in deze statigheid verdwenen.
Het grootse van Michelangelo is hier in mildheid overgegaan.
Een bovennatuurlijk visioen. Koninklijk-zachte verschijning, lenig en hoog in het
ruisend zwellen van den mantel, de lichte voeten beschaduwd boven het blanke
gewolk, schijnt de allerheiligste Maagd te zweven, te rijzen in het licht des hemels
als uit nevelen de glans der maan. Met het Kind in haar armen is zij door eenvoud
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de vrijste en machtigste gestalte in de compositie. Maar bij den onbepaalbaren
zweem van vrouwelijke tederheid die in haar ligt, ziet het Kind er werkelijk als de
jonge God uit. Vooral vergeleken met het argeloze van de twee engeltjes onderaan.
De aan weerszijden knielende H. Barbara en Sixtus II (aan wien de schilderij haar
benaming ontleende), bemiddelaars tussen ons en het bovenaardse, wegen ietwat
op het inzakkend dons, - de zware, plebejische grijsaard, aan den meest rustigen
kant van Maria's beeld, door massa en houding tegengesteld aan de jeugdige
prinses, trots haar volle vormen zo bekoorlijk van kuise gratie. Blikken en gebaren
binden alle figuren aaneen, en deze bestaan alleen door haar verhouding tot de
middelfiguur. Nooit heeft Rafaël luchtiger harmonie bereikt dan in dit even rijpe als
reine werk.
Een eigen plaats nemen Rafaël's portretten in. Het deel van zijn oeuvre dat
eenieder het gemakkelijkst begrijpt, en toch wellicht het meest verrassende: niet
zozeer omdat wij daar den colorist doorgaans van zijn beste zijde leren kennen, maar hoe kon die dichter van de lieve levensidylle, die bemachtiger ook van het
groots-verhevene, daarbij nog zo doordringend objectief zijn, zo zijn edel vernuft
door letterlijke waarheid nog doen stralen?
De nieuwe middelen van de klassieke kunst, de wil om nadruk te leggen op het
wezenlijke, datgene wat een geheel bezielend samenhoudt, kwamen het portret
bijzonder te stade. Op dit gebied zijn de eerste beslissende zegepralen van den
tijd, naast Leonardo's Gioconda, wellicht in Venetië te zoeken, bij Giorgione en den
ouden Bellini. Uit de jaren 1510 dagtekenen dan de mooiste
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konterfeitsels die we aan Rafaël te danken hebben.
Zijn Julius II (het oorspronkelijke schilderij waarschijnlijk dat in de Uffizi), met den
toegesloten mond, den diepen blik onder het harde voorhoofd, is op zichzelf een
brok geschiedenis, tragisch type van den man die heerst door zijn wil, door de
ontembaar taaie kracht verstijvend in dat oude, moede lichaam; doffe roden omgeven
het gezicht als de droeve glorie van een zonsondergang.
Leo X (1517-1519, Pitti, afb. 360), de Medicese genieter, met zijn vet-fletse kaken,
zijn amechtige borst, zijn smal brein en zijn kippige oogjes: wat er aan fijner
geestesleven nog in hem was wist Rafaël toch te doen uitkomen, verheerlijkt in echt
pauselijken luister. Julius' handen waren zenuwig-energisch, met iets bijna van
roofvogelsklauwen: die van Leo X rusten poezel en mals, handen die graag mooi
beeldwerk betasten. Het realisme zit niet alleen in de bijzonderheden, maar in de
samenstelling zelve, al is die nog zo vernuftig berekend. De twee kardinalen naast
den paus voeren een nieuwigheid in: de gegroepeerde portretten.
In het konterfeitsel van graaf Castiglione (1515-1516, Louvre afb. 361) herkennen
we dadelijk den hoveling, die het ideaal van den volmaakten ‘gentiluomo’ had
beschreven en verwezenlijkt, zo natuurlijk edel, bescheiden voornaam zijn, hier de
uitdrukking, de houding, de schikking van het beeld in de lijst, en vooral het wonder
van die kleur, zonder enige drukte, zo innig eenvoudig en toch zo rijk en weids in
het onzegbaar kiese spel van grijze tinten bij wit en zwart. Rembrandt, die dit
schilderij op een veiling te Amsterdam zag, heeft er een krabbel naar gemaakt.
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Ik wens hier nog het niet zo algemeen bekende portret van een kardinaal op te
nemen, dat zich te Madrid bevindt (afb. 362). De expressiekracht van de lijn heeft
er een wondere loutering bereikt. Tot kalme grootheid opgebouwd is het als door
stilte gewijd. De kunstvaardigheid verdwijnt voor den geest, voor de ziel: het
spaarzame, klassieke gebruik van de middelen heeft nooit edeler triomf behaald.
En wat een psychologische macht! Dit is het portret van een ras. Het strenge en
heldere gezicht, de doordringende ogen, de bleke wangen, die uiterste verfijning
van een wezen, dat zijn innerlijk licht kent, de dunne lippen van den berekenenden
diplomaat, dat mengsel van katachtig-lenige zachtheid en afgesloten voorname
vastberadenheid, maken dezen onbekende tot het aangrijpende type van een
Italiaansen renaissanceprelaat; en, evenals de Gioconda, een van de meest
geheimzinnige typen van menselijkheid, die ooit door de kunst tot onvergetelijk leven
werden opgeroepen.
Men kan in opstand komen tegen den invloed van Rafaël; men kan achten dat
zijn voorstellingswijze, buiten de portretten, veel meer den indruk geeft van geregelde
schikking dan van natuurlijke werkelijkheid; men kan bij hem het drama missen,
betreuren dat hij te stelselmatig het hoekige vermijdt: ten slotte, in al de
verscheidenheid van zijn genie, blijft hij toch de halfgod, die ons het geluk van de
harmonische ruimte bracht, die voor goed de wetten vaststelde van den
grootdecoratieven vormen-stijl, die het innigst de beelden van het christelijk gevoel
met den reinen luister van de Helleense oudheid wist samen te vatten.
Hij was de volmaking van het klassieke: dat verklaart
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juist, dat hij geen zéér belangrijke navolgers hebben kon.

6. Fra Bartolommeo en Andrea del Sarto.
Naast de twee genieën die met hun Romeins werk de volgroeide renaissance
beheersen,past het nog op een paar schilders te wijzen, welke in dien tijd den
nieuwen stijl te Florence vertegenwoordigden: Fra Bartolommeo en Andrea del
Sarto.
Bartolommeo della Porta was hetzelfde jaar als Michelangelo geboren, 1475.
Onder den indruk van Savonarola's prediking verbrandde hij zijn wereldse
schilderijen, en trok zich na den dood van den profeet in het S. Marcoklooster terug,
waarom hij voortaan als Fra (broeder) Bartolommeo bekend staat. Na enkele jaren
moest hij toch zijn roeping weer gehoorzamen, maar stelde nu zijn kunst uitsluitend
ten dienste van zijn innig religieus gevoel. Hij stierf in 1517, nog vóór Rafaël en zelfs
vóór Leonardo.
In het eerste werk dat door den monnik werd geschilderd, de H. Maagd en S.
Bernardus, van 1506 (Florence, Accademia) (afb. 363), treft hij reeds door de
grootheid van de opvatting: een vergelijking met den Filippino Lippi van een twintig
jaar vroeger (afb. 291) of zelfs den Perugino (afb. 305), is geschikt, om ons weer
beter den jongen klassieken geest te laten begrijpen, en wat Bartolommeo in dat
opzicht, naast Leonardo en Michelangelo, toen al te Florence betekenen mocht.
Volgen wij zijn oeuvre tot den Christus met de vier Evangelisten (Florence, Pitti,
afb. 364), uit het jaar van zijn dood, dan zien wij hoe hij zich gestadig tot rijker,
statiger macht verhief, - wat anderen hem gaven en wat zijn eigen accent was.
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Hij verschijnt ons eerst als een gans klassiek geworden Perugino: hij heeft diens
eenvoudigen, zachten adel, maar verheerlijkt door vuriger gemoed, een beweging
die van dieper komt en rust vindt in bredere, vollere rythmen en massa's. Voor bouw
en leven van gestalte, gewaden, samenstelling, heeft hij van Michelangelo en Rafaël
geleerd, maar van Leonardo en de Venetianen dien warmen schaduwwasem waar
de vormen in baden. Doch den geest, niet de formule, heeft hij zich eigen gemaakt:
om te beseffen, hoe persoonlijk hij was, moeten we maar, als in het geval Rafaël,
even naar zijn discipelen kijken, naar Mariotto Albertinelli b.v. (1474-1515).
Andrea del Sarto, drie jaren jonger dan Rafaël (1486-1531), verdient een
afzonderlijke plaats: hij was in het toenmalige Florence de enige schilder die een
echt colorist mocht heten. Bijna altijd was de kunst van Florence er ene geweest
van den vorm, - tekening en boetsering, - en de invloed van Michelangelo scheen
daar nu niet anders meer dan plastische waarden toe te laten. Het enige middel om
in het Florence van Michelangelo oorspronkelijk te blijven, vond Andrea del Sarto
in de kleur, en in zijn zin voor werkelijkheid. Wellicht hadden de Vlamingen hem den
weg gewezen: zijn meester, Piero di Cosimo, was groot bewonderaar van Huighe
van der Goes, en Andrea zelf blijkt meer dan enig Florentijns tijdgenoot naar het
Noorden te hebben gekeken: hij nam wel eens motieven van Albrecht Dürer over
(b.v. den zwevenden engel op afb. 366).
Toch voelt ge bij hem, die in sommige opzichten met Rafaël verwant was en zowel
Michelangelo als Leonardo had bestudeerd, dat hij reeds tot het geslacht behoort
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van de laat-gekomenen, de nalezers van een overvloedigen oogst: te veel gemak,
dat dikwijls oppervlakkigheid wordt. Zijn kunst trekt ons meer door decoratieve
hoedanigheden aan, dan dat zij tot onze diepere menselijkheid spreken zou. Maar
hoe innemend kan zijn wereldse glans zijn! Hij bracht wat geen ander zó vermocht
te geven: de bloem van het reële leven, de verheffing tot een hoger plan van het
dagelijks bestaan, veredeld door die stille vreugd, zich gezond en schoon te weten,
- veel dus van hetgeen de bekoorlijkheid van het Quattrocento uitmaakte, maar dit
nu vertaald in den trant van een tijd, die een ongemeen glorieuzer opvatting van 's
mensen waardigheid had.
Zijn eerste werk van betekenis, de Engelse Groetenis van ± 1511-1515 (Pitti, afb.
365), staat vrij dicht bij de bevalligheid van Leonardo's school en heeft de lenige
lijnen van een minderen Rafaël. Men denke aan de wijze waarop dat onderwerp in
de vorige eeuw werd behandeld; nu is de geur van innigheid er uit. Was deze Maria
aan het bidden? Zij herinnert veeleer aan de zwierig-bedaarde voornaamheid van
een dame die receptie houdt. Een naakte jongeling zit op den achtergrond en van
op een terras kijken nieuwsgierigen naar het zonderlinge voorval dat zich onder hun
ogen afspeelt. Maar hier as de ruimte van den nieuwen stijl en de schoonheid van
zijn gestalten. Het decor steunt en verbindt de figuren, is er mee te zamen gezien.
Het open toneel - want een ‘toneel’ is het juist, - strekt zich ver voor ons uit, en wij
begrijpen nu wat het naakt personage daar in het verschiet doet, als wij maar willen
aannemen, dat de artistieke bedoeling den voorrang op de godsdienstige
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gekregen heeft. De lichaamsbouw, van alle ascese vrij, wordt door de kleding
verduidelijkt, de houding der H. Maagd als een beeld geschikt, en van de gewrichten
zoveel getoond als maar mogelijk was.
Het meesterschap bereikte Andrea del Sarto met zijn wandschilderingen in het
voorhof van de S. Annunziata, waaronder de Geboorte van Maria (1514, afb. 366).
Hier verwijs ik naar Ghirlandaio's Geboorte van Johannes, die een kwarteeuw ouder
is (afb. 298), en hoef dan niet verder aan te dringen op de verwezenlijking der ruimte,
tot eenheid gebracht door het chiaroscuro en den rythmus, zo gebonden en zo vrij,
van dien magnifieken figurenkring, met de twee rustig schrijdende vrouwen vooraan.
Al de elementen zijn gewone werkelijkheid uit dien mooien Florentijnsen tijd: maar
te zamen een gedicht, waarin machtige jeugd de volte van haar kalm geluk uitzingt
in bloeiende kleuren.

7. Tiziaan tot 1526.
Als ik Andrea del Sarto een colorist noem, dan meen ik daardoor eenvoudig, zoals
daarjuist gezegd, dat hij van ‘bloeiende kleuren’ hield, terwijl hij de lijnen in een
donzig ‘sfumato’ verzachte, - maar niet, dat bij hem, zoals bij Giorgione, de kleur
met haar eigen lichtwaarden het uitgangspunt en het principe van een geheel nieuwe
syntaxis der schilderstaal was. In dat opzicht lag er een aanmerkelijke afstand tussen
Florence en Venetië.
De man, die voorgoed de eigenlijk picturale opvatting van Venetië zou doen
zegevieren, was Tiziano Vecelli. Een van de grootste schilders die het mensdom
ooit voortbracht. Een paar geslachten lang stelde hij alle kunste-
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naars rondom zich in de schaduw. Er is er geen wellicht, die zo volledig de
renaissance en haar verschillende aspecten in de schilderkunst uitdrukte. Hij had
het voorrecht, op zijn minst driekwart van een eeuw werkzaam te zijn. Was hij
geboren in 1477, of eerst enkele jaren later, daarover wordt getwist. Maar tot zijn
dood, in 1576, - en hij stierf dan nog wel aan de pest! - werkte hij onafgebroken
door. Hij ontwikkelde zich gestadig, als een boom met steeds diepere wortels en
bredere kruin. In het tijdperk dat ons thans bezighoudt, ligt zijn zuiver artistieke
betekenis hierin, dat hij de veroveringen van Giorgione uitbreidde en de klassieke
kunst verrijkte met al de middelen van het ‘colorisme’.
Hij kwam uit de bergen van Cadore in Friaul. Kloeke zoon van gegoede boeren,
groeide hij op bij de dennebossen der Tyroolse Alpen, in de reine en sterke lucht
der hoogten. Toen hij den tover onderging van de schitterende lagunenstad, gaf hij
er zich niet aan over met dien dromerigen weemoed van zijn vriend Giorgione, die
zo vroeg sterven zou. Hij bezat in het bestuur van zijn leven een positieven zin, een
wilskracht, een strenge heersersenergie, die hem nooit begeven zouden.
In zijn vroegste werken, niet in zijn Paus Alexander VI met Jacopo Pesaro voor
den heiligen Petrus, te Antwerpen (± 1502), die enigszins aan Bellini herinnert, wel
echter in de ‘Zigeuner-Madonna’ te Wenen, den Heiligen Marcus met vier andere
heiligen in S. Maria della Salute te Venetië, Madonna's met heiligen te Wenen,
Madrid, Parijs en Dresden, den zogenaamden Ariosto te Parijs, die nog voor den
dood van Giorgione of kort daarna moeten geschilderd zijn, onderscheidt
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men zeker diens invloed. Maar weldra zou hij dan in zijn kunst een nieuw borrelend
sap van levenskracht opjagen en de Venetiaanse school in de glorie van haar
middagzon laten pralen.
In de jaren 1510 verschijnt hij ons als een mannelijker Giorgione, die zichzelf
volkomen meester is, een ruimeren, vasteren greep op de wereld heeft, een
heroïscher gevoel in zijn mensen laat rijzen. Zijn liefde voor gezonde schoonheid,
die prachtig in Gods-zon openbloeit, verkiest dat volvlezige blonde vrouwe-type,
dat voortaan als bij uitstek ‘Venetiaans’ zal gelden, al is het in de Venetiaanse
bevolking bezwaarlijk terug te vinden. Dat vrouwe-type heeft hij gemeen met Palma
Vecchio (± 1480-1528), en er wordt verondersteld dat wij het vooral aan dezen te
danken hebben: het meest beroemde voorbeeld is Palma's S. Barbara in S. Maria
Formosa (afb. 367).
Dit moment in de kunst van Tiziaan laat zich wellicht het best beoordelen naar
het schilderij, dat lang en willekeurig genoeg als ‘Hemelse en Aardse Liefde’ bekend
stond (Rome, Galleria Borghese, afb. 368), - al weet ik niet recht, welke hier de
aardse, welke de hemelse zijn zou, - en waar thans de spitsvondigheid der geleerden
allerlei andere verklaringen voor uitdenkt. Venus en Medea? Wat die allegorische
voorstelling beduiden wil, is ten slotte van minder belang, bij het wonder van
schoonheidsgevoel dat het werk doorgloeit, - het schoonheidsgevoel van Giorgione,
maar rijper nog geworden, verzadigd van luister, en dat hier als een volleren klank
geeft. Niemand was verder gegaan in het belichamen van dichterlijken droom door
plastische vormen.
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Het vrouwelijke ideaal van het breedpralende Venetië is zinnelijker dan dat van
Florence, - al behoudt in dit werk de zinnelijkheid al het groot-zuivere van een
Praxiteles, - en minder verfijnd van zenuwen, dichter bij de natuur, als een heerlijke
plant, De Gioconda wakkert dadelijk onzen geest op; vóór de vrouwen van Tiziaan
volstaat het schouwen; wij hoeven er niet bij te denken, maar voelen ons één met
de krachten der aarde.
Van Tiziaan's veelzijdigheid kunnen enkele afbeeldingen geen idee geven. Toch
wil ik niet verzuimen, een zijner portretten van ± 1520 te tonen, b.v. den Man met
den handschoen in het Louvre (afb. 369). Wij denken nog even aan Giorgione bij
die slanke jeugd, bij de donkere warmte van dien mijmerenden blik, - en heimwee
grijpt ons aan, voor den hogen, gevoeligen adel van die renaissance-mensen,
ademend in een wereld van alle kleinmoedige zorg bevrijd.
Ik verwijs nog even naar Rafaël's portretten: zelfs waar die Venetiaansen invloed
had ondergaan bleef hij toch beneden het ‘picturale’ van Tiziaan. Hier heeft de
zuiver-picturale behandeling voor gevolg, dat het licht een gewichtig
uitdrukkingsmiddel wordt; dat al wat niet beduidend is in schaduw wordt verdoezeld,
om alleen het wezenlijke te laten spreken; dat de figuur in de onbepaalde ruimte
van den achtergrond met meer lucht omgeven is; dat de stoffelijkheid zelve, het
lichamelijke leven, werkelijker geworden is, en dichter bij het individuele, terwijl toch
door den vereenvoudigden en samenvattenden vorm het portret nog aan grootheid
wint.
De beslissende triomf van Tiziaan was de bijna zeven meter hoge Hemelvaart
van Maria, die hem in 1516
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besteld werd en in 1518 op het hoofdaltaar van S. Maria dei Frari onthuld (afb. 370).
In drie horizontale zonen machtig opgebouwd, is zij het uitnemendste voorbeeld
van de wijze waarop die tijd ook in de paneelschildering het groot-decoratieve
aandurfde. Wat zijn wij nu verre van het Quattrocento! Hier is helemaal niets kleins
meer aan, wij staan voor een kunst die overal op het ganse gericht is. Het werk
maakte een overweldigenden indruk: de man, nu omstreeks veertig jaar, ontplooide
zijn oorspronkelijkheid in een monumentale opvatting, die de drift van Michelangelo
en de rythmische welluidendheid van Rafaël met den glans van de Venetiaanse
kleur verenigde. Wat die Venetiaanse kleur hier bijdraagt tot de vrijheid èn tot de
concentratie van de samenstelling, beseft men het best als men deze ‘Assunta’
vergelijkt met het laatste schilderij van Rafaël, de Verheerlijking van Christus op
den berg Thabor (Vaticaanse Galerij), in 1517 besteld en in 1520 in hoofdzaak
voltooid (afb. 371), de lijnenstijl van Rafaël lijkt academisch naast Tiziaan's symfonie
van licht en massa's, die organischer eenheid bereikt en van het wonder een echter
werkelijkheid maakt.
Beneden is alles gewoel en opgewonden ontroering van reuzen-gestalten, maar
één zwaar-gesloten geheel, door houdingen en gebaren verbonden aan de
grootsontspannen rijzing van Maria in het licht van den aether. De bolle draperie
van Rafaël's Sixtijnse Madonna (waarschijnlijk iets vroeger ontstaan) wordt hier tot
een wervelende omhoogzeilende beweging. Lenig stoeiende engelen dragen haar
in gejubel van blijdschap: weer een

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

609
koor dat bijeengehouden wordt door het spel van schaduw en klaarte. Want vooral
door akkoorden van licht-en-kleur wordt het geheel tot éne hymne. En dank zij die
vaste akkoorden schijnt de beweging waarlijk als van binnen uit te breken: zulk een
dynamische macht van verrukte levensvreugd doorstroomd was buiten Venetië nog
onbekend.
Omtrent dien tijd begon Tiziaan een reeks echtdionysische doeken voor den
hertog van Ferrara te schilderen. Zij behoren tot de mooiste zangen van heidens
zinnelijk geluk. De motieven, uit dichters der oudheid geput, had zo het schijnt Ariosto
opgegeven: het Venusfeest, de Bacchanale (beide te Madrid), Bacchus en Ariadne
(te Londen). Dit laatste dagtekent van omstreeks 1523 (afb. 372).
Bruisende beweging door de kleur in evenwicht gehouden. Ariadne achterna stort
zich Dionysos van zijn wagen, in het licht, vervoerd door zijn goddelijken liefderoes.
Het stout zwevende lichaam, van alle zwaarte ontdaan, wentelt zich geheel om zijn
as, snijdt werkelijk de voelbaar geworden ruimte door. De drijvende mantel, die met
zijn rood de veerkrachtige frisheid van het vlees omwappert, breidt dien rythmus
uit, die zich dan draaiend voortzet in de naar de diepte toe vluchtende Ariadne,
terwijl, tussen die twee, de soepel-stille panters den loop stuiten. Aan de andere
zijde schuins uit het woud brekend, raast en schatert de wilde exaltatie op van
cimbelslaande maenaden, naast de duistere en brute natuurmachten gistend in
ruwbastige saters, met parmantig voorop stappend de verrukkelijke kleine bokspoot,
neusje omhoog, en lekker als een gulden druif. Een
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overvloed van naakt leven en opgistende sappen, den sterken geur uitwalmend van
aarde en bos onder koesterende zon. Uit dat gewarrel, dat toch een driehoek van
hecht-samengestemde tinten uitmaakt, barst de onstuimiger én tevens klaarder
beweging van de twee hoofdfiguren los, waarboven de zomerhemel zich uitspant
en zijn sterren-kroon glimt.
Zonder de nieuwe kleur ware zulk een schilderij niet mogelijk geweest. Tot nog
toe behield de beweging toch altijd iets van beeldwerk. Dit lied van het leven eiste
het vloeiend-bindende van het koloriet. Alleen door de weergave van de lucht zelve
zou men later nog grotere eenheid kunnen bereiken.
Hier werd nu volkomen harmonie tussen de felle beweging en al wat haar omgeeft
vooral verkregen door de kleur, die - willen we afzien van dien Noordsen meteoor,
Grünewald, in Italië onbekend, - nog nooit zo intens was geweest. De zee schittert
het strand toe, het licht straalt door het wemelende lover. In den luister van dat
zuiderse feest glanst het lichaam van Dionysos, vlamt zijn mantel tegen den
middag-hemel, het rosachtige vel der woudgoden klinkt samen met de groene
schaduw der bomen. Tonen van bloed en warme rozen, zonverbrande vruchten,
roodkoper en topaas, blonden oostersen wijn, onder het doorschijnende blauw, met
enkele fikse indigostreken op den verren horizon, dat alles luidt zo vrij en zeker
ineen, zo delicaat en machtig, dat de levenskracht vermenigvuldigd in ons stijgt en
een soort van geestelijke dronkenschap in ons hoofd gaat zingen.
Uit dezelfde periode als de schilderijen voor den hertog van Ferrara dagtekent
de Venus Anadyomene in Bridge-
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water House te Londen (± 1520, afb. 373). Een afbeelding laat niets vermoeden
van de tederheid der schakeringen en licht-reflexen, die den edelen vorm een geheim
leven schenken, in de ademende lucht van den bleek-blauwen hemel en de
sidderende zee, - een onovertroffen gedicht van eeuwige schoonheid. Het verschil
in stijl met Botticelli's Geboorte van Venus (afb. 289) is leerrijk genoeg.
Ik maak er attent op, dat de Graflegging in het Louvre (afb. 374) juist uit denzelfden
tijd is: evenals den lichten dans van den lust kent Tiziaan de diepten van het drama.
En het zinnelijk element van de schilderkunst, de kleur, komt hem hier niet minder
te stade.
Men stelle hiernaast de Graflegging van Rafaël, in de Galleria Borghese te Rome
(afb. 375): niet om Tiziaan en Rafaël aan elkander te meten, - want Rafaël's paneel
is m.i. maar zwak werk, trouwens van 1507, dus nog véér den Romeinsen tijd, maar wel om nog eens de plastische taal met de coloristische te vergelijken. Dan
zal men weer merken, hoe licht en schaduw hier dezelfde uitwerking hebben als ik
in het portret aantoonde. O.m., eenvoudiger en grootser verdeling en constructie, wat voor de vertolking van religieus gevoel van bijzonder belang zijn kan. Halfduister
omhult gezicht en bovenlijf van Christus: de geheimenis van den dood sluiert even
den sluimerenden God. Rondom het bleke lichaam is de rijkdom der warme tonen,
in den tragischen avond verdoofd, als een krans van tedere liefde. Bij Rafaël bleef
het naakt nogal abstract: maar de kleur laat meer naturalisme toe; en de materiële
werkelijkheid grijpt nauwer om het hart. Eindelijk zal het zelfs op de
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afbeelding niet ontgaan, hoe Tiziaan de zij-figuren links met losseren toets schilderde,
en nu door lichtwaarden den verderen afstand aanwees.
Het toppunt van de ontwikkeling die de eerste helft van Tiziaan's leven vult,
aanschouwen we in de Madonna der familie Pesaro, in S. Maria dei Frari (afb. 376).
Triomfantelijke exvoto, door bisschop Jacopo Pesaro besteld, ter herinnering aan
zijn overwinningen op de ongelovigen. Het werk werd in 1526 voltooid.
Feitelijk staat dit al even ver van de ‘Assunta’ (afb. 370), als deze zelf van den
Bellini van 1505 (afb. 327). Wat een weg werd er in die twintig jaren afgelegd! Bij
Bellini nog de symmetrische samenstelling met den troon in het midden. Maar àlles
wat voorafging lijkt naast het schilderij minder vrij (6).
Tiziaan bouwt het coloristisch op, breekt de kerkwanden door, verkiest de open
ruimte, waar men tussen een geweldig zuilenpaar de wolken uit de zee ziet opdrijven.
Hij maakt ruimte met de figuren zelf, wier verschillende richtingen in elkaar werken
tot éne beweging, statig zich schuin uitbreidend, maar aan den rechterkant gedrongen
en steil. Het Kindeken Jezus, dat zo lief den sluier der moeder oplicht, verbindt het
hoofdmotief met S. Antonius en S. Franciscus, die de H. Maagd leden der familie
Pesaro voorstellen. S. Pieter wendt zich door zijn houding tot Maria en door zijn blik
naar Jacopo Pesaro, achter wien een krijger, die een Turk en een neger aansleept,
een groot vaandel in de lucht laat spelen. Onder de plechtigheid van de meesterlijke
portretten doet de kleine jongen, die naar ons kijkt, bijzonder fris aan. Geen accent,
of het wordt door andere opgeno-
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men en gesteund: geen zwaarte, of zij is in evenwicht met andere. Maar alle vroegere
gewrochten worden nu overtroffen door de decoratieve macht van dien vollen,
glorierijken rythmus der massa's stijgend naar de schoonheid der zacht-neigende
hemelkoningin, met het golvende vaandel als tegenhanger van de hoogzittende
hoofdgroep, en die enorme zuilen, van ongelijke dikte want ongelijk lang en ongelijk
verlicht, en die stout en onvernielbaar vast naar omhoog schieten.
En weer is het vooral door licht en kleur dat alles wordt samengehouden. Wat
een nieuwe vrijheid daaruit ontstaan kon, merke men b.v. aan het
gewaagd-onbevangene van de compositie der engeltjes op de wolk! (In die richting
had Correggio te Parma enkele jaren vroeger reeds den beslissenden stap gedaan).
Wisselende schaduwen verdelen en verenigen, laten de H. Maagd en het Kind in
de helderste klaarte gloren. Wat ware in dat weids decor de majesteit der vormen,
zonder de praal van het koloriet, die forse en harmonische klanken onder den zegen
van het luchtgestraal, dat rijzend georgel van tonen, die, opgaande uit de brede
akkoorden onderaan, naar omhoog toe steeds lichter en lichtender worden?
Ik zal nooit den dag vergeten, dat ik, nog heel jong zijnde, voor de rustige
heldhaftigheid van dat koninklijke schilderij eerst begreep wat de renaissance
betekende. Het leven kreeg een nieuwen zin. Die edele gestalten, die de kern van
hun kracht in zichzelf dragen, die gebieden kunnen over het lot in het zelf en
vertrouwen op den algemenen levensstroom die door hen vaart, zij staan, vrij
ademend, vast op deze aarde, kijken rond met een blik die geen kleinhartigheid
kent. De middeleeuwse
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ootmoed heeft geheel afgedaan. Wij hebben de schemering der kathedralen verlaten
voor de portiek van een ouden tempel, bij de blauwe zee. Zelfs geen herinnering
meer aan de vroom-dromerige stemming van Bellini. Het specifiek-christelijke heeft
weer plaats gemaakt voor een gevoel van verheerlijkte menselijkheid, dat verwant
is met het Griekse. Alleen heeft het renaissanceideaal meer van de werkelijkheid
in zich opgenomen.
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XVI. Overgang naar de late renaissance in
Italië (± 1515-± 1540)
1. Inleiding.
In deze periode speuren we niet minder dan het begin van een omwenteling, die
de Europese kunst een gans ander uitzicht zou geven, om eerst honderd jaar later
met Rembrandt definitief voltrokken te zijn.
De hoogte, die de eigenlijk klassieke mocht heten, was een smalle bergkam. Haar
zuiver karakter behield de klassieke kunst slechts gedurende een twintigtal jaren.
Het leven zelf is voortdurende wisseling, en volkomen evenwicht is wel het minst
bestendige. Maar de vraag mag gesteld worden, hoe het komt dat het wezen zelf
van het klassieke zoveel langer in de oudheid zijn werking het gevoelen, dan in de
renaissance, waar het van bijzonder korten duur was. De oorzaak ligt wellicht hierin,
dat de klassieke kunst - ideale verheerlijking van de objectieve, zinnelijke wereld, aan de gehele geesteshouding van de antieke cultuur beantwoordde, zoals blijkt
uit den anthropomorfischen godsdienst; terwijl het christendom, met zijn subjectieve
innerlijkheid, de Europese cultuur doordrongen heeft. Zelfs uit de louterklassieke
Italiaanse kunst, en zelfs daar waar die naar de les van Griekenland luisterde, sprak
toch meer het eigen gemoed dan in de beelden van het Parthenoon. En een
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Rafaël kon niet al de behoeften bevredigen van een zo veelzijdig omgewoelden tijd
als den aanvang van de XVIe eeuw.
Het leven is altijd voortzetting en reactie te gelijk. Van geen enkele verovering
der klassieke kunst werd afgezien. Maar reeds midden in haar hoogsten bloei doen
zich tekenen voor van een nieuwen geest, dien ik voorlopig met de negatieve
benaming ‘anti-klassiek’ kan aanduiden.
De late renaissance heet nu gewoonlijk het maniërisme, en maniërisme leidt dan
tot iets - en valt dan samen met iets - wat voor prae-barok mag doorgaan. Die
woorden zijn weer zwanger van misverstand: het is zaak, te omschrijven wat wij er
mee bedoelen, bijzonderlijk met het oog op het tijdperk dat ons in dit hoofdstuk moet
bezighouden.
‘Manier’ klinkt doorgaans onvriendelijk, als een kenmerk van verval: in het leven
van een stijl gelijk in het leven van een kunstenaar, nadat het toen hoogstmogelijke
bereikt is, komt het hachelijk ogenblik, dat men geneigd is, op het verworvene te
gaan teren. Traditie dreigt conventie te worden. Er wordt meer vertrouwen in de
school gesteld dan in de natuur. Uit hetgeen de voorgangers gevonden hebben,
halen de epigonen de knepen. Wanneer men zijn werktuig volkomen meester is,
kan het werktuig de baas worden. De geest schépt dan eigenlijk niet meer; er bestaat
geen noodzakelijke band meer tussen inhoud en vorm; de vorm, op zichzelf
behandeld, zal dan niet altijd aan gezochtheid ontsnappen; kunst wordt licht
gekunsteldheid.
Toen Rafaël stierf, mocht de plastisch-lineaire stijl

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

617
op volmaking bogen; alles wat die stijl, met zijne uitdrukkingsmiddelen, te zeggen
had, was nu gezegd: het ‘maniërisme’ bleek voortaan onvermijdbaar.
Doch in ‘maniërisme’ zit tevens een kiem van nieuwe ontwikkeling: de erkenning
dat de vorm van het kunstwerk, buiten het onderwerp om, aan eigen wetten
beantwoordt, - de wetten van het kunstwerk op zichzelf, niet die van de gegeven
werkelijkheid; erkenning van die waarheid, dat het rijk van de kunst een wézenlijk
ander is dan het rijk van de natuur. Het gevolg is, dat van de natuur mag afgeweken
worden, b.v. om een vorm, zonder dwingend verband met de werkelijkheid, op het
vlak van een schilderij in samenklank of tegenstelling met andere vormen te brengen;
om een stelsel van ineensluitende rythmen te verkrijgen, dat alleen, binnen het werk
zelf, door den decoratieven kunst-wil verklaard wordt. Een subjectief element
verdringt aldus het objectieve van de voorafgaande kunst.
Maar dit verdringen van het objectieve door het subjectieve is juist datgene, wat
de gehele late renaissance meer algemeen kenmerkt, en waarvan het maniërisme
slechts een bijzonder verschijnsel uitmaakt. Want het eigenlijke maniërisme gaat
gepaard met sommige meer bepaald anti-klassieke of prae-barokke drijfveren, die
op andere wijze met het subjectivisme samenhangen of dat bevorderen. Wij zullen
trachten, die even vast te stellen:
De klassieke kunst berust op een bewuste, regelende rede, die ordent en
samenbindt, die het wel-bepaalde wil, het algemeen-geldende, de norm, het beeld
van het bestendige zijn; zij is bezield door het geloof aan de harmonie der natuur,
- harmonie tussen mens en natuur,
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harmonie in den natuurlijken mens: daartegenover komt nu gevoel bovendrijven;
onberekenbare krachten lijken uit de gestalten te breken, een innerlijke, instinctieve
drang, die niet meer door de rede beheerst wordt, middelpuntvliedende pulsaties,
die in een niet-striktbegrensde ruimte uitstromen; het rustig evenwicht wijkt voor
conflicten,de stille statigheid voor bandeloze beweging, het vaste voor het zwevende,
het gedefiniëerde voor het eindeloze, het algemene voor het bijzondere, te meer
daar de maniëristische vrees voor het banale wel eens naar het zonderlinge afglijdt;
- het zijn wordt door het wordende vervangen.
De klassieke kunst wenst architectonische klaarheid: nu wordt de compositie
losser, vermeit zich in het ongelijkmatige, schiet er haar scherpe duidelijkheid bij in.
De klassieke kunst verkiest het eenvoudigste uitzicht, in het vlak zelf van het
schilderij: nu gaat men van schuinlopende richtingen houden, die den blik naar de
diepte verlokken; de ruimte, zover die buiten de figuren bestaat, wordt soms
onwerkelijk, althans niet logisch in elkaar gevoegd; figuren, die de rand doorsnijdt,
wekken den indruk dat de ruimte zich verder buiten de lijst uitstrekt.
Een klassieke compositie bestaat uit delen, die elk hun eigen waarde behouden,
zo precies zichtbaar, dat wij ons elk van die delen in zijn geheel kunnen voorstellen:
nu wordt daarvan afgezien, om sommige delen ten koste van andere te beklemtonen.
De klassieke kunst staat in haar serene kalmte op een hoger plan dan het
dagelijkse, boven den hartstocht; nu komen de veelsoortige gemoedsaandoeningen
tot uitdrukking; de portretten winnen aan psychologische
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beweging; het kunstwerk wendt zich meer tot den toeschouwer, verbindt hem directer
aan het toneel, dat bijna gelijkvloers met hem wordt gedacht.
Dit alles kan zich voordoen binnen de grenzen van een kunst, de
Florentijns-Romeinse, die zich vooral door de lijn en de gegevens van den tastzin
uitte, maar werd dan nog aanzienlijk in de hand gewerkt door die andere, de
Venetiaanse, die de samenstelling meer op kleurakkoorden bouwde. Waarbij dient
aangemerkt, dat met de samenstelling in kleurakkoorden de samenstelling door
contrasten van licht en schaduw mag gelijkgesteld worden: hoofdzaak is, dat het
spel van licht en schaduw of het spel van de kleur niet meer alleen gebruikt wordt
tot begeleiding van den plastischen vorm, maar den plastischen vorm zelf aan zich
ondergeschikt maakt. Het spel van licht en schaduw heeft daarbij dan nog deze rol,
dat het de expressie van de kleur steunt.
Waar de getekende vorm door kleur en licht verdrongen wordt, wint niet alleen
de samenstelling aan vrijheid, maar kan ook het minder edele in een sfeer van
schoonheid opgenomen worden.
Dat de frontale houding en, laat me maar zeggen, de frontale samenstelling nu
plaats maakt voor schuinse richtingen, dat het effen vlak en het regelmatige
vermeden worden, is zeker ten dele hierdoor te verklaren, dat het licht aldus een
veelvuldiger bedrijvigheid kan uitwerken. In elk geval is het niet moeilijk in te zien,
dat de nieuwe stijl vooral door de lichtschildering moest gedijen. En het hoeft geen
verder betoog, dat de kleurtoon, het muzikale element in de schilderkunst, een veel
subjectievere taal spreekt dan de plastische vorm.
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De ommekeer, al kwam hij niet plotseling, al werden niet dadelijk alle gevolgen uit
het principe afgeleid, mag geweldig heten: want de compositie naar kleur- en
lichtakkoorden gehoorzaamt aan gans andere wetten dan de compositie die op
evenwicht der vormen berust. Zij beantwoordt aan een andere wijze van zien. De
uitdrukking ligt niet meer in de omtrekken, maar in de samenstemming van hel en
donker, die niet noodzakelijk aan de vormen zijn gebonden, in de samenstemming
van toonmassa's, die niet tegen elkaar hoeven afgegrensd te zijn, die in elkaar
kunnen vloeien, die het vast-bepaalde vervangen door eindeloze beweging, die het
onuitspreekbare van het gevoel door het muzikale van de kleur kunnen vertolken.
De eenheid van de voorstelling kan dan ook gezocht worden in het atmosferische,
waardoor de ruimte zelf een stoffelijkheid wordt, net als de dingen die er in leven.
En feitelijk wordt door dit alles de zege voorbereid van een zuiver ‘picturale’
schilderkunst, los van het plastische, dat zij eerst met de beeldhouwkunst gemeen
had: het eindpunt van die ontwikkeling wordt bereikt, doch dit eerst later dan in het
hier beschouwde tijdperk, wanneer de schaduw als uitdrukking van den vorm geheel
uitgeschakeld wordt, en het licht van buiten de dingen, als compositie-middel,
vervangen door het licht dat binnen in de kleur zelf zit. De vervulling van alle beloften
wordt in dat opzicht eindelijk door den volgroeiden barokstijl gebracht. De dingen
worden dan alleen geschilderd, niet zoals we weten dat ze zijn, doordat wij ze betast
hebben, maar alleen zoals zij aan ons oog verschijnen, louter optisch.
Verschillende trekken, die de late renaissance
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voorspellen, vallen al te ontwaren bij de uitstekendste vertegenwoordigers van de
klassieke kunst zelf. Aan den enen kant door het colorisme van Giorgione. Wij
hebben gezien, hoe het zijn discipel Tiziaan allerlei nieuwe vrijheid van schikking
veroorloofde. Maar aan den anderen kant, zelfs in den schoot van de
Florentijns-Romeinse school, lag het anti-klassieke reeds in Michelangelo opgesloten,
in de tegenstrijdigheid die zijn natuur zelve kenmerkte. De uiterste spanning van de
twee machten die in zijn ziel en in zijn modelé worstelden, kon niet anders dan op
een breuk van het evenwicht uitlopen. Tevens werd zijn schilderwijze breder, zoals
ik bij den Jeremia liet uitschijnen, - een feit van betekenis, dat zelfs hij, door en door
beeldhouwer, hier van de scherpe lijn afzag. Met zijn laatste werken in de Sistina,
vooral de laatste twee hoekfresco's (1511-1512), had hij den stoutsten barok
benaderd. Er mag verder aan het veelzeggend verschil herinnerd worden tussen
Rafaël's Stanza della Segnatura en de onmiddellijk daarop volgende Stanza
d'Eliodoro (1511-1514), toen hij trouwens enige voeling met Venetië had.
En Rafaël was nog niet overleden, Tiziaan nog niet tot de volkomen overwinning
van de kleur geraakt, of het grondwezen van de nieuwe kunst was reeds op de
meest besliste wijze door Correggio geopenbaard.

2. Correggio.
Antonio Allegri - de naam paste wonderlijk bij zijn wezen: allegro betekent blijde, was geboren te Correggio, - vandaar de naam waar hij onder beroemd werd, omstreeks 1489, en stierf, helaas te vroeg, in 1534. Het kleine stadje Correggio, in
de buurt
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van Modena, lag nogal afgezonderd. Zeker is Allegri te Mantua geweest: al kon hij
er Mantegna, in 1506 overleden, zelf niet meer ontmoeten, diens versiering van de
Camera degli Sposi, met de luministisch behandelde zoldering, heeft hij bewonderd
(afb. 227). De fantastisch gloeiende lichteffecten van Dosso Dossi te Ferrara (±
1579-1542) bleven hem niet onbekend. Enigszins verwant met Leonardo's discipelen,
wist hij ook, hoe zachte gratie door het Lombardisch ‘sfumato’ gebaat was, en aan
den anderen kant leerde hem zijn tegenvoeter Michelangelo, hoe de meest gewaagde
bewegingsmotieven te bemachtigen. Hij was vooral werkzaam te Parma, waar men
nog naartoe moet om sommige van zijn belangrijkste gewrochten te zien.
Het heersend gevoel bij Correggio is een heldere, aanminnige vreugd. Hij lacht
het leven toe, met argeloze zinlijkheid. De godsdienstige onderwerpen waren hem
slechts een voorwendsel; merkwaardig zelfs, hoezeer ze bij hem reeds doordrongen
zijn van dien geest, dien de Jezuïeten later in de kerk gedogen of bevorderen zullen,
om de religie bevallig te maken en het vrouwengemoed aan te lokken door al de
bekoringen van wat - sit venia verbo, - een mondaine godsdienst zou mogen heten.
In dit opzicht treft wel enige overeenstemming van Correggio's kunst met de
Venetiaanse: ze heeft geen ander doel dan verheerlijking van den levenslust, vrij
van elke bijgedachte aan het hiernamaals. Doch de vreugd van Correggio is lichter,
zonder het volle en warme accent van Giorgione, zonder de prachtige grootheid
van Tiziaan. Sedert de hellenistische tijden had niemand zoals hij de verleidelijke
charme van de vrouw uitgedrukt.
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Wat verwekelijkt zelfs, vergeleken bij de gezonde weelde van Tiziaan's schonen,
met soms wat van kwijnende neurose bijna in den behaagzieken glimlach, in de
melkbleke gevoeligheid der opaalachtig-uitwasemende huid. De tedere aandoening
zocht van zelf het mollige heldonker. Wie van Correggio's liefelijkheid niet houdt,
zal toch zijn vèrstrekkenden invloed niet miskennen: niet alleen heeft hij de typen
geleverd van de meest verspreide kerkelijke kunst tot op onze dagen, maar over
den barok heen verschijnt hij zelfs als de vader van den XVIIIe-eeuwsen Engelsen
en Fransen rococo, en tot in de XIXe zet Prud'hon zijne lijn voort.
Op zijn schilderskwaliteiten zal niet afgedongen worden. Zijn koloriet is een geheel
ander dan dat van de Venetianen: niet hun zomernamiddag-licht van amber en
goud, maar dikwijls, in zijn meest kenschetsende werken, - vooral in zijn latere heeft
hij dat ontwikkeld, - een fijn-zilverige harmonie, die koele tinten verbindt met kies
uitgelezen grijzen. Iets daarvan kon men al aantreffen bij Vincenzo Foppa, en werd
de gewone tonaliteit bij sommige Noord-Italiaanse tijdgenoten van Correggio,
waaronder voornamelijk Moretto van Brescia (± 1498-1554).
Doch de historische betekenis van Correggio ligt hierin, dat hij hoofdzakelijk
lichtschilder was, de eerste die consequent van het licht, belichaming der ruimte,
de ziel zelve van een schilderij maakte.
Van den beginne af heeft hem dat voorgezweefd: al herinnert zijn Madonna met
heiligen, te Dresden (1514-1515, afb. 377), direct aan Mantegna's Madonna della
Vittoria (afb. 378), - en terloops gezegd: de S. Jan naast
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de H. Maagd aan Leonardo, - toch is het verschil daar al duidelijk genoeg: de vormen,
met hun doezeligen omtrek in de alom binnenstromende dagklaarte, maken er
werkelijk deel uit van de lucht.
In het streven om elke hardheid te vermijden, zal weldra de lijn nog meer
versmelten, de lichtere schaduw door reflexen verlevendigd en alles in schakering
van toonwaarden opgelost worden.
De oorspronkelijkheid van zijn streven openbaarde Correggio in 1518, toen hij
de spreekkamer versierde van de blijkbaar zeer werelds-gezinde abdis van het
nonnenklooster S. Paolo te Parma (afb. 379), een priëel met zestien ovale openingen
op den azuren hemel, en aan de basis van het gewelf mythologische voorstellingen
in nissen. In de openingen poezele engeltjesparen, broertjes van de kleine kinderen,
die, in datzelfde jaar, rondom Tiziaan's ‘Assunta’ te Venetië (afb. 370) en door de
beemden van zijn Venusfeest te Madrid dartelden. Ze zijn verrukkelijk van fantasie
en frisse natuurlijkheid, onder de streling van het blonde gestraal, en hier is nu op
besliste wijze, zij het nog in het klein, het nieuwe beginsel van compositie gesteld:
de voelbaar-geworden ruimte is het eerst gegevene, waar de vormen hun wezen
aan ontlenen, en daarom mogen ze nu buitengewoon vrij geschikt worden, schuin
en asymmetrisch, zo dat de geest genoopt wordt om de beweging, door de lijst
oversneden, buiten die grens voort te zetten.
Een stap verder, en de koepel van S. Giovanni Evangelista te Parma (1520-1524)
is niet anders meer dan één uitzicht op den wolken-hemel, waar een fel verkorte
Christus in omhoogschiet, omringd van naakte apostel-
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gestalten, die Olympische goden lijken, en inderdaad veel van Michelangelo's ‘ignudi’
weghebben. De illusionistische opvatting, waardoor iedere verschijning
onafscheidbaar deel wordt van een in-eens-gezien geheel, is anders juist
tegenovergesteld aan die van de Sixtijnse zoldering.
Maar ik wil onmiddellijk tot dat nog stoutere fresco schrijden, Maria's Hemelvaart
in den koepel van den dom te Parma (1526-1530), die ik naar een
negentiende-eeuwse kopie laat beoordelen (afb. 380), daar het oorspronkelijke te
onduidelijk geworden is: een krans van wolken, door een warrelige vlucht van
ontelbare engelen bevolkt, rondom een gapenden afgrond van licht, waar de
gedaanten in opgezogen worden, te loor verblekend naarmate ze dieper in de
verblindende sfeer rijzen. De H. Maagd verschijnt zelfs niet meer in het midden:
daar wordt haar plaats ingenomen door een figuur - Christus? - die haar voor- of
tegemoet-zweeft. Men onderscheidt de lichamen haast niet meer, - de ganse
samenstelling leeft slechts door het licht: volkomen voorbeeld van een stijl, die den
adel van het klassieke evenwicht verving door duizelende beweging, zo vermetel
in haar verkortingen, dat Correggio niet aarzelde, in die verwikkeling van benen en
dijen, karig-gesluierde personages van onderen te laten zien, in loodrechte
perspectief, en dat een kanunnik, om zijn indruk gevraagd, dien samenvatte met
de woorden: een kikvorsenragout. Maar de kunstenaars vonden er een menigte
nieuwe motieven in, en den adem van een nieuwe kunst. De Carracci zouden er
later onvermoeibaar uit putten.
De Danaë in de Galleria Borghese te Rome, van om-
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streeks 1526 (afb. 381), laat ons Correggio als schilder van de vrouw waarderen:
dichter bij Fragonard of Boucher dan bij Giorgione en Tiziaan, maar met toch een
zin voor zuivere schoonheid, die in de Franse XVIIIe eeuw zeldzaam blijft. In dat
opzicht schijnt me de figuur van Cupido niet minder kenschetsend. Niemand heeft
bekoorlijker de frisse lenige zachtheid van het vlees geschilderd, in het gedempte
neuriën van zilverig licht en koele schaduw. Men zie b.v. Danaë's arm die op het
oorkussen rust. Ik hoef nauwelijks de vergelijking aan te bevelen met Tiziaan's
Venus (afb. 390), noch te wijzen op de echt Correggiaanse kleine amor's, die daar
zo kinderlijk-ernstig aan het knoeien zijn.
De Madonna met S. Hieronymus, een gedicht van stil geluk, in het museum te
Parma (afb. 382), bekend als ‘de Dag’, - in tegenstelling met het even beroemde
nachtstuk, de Aanbidding der Herders, te Dresden, - dagtekent van 1527 of 1528.
De figuur van den heilige werd door Tiziaan en Rubens overgenomen. En Van Dyck
was als voorbestemd, om in schilderijen als deze inspiratie te zoeken. Maar nooit
heeft hij de tedere gratie bereikt van die Magdalena, die met haar exquise hand het
voetje van het kind maar even aanraakt, en heel zacht haar hoofd vlijt tegen het
malse beentje, als een poes die getroeteld wil worden, terwijl de vrolijke kleine god
onachtzaam met de zijachtige blonde lokken van de mooie zondares speelt.
De voorkeur voor schuins-lopende richtingen in de samenstelling is hier weer
makkelijk te merken: alle rythmen leiden naar den boven-linkerhoek, terwijl de
schikking der personages, met den coulisse-achtigen
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(reeds maniëristisch langen) Hieronymus, en de neigende Magdalena, het toneel
verdiept, een middel dat later veelvuldig zal aangewend worden. Maar geen
afbeelding kan een idee geven van het fijne en prachtige licht dat het geheel
doordringt, tot de doorschijnende schaduwen toe. Misschien hield Giorgione vooral
van het licht, omdat het de dingen verheerlijkt tot een droom, die schoner is dan het
leven: Correggio bemint het licht om het licht zelf, en geen heeft als hij dat wonder
geschilderd, den vollen zonnemiddag in Italië, als een zee van klaarte alom
uitgespreid, met kristallijnen flikkeringen tot in den blauwigen nevel der verten.
De lezer zal begrijpen, dat ik van commentaar afzie bij het werk van Correggio
dat me het liefst is (Wenen, ± 1530): de nimf Io, zich overgevend aan Jupiter, die
in de gedaante van een wolk haar omhelst (afb. 383).
Het nadrukkelijk vertolken van ‘stemming’ en het sterker betonen van het affect,
- kentekenend voor een stijl, die overal beweging wenste, - was datgene wat het
onmiddellijkst in den smaak viel en door de discipelen van Correggio het lichtst kon
nagevolgd worden. Zelfs in de plastiek vinden we er een weerklank van, bij Antonio
Begarelli van Modena (1495-1565), die van Guido Mazzoni was uitgegaan en diens
naturalisme dan verzachtte door Correggiaans sentiment: men zie b.v. zijn Bewening
van Christus in S. Pietro te Modena (1544-'46).
Maar vroeger reeds bewees Correggio's stadgenoot, Francesco Mazzuola of
Mazzola, genaamd il Parmigiano of Parmegianino (1504-1540), hoe spoedig de
invloed van zijn meester aanleiding tot uiterst maniërisme kon
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geven. Hij was pas twintig jaar toen hij te Rome al gevierd werd. Om de pikante
bevalligheid, de mondaine behaagzucht van zijn overslanke vrouwenfiguren met
langen zwanenhals, die dadelijk in zwang kwamen, zou hij de eerste ‘salonschilder’
mogen heten (afb. 384). Men kan van hem te Dresden een schilderij zien, die
oorspronkelijk een Venus met Cupido was, voor den schandschrijver Aretino
bestemd, en die dan een Madonna met Kind werd, om den paus aan te lokken
(1527, afb. 385).
Die H. Maagd herinnert aan Michelangelo, maar hoe veranderd, met die
gekunstelde handen en die draadfijne lichten! Als bijzonder kenschetsend voor
Parmegianino's subtiele gezochtheid en zijn durf in de nieuwe compositiewijzen,
mag daarnaast gewezen worden op een vroeg fresco in S. Giovanni Evangelista te
Parma, waar S. Joris, in een ingewikkelde beweging, een voet over de kroonlijst,
zijn steigerend paard intoomt, dat uit den muur den toeschouwer toespringt (1521?),
en de H. Familie met Magdalena in de Uffizi, merkwaardig om de romantische
behandeling van de ruimte vol sidderende schijnsels, den ‘vlammenstijl’ van de twee
kinderen, en grillige omtrekken, die even aan Duitse platen doen denken. Tekeningen
van Parmegianino werden naar Fontainebleau overgebracht, en ‘le Parmesan’
genoot natuurlijk veel bijval onder de ploeg van Italiaanse kunstenaars, die ‘le
Primatice’ (Primaticcio, 1504-1570) sedert 1532 aldaar aanvoerde.

3. De school van Rafaël en de Florentijnen.
In de school zelf van Rafaël tierde het maniërisme reeds bij een van zijn voornaamste
leerlingen, Giulio Romano (1499-1546),
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die trouwens ook naar Michelangelo had gekeken en de meester van Primaticcio
werd. Men moet maar zijn Sala dei Giganti zien, in het Palazzo del Tè te Mantua
(1532-1534): de Val der Titanen bedekt er zonder omraming of onderbreking wanden
en zoldering met een dol-wilde verwarring van verrekte lichamen.
Hiermee kan de Sala Paolina in het Castello S. Angelo of Engelsburg te Rome
vergeleken worden. Die werd door een leerling van Rafaël, Perino del Vaga
(1500-1547) in de jaren 1540 met fresco's versierd: de wanden verdwijnen onder
een geschilderde architectuur en quasi-Pompejaanse voorstellingen, die alle
gebondenheid in een fantasiewereld oplossen. Reeds vroeger hadden in
samenwerking Maturino Fiorentino (± 1505-1528) en Polidoro da Caravaggio (±
1505-1543) naar hellenistisch voorbeeld de eerste ideale landschappen geschilderd,
waarin de figuurtjes bijzaak geworden zijn, vroege aankondiging van Paul Bril en
Nicolas Poussin: weer een teken van het overwicht der dichterlijk-subjectieve
zienswijze.
Te Florence is het bij de volgelingen van Andrea del Sarto dat de nieuwe stijl
bepaald doorbreekt. Andrea del Sarto zelf, bij wien de architectonische schikking
vaak voor de coloristische moet zwichten, houdt van schuinse opstellingen, die den
blik naar de diepte voeren. Het fresco van 1521, de Vier Werelddelen die Caesar
hun tribuut aanbrengen, in de mediceïsche villa te Poggio a Cajano, laat in haar
kleurenrijkdom vooral de beweging van massa's spreken. Op de Sacra
Conversazione te Berlijn (1528) verbinden aan den ondersten rand twee figuren te
halver lijve den toeschouwer met de heilige
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verzameling. Barok zoekt Barok: het pathos van het diagonaal naar den achtergrond
geordende Offer van Abraham te Dresden (± 1529) is niet vrij van herinneringen
aan den Laokoön.
Doch hier komen in de eerste plaats Sarto's leerlingen Rosso Fiorentino
(1494-1540) en Pontormo (1494-1557) in aanmerking. Bij hen ook wordt de
samenstelling verbrokkeld ten gunste van massa's door lichteffecten bezield, in een
wel niet schilderkunstig-optisch maar toch subjectief opgevatte ruimte. Ongemeen
kenschetsend is vooral de Kruisafneming van Rosso te Volterra (Museo civico,
1521): de verlengde gestalten doen laat-gothisch aan, en laten reeds aan Greco
denken. Elk trachten naar een norm is hier verdwenen, of liever, de norm wordt niet
uit de natuur herleid, maar uit een vorm-gevoel dat door de eigen voorwaarden van
het kunstwerk wordt ingegeven: het volume wordt zelfs cubistisch door scherpgekante
vlakken ineengezet. De geestelijke uitdrukking beheerst alles, en schuwt geen
overdrijvingen. - Rosso, in 1531 naar Fontainebleau beroepen, maakte door
zelfmoord een eind aan zijn leven.
Pontormo treft door strekkingen van denzelfden aard als bij Rosso. Tot typisch
voorbeeld diene zijn Christus voor Pilatus, in de Certosa di Val d'Ema bij Florence
(1522-1525). Wat blijft hier nog van de renaissance over? Het verwondert ons niet,
dat Pontormo - zoals trouwens Andrea del Sarto, - wel eens zeer door de houtsneden
van Albrecht Dürer aangetrokken werd. En bij hem veel meer dan bij zijn meester
is het niet het klassieke, maar wel het laat-gothische in Dürer dat hem van belang
schijnt. In dit fresco is alles ontstoffelijkt,
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lichamen en ruimteverhoudingen; wij zijn in een andere wereld dan de werkelijke
verplaatst; de twee hellebardiers vooraan, door den onderrand afgesneden, lijken
haast als spoken op te doemen.

4. Michelangelo en de Nieuwe Sacristie van S. Lorenzo.
Omtrent denzelfden tijd worden we in Michelangelo's scheppingen verschijnselen
gewaar, die ook op het gebied van de plastiek de wording van den nieuwen stijl
aankondigen: wat als onvermijdelijk voorkomt, wanneer men bedenkt, dat niemand
zo als Michelangelo al zijn gestalten, hoe ideaal opgevat ook, met het subjectivisme
van zijn gevoel doordrong.
De Nieuwe Sacristie, grafkapel der Medici, was hem door kardinaal Giulio dei
Medici in 1520 besteld. Buiten den bouw der kapel, waar Michelangelo al de plannen
voor maakte, bedroeg het ontwerp vier, dan nog meer graftomben met grote
marmerbeelden. Toen Giulio dei Medici in 1523 paus werd, onder den naam van
Clemens VII, kwam er voortgang in het werk; in 1527 was de meester met
verscheiden beelden al tamelijk ver gevorderd, al was geen enkel gans klaar, toen
te Florence de omwenteling uitbrak en de Medici weer verjoeg. Michelangelo, vurig
republikein, werd belast met de verdedigingswerken en versterkte den heuvel van
San Miniato. Door de keizerlijke troepen, die den paus steunden, belegerd, bood
de stad heldhaftig weerstand, tot ze in 1530 door verraad werd overgeleverd.
Michelangelo verschool zich. Maar op de verklaring van Clemens VII, dat hij niets
te vrezen had, indien hij de graftomben wilde voltooien, hervatte Michelangelo den
beitel, ter ere van
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hen die hij bestreden had. Men heeft boeken vol geschreven over de allegorieën
die hij daarin heeft willen behandelen; wellicht is de hoofdidee: het fatum van de
vergankelijkheid, waar ook de grootheid van het huis Medici onder bezweek, en dit
tragische in het tijdeloze overgedragen, sub specie aeternitatis gezien. Maar in die
beelden legde hij al zijn opgekropte woede, het drama van zijn driftig verlangen en
zijn neerslachtigheid; nog eens is het zijne ziel die hij gebeeldhouwd heeft; en het
is juist iets nieuws in de geschiedenis van de plastiek, dat alle beelden te zamen in
de eerste plaats belichaming zijn van ene ‘stemming’.
Michelangelo werd onder den arbeid ziek van overspanning. Hij was juist buiten
Florence, toen Clemens VII in 1534 overleed, en daar hij zich nu in zijn vaderland
niet veilig meer voelde, verliet hij het voor immer en ging zich te Rome vestigen,
waar hij de laatste dertig jaren van zijn leven doorbracht. De Medici-kapel bleef
onvoltooid. Wat wij er nu te aanschouwen krijgen beantwoordt maar gedeeltelijk
aan hetgeen Michelangelo gedroomd had. Van de talrijke beelden waren er slechts
zeven uitgevoerd, waaronder enkele zelfs niet geheel af; twee der sarcophagen,
de ene met Giuliano dei Medici, hertog van Nemours, tussen de figuren van Dag
en Nacht (afb. 386), de andere met Lorenzo dei Medici, hertog van Urbino, tussen
de figuren van Morgen- en Avondschemering; verder een Madonna met het Kind.
Architectuur en plastiek zijn hier nu door eenzelfden geest te zamen gezien en
verwezenlijkt, soms zeer nauw met elkaar verbonden: Giuliano en Lorenzo zitten
in den muur zelf. Maar de plastiek heeft de architectuur
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aan zich onderworpen, wat al het tegendeel van klassiek mag heten. En meteen
heeft ze alle hulp van de kleur afgewezen: ze wil geen andere middelen meer dan
die haar eigen zijn. Het is weer een teken van den antiklassieken stijl, dat de liggende
beelden, in onevenredige verhouding tot de ruimte, kolossaal moeten schijnen; dat
ze te groot zijn voor de sarcophaag, zo dat ze den indruk geven, daarvan te zullen
afglijden; dat de koppen de lijn van de kroonlijst doorsnijden, de plastiek dus niet
meer binnen de omraming der architectuur gehouden is. Dergelijke dissonanten
zijn hier reeds vol betekenis, al brengen de zittende figuren ze weer tot samenklank.
Die zittende figuren hebben geenszins het karakter van portretten; zij zijn veelmeer
algemene symbolen: Giuliano, - wiens houding al naar manier overhelt, - van het
werkende leven; Lorenzo, - de Denker, il Pensieroso, - van het beschouwende.
Doch de aandacht wordt dadelijk aangetrokken door de liggende beelden, bij de
Daad en de Mijmering gesteld. De twee krachten die in Michelangelo streden zijn
als verzinlijkt door het uiterste contrast tussen den Dag, - geheel saamgedrongen,
over zichzelf gespannen, opspringensgereed, maar die over den ontzaglijken
schouder alleen het hoofd naar ons wendt, geladen met verachtenden toorn, - en
de Nacht, loodzwaar verzonken in een duisteren slaap. Aan die bovenmenselijke
lichamen gaf Michelangelo verrassend ingewikkelde houdingen, - die van de Nacht
is even onwerkelijk als haar proporties, al blijft het uitzicht van het geheel eenvoudig,
- en een wentelbeweging, waardoor het spel der spieren zich langs de meest
verschillende vlakken ontwikkelt.
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In den Pensieroso met het beschaduwde gelaat klinkt de aangrijpende weemoed
uit van de Avond- en de Morgenschemering, die den cyclus van den tijd volmaken.
Deze twee zijn meer aan de stof geboeid dan de vroegere ‘Slaven’: op hen drukt
een oneindige vermoeidheid. De Avondschemer is een man, die zich te rusten heeft
gelegd, een been nog gekromd op een vreemde wijze, - niet vrij van gezochtheid,
- terwijl zijn lichaam los neerzakt en zijn machtig en droef hoofd, met den
ontgoochelden blik ter aarde, genoegzaam zegt dat hij reeds het gevoel van het
niet in zijn hart draagt. De Morgenschemering (afb. 387) ontwaakt als met tegenzin,
en ik weet niets tragischer, dan ook in hare ogen die vreselijke ontgoocheling te
lezen. Haar forse spieren zwellen van leven, elastisch; nog in halven sluimer
bevangen, wekt zij in ons toch een geweldige levenskracht, maar tevens houdt een
geheime macht ze aan den grond geklonken, en zij schijnt te vragen: waarom, hoe
lang nog, zal ik diezelfde wereld, datzelfde mensdom terugzien, die mijn ziel niet
vullen?
De Madonna der Medici (afb. 388) behoort tot het hoogste wat ooit uit
Michelangelo's handen kwam. In zuiver artistiek opzicht is het van belang, ze met
de ruim een kwarteeuw oudere Brugse Madonna (afb. 334) te vergelijken: het ware
niet mogelijk, meer plastischen rijkdom in eenvoudiger omtrek te sluiten. De
verscheidenheid der plans en richtingen werd even ver gedreven als de concentratie
die er eenheid aan geeft. Een been is over het andere geslagen; de linkerarm grijpt
naar voren, de rechter steunt van achteren op den zetel, zo dat de schouders schuin
verlopen; het bovenlijf neigt vooruit,
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het hoofd ter zijde; het kind, schrijlings op de knie der moeder gezeten, naar ons
toe, keert zich geheel om om de borst te vatten. De boetsering der massa draait in
de ruimte, de groep moet van verschillende kanten bekeken worden. - Van die
wentelbeweging, welke in den barok dan zo dikwijls zal aangewend worden, hebben
we nog een treffend voorbeeld in den marmeren David uit denzelfden tijd (Florence,
Museo nazionale, afb. 389), dien het bijzonder leerrijk is, te stellen tegenover den
vlakgehouden David van 1501-1503 (afb. 332).
Zulke motieven laten zich nog navolgen, maar wie heeft ze tot die verheven kalmte
weten te verenigen? Het beeld der Madonna werd genomen uit een blok, waar
Michelangelo zo weinig mogelijk van wegkapte: het leeft door zijn innerlijke
modelering, en de bijna rechte silhouet heeft een eenvoudige, monumentale
grootheid zonder weerga.
Wie dat nadoen wil, ontsnapt trouwens niet licht aan gekunsteldheid, terwijl bij
Michelangelo de louter artistieke vorm en de gevoelsinhoud volstrekt
overeenstemmen. Ik ken van hem geen schoner vrouwegestalte, ik ken er ook geen
menselijker. Geen waarin het ontzagwekkend-grootse zo doortrild is van den
zuiversten ziele-zang. Ze staat niet vreemd-hoog boven ons; hier werd voor een
enkel maal de wereld-misprijzende bitter heid van den door veel smart beproefden
eenzame verzacht tot ‘the milk of human kindness’, Deze heilige Moeder heeft
gedroomd en geleden met ons allen: haar weemoedige liefde begrijpt onze ellende
en onze schamele hoop. Zij roept even in mij de herinnering op aan de Demeter
van Knidos, te Londen, al ligt er zulk een afstand
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tussen de twee opvattingen: de Griekse droefenis heeft iets hooghartigs nevens de
christelijke tederheid, die zelfs nog in het werk van een Michelangelo aanwezig is.
Toen Michelangelo in 1534 weer naar Rome kwam, was hij reeds in zijn zestigste
jaar. In 1436 begon hij in de Sixtijnse Kapel het Laatste Oordeel te schilderen. Maar
ik acht het verkieslijk, dit in verband met zijn laatste periode te behandelen.

5. Tiziaan van 1526 tot 1540.
Met het oog op de ontwikkeling van de late renaissance in dit tijdperk, is Tiziaan's
betekenis deze, dat met hem het Venetiaanse koloriet nog gestadig aan rijkdom
van uitdrukkingsmacht wint. Terwijl hij het klassiek ideaal van rustig en natuurlijk
bloeiende schoonheid getrouw blijft, zal de plastische ordening meer en meer door
coloristische samenstemming vervangen worden.
Met de Madonna der familie Pesaro (afb. 376) had Tiziaan de meest
indrukwekkende synthese van zijn volkomen gerijpt meesterschap gegeven. Wat
allerminst zeggen wil, dat hij daarna niet verder meer zou gegaan zijn: zijn ‘Bella’
te Florence (Pitti), van ± 1527, brengt weer een verfijning: met het subtiele licht op
het tere vlees en op het zachte blauw van het kleed heeft Tiziaan alle
zwaar-klinkende kleur in lichter tonenspel opgelost. En toen hij dan, voor den hertog
van Urbino, dezelfde vrouw als Venus voorstelde (Florence, Uffizi, afb. 380),
belichaamde hij zijn ideaal van de vrouw in een van de mooist geschilderde naakten
die er bestaan. Het feest der wakkerste tinten behoudt hij daar slechts voor den
achtergrond, - over het heldere vlees, bijna zonder
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schaduwen gemodeleerd, glijdt gedempt licht, waardoor de vormen een ongekende
malsheid verkrijgen. Men vergelijke met de Venus uit de zogenaamde ‘Aardse en
Hemelse Liefde’ (afb. 368). Of wil men teruggaan tot die van Giorgione (afb. 330),
dan blijkt genoegzaam, hoe omstreeks het eind der jaren 1520 Tiziaan al zuiverder
‘picturaal’ te werk ging, - men zie b.v. het naakt, het blanke laken waar het op rust,
en de verhouding tussen beide.
Zoals ik naar aanleiding van Giorgione zei, is Tiziaan's Venus zinnelijker; en ze
verschijnt in bepaald realistische omgeving. Maar het is van belang hier op te merken,
dat het delicate getover van kleur en licht, de luchtomhulling, waar elke hardheid,
elke droge lijn in verdwijnt, den kunstenaar een middel aan de hand deed, om ook
de gewone werkelijkheid tot een gedicht te kunnen maken. Het is niet moeilijk te
verklaren, dat het realisme door de ‘zuiver picturale’ schilderkunst bevorderd zal
worden, terwijl het schilderij meer een alle bestanddelen gelijkelijk in zich sluitende
eenheid uitmaakt.
Na de Pesaro-Madonna zou Tiziaan's werkzaamheid zich nog over niet minder
dan een halve eeuw uitstrekken. Reeds in de jaren 1530 mocht hij, wijdvermaard
als een koning der schilders, ook de schilder der koningen heten. De machtigen der
aarde, Keizer Karel, Frans I, Paul III, bewezen hem bijzondere eer, schreven hem
de vleiendste brieven, rekenden het zich tot een gunst, dat hij aan hun opdrachten
wilde voldoen. In zijn paleis aan de lagune ontving hij zijn gasten op vorstelijke wijze.
Als schilder heerste hij over alle gebieden, en de ver-
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scheidenheid van zijn werken laat zich eigenlijk niet naar soorten rangschikken,
evenmin als we zijn leven in bepaalde tijdvakken kunnen indelen: in ieder doek is
de ganse persoonlijkheid, en die groeit gestadig, zonder schokken of overhaasting,
- wint gestadig aan een kracht, die in het onverstoorde voortbrengen aarzeling of
getob scheen buiten te sluiten. Hij liet niets wegvallen van wat geweest was: de
symfonie werd steeds rijker, maar de motieven uit de jeugd speelden erin door,
werden alleen door vollere akkoorden gesteund. Het mannelijk-gebiedend accent
wekte diepere en wijdere natrillingen. De romantische gloed en de heidense vurigheid
gingen niet te loor: maar ze namen meer werkelijkheid in zich op. Al wat Tiziaan
aanraakte verkreeg een epische grootheid; want zijn liefde voor het schone, en zijn
rechtstreekse zin voor het ware, waren één: hij aanvaardde al het zijnde, zonder
het te willen verfraaien of verflauwen, maar verhief het door zijn visie, verheerlijkte
het door zijn kleur en zijn licht: dank zij kleur en licht, was de droom daar niet meer
het tegendeel van het reële, hij maakte wezenlijk deel uit van dezelfde stof.
Vergelijkt men de Hemelvaart van Maria in den dom te Verona (± 1534), (afb.
391), met die van 1518 te Venetië (afb. 370), dan begrijpt men licht, hoe de
atmosferische opvatting van het geheel, waar gestalten en wolken niets meer van
gebeeldhouwde omtrekken hebben, nieuwe vrijheid van schikking toelaat, terwijl
vroeger de constructie vooral berustte op de verdeling van duidelijk omschreven
vormen en hun binding aan de verticale middelas.
Het is van belang er op te wijzen, dat die versmelting
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van kleur, licht en lucht nog een bijzonder gevolg heeft gehad: het ontstaan van het
moderne landschap. Hier ook zijn Tiziaan de beslissende stappen te danken: men
zie b.v., uit dienzelfden tijd (± 1534) het landschap met schapenkudde in Buckingham
Palace (afb. 392).
Hoe gelukkig Tiziaan nu de nog wat zware olieverftechniek wist toe te passen op
wanddecoratie van groten omvang, blijke uit Maria's Tempelgang, van ± 1539 (afb.
393), dien men in de Accademia zien moet ter plaatse waar hij voor geschilderd
werd, bij de warmbruine houtbekleding van de zaal en het blauw-en-goud van de
zoldering, onder het zijlicht dat van links invalt.
De pracht van Venetië zingt uit de volklinkende, in haar schakeringen sterk
verbonden kleuren van die compositie, geheel tot vasten samenhang gebracht door
de zonnige atmosfeer, waar de azuren glans der kleine Maagd het middelpunt van
is. Alles heeft er een ongekende macht van vastheid, die toch zo licht wordt door
die schijnsels uit de witte wolken en die alom doordringende heldere stralen. Wij
staan voor een toneel, waar een echte menigte op beweegt, al de personages zijn
zo uit de onmiddellijke omgeving genomen, tot die oude boerin naast haar korf vol
eieren, maar als omluisterd door een hoogdagsglorie.
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XVII. De Duitse kunst van ± 1500 tot ± 1540
1. Inleiding.
Het is maar natuurlijk, dat de kunst der Italiaanse renaissance, zoals die in het eerste
vierde van de XVIe eeuw tot volkomen rijpheid kwam, op het gehele West-Europese
beschavingsgebied haren invloed liet gevoelen. Haar ontplooiing was zo snel
geweest, had zulke diepe wijzigingen teweeggebracht, dat men werkelijk den indruk
van een nieuwe wereld moest krijgen. Door de daden van Leonardo en Giorgione,
Michelangelo, Rafaël, Tiziaan, stond die kunst nu beslist veel hoger dan die van
welk ander land.
Hoe hadde men voor zulk een openbaring de ogen kunnen sluiten? De algemene
geestesbeweging, die zich eerst en klaarder dan elders in Italië uitte, was toch ook
aan deze zijde der Alpen werkzaam. En ik heb er reeds op gewezen, hoe op het
eind van de XVe eeuw het belangrijkste deel van de Franse, Nederlandse en Duitse
kunst, door haar eigen ontwikkeling, van zelf het punt bereikt had, waar zij nader
tot de Italiaanse kwam te staan, directer met haar verwant. Van dat ogenblik af was
de Italiaanse invloed onvermijdelijk. Hij heeft later soms minder verkwikkelijke
gevolgen gehad, en wie vooral van de middeleeuwse gevoelswaarden houdt kan
hem betreuren: voor den historicus heeft dat ten slotte
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weinig zin. Trouwens, een mens kan niet altijd argeloos jong blijven; er komt een
tijd, dat de louterende en samenvattende rede haar rechten tegenover het empirisme
eist. Het kon niet anders, of in dat bevrijdingsproces moest de les uit Italië een
krachtig hulpmiddel zijn, dat dankbaar aanvaard werd.
Toch zou men ongelijk hebben, zich het veldwinnen van den Italiaansen invloed
als een rassen veroveringstocht voor te stellen. Het Noorden gaf zich zo makkelijk
niet over. De kracht van zijn inheemse traditiën bleek verre van uitgeput. Over 't
algemeen verloochende de cisalpijnse, vooral de Duitse kunst, haar grondwezen
niet, behield ze nog haar nationale karaktertrekken, al waren die nu in meerdere of
mindere mate verbonden met Italiaanse elementen, en gekleurd door een toevoer
van Italiaansen geest. Er werd naar vastere en vollere, levensware plastiek gestreefd,
naar bredere verhoudingen, naar beginselen van klaarder en organischer schikking,
maar daarbij treft het toch, dat het eerste geslacht altijd nog meer naar Mantegna,
Pollaiuolo, Bellini, Leonardo keek, dan naar het Rome van Michelangelo en Rafaël.
Sommigen toonden zich ontvankelijker, anderen stribbelden tegen; de besten
hielden hun oorspronkelijkheid staande, of wisten die door een vergelijk te redden.
Maar eigenlijk is de benaming ‘klassieke renaissance’ niet bepaald op een periode
van de kunst in de noordelijke landen toepasselijk. Volgroeide en late renaissance
lopen er door elkaar. ‘Klassiek’ drukt allerminst het voornaamste karakter van die
kunst uit; waar de klassieke stijl zich daar voordoet is hij nooit onvermengd. Hij
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blijft een episode, en zelfs, als wij dien tijd in zijn geheel overschouwen, een
verschijnsel van ondergeschikt belang. In Duitsland en de Nederlanden brengt ons
de Italiaanse invloed al dadelijk in de wateren van het maniërisme. Een
gevoelsmodaliteit, die wij meer bij de Germaanse volkeren dan in Italië aantreffen
en die beter met de ‘late renaissance’, met de nieuwe, de subjectievere kunst
overeenstemt, drijft telkens weer boven, en het mag zelfs beweerd worden, dat die
nieuwe kunst vroeger in Duitsland dan in Italië de beslissende overwinningen
behaalde.
Zoals overal bij de wording van die nieuwe kunst staan wij midden in een crisis,
die in het Noorden de geesten feller omwoelt. Het schouwspel is bijzonder boeiend:
in die kunst zien wij iets van de grote conflicten - de Hervorming is er slechts één,
- die de eerste helft der eeuw zo onrustig maakten. Conflict van de middeleeuwse
overlevering en het jonge moderne leven. Conflict ook van het Germaanse wezen,
met zijn diepe innerlijkheid, zijn dramatische ziel, zijn ‘gemoed’, - dat woord dat in
geen Romaanse taal te vertalen is, - tegenover de Latijnse gedachte, met de zuivere
schoonheid van haren vorm, en haar ‘gratie’, - een woord dat door geen Germaanse
uitdrukking vervangen kan worden. Wanneer de schilders uit het Noorden naar Italié
trokken, gehoorzaamden zij aan den drang, welke die twee bestanddelen verenigen
wil en den ‘Europesen mens’ mogelijk maken. Humanisme in den ruimeren zin!
Aan internationaal verkeer ontbrak het niet. Ook menig Italiaans schilder of
beeldhouwer bleef niet bij honk, er worden er aangetroffen tot in Engeland toe.
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Tevens, en dit geldt in meerdere of mindere mate voor alle landen, krijgt de kunst
hoe langer hoe meer, naast het religieuze, ook een wereldlijk karakter. Zij is er niet
alleen meer ter wille van den godsdienst. Zij wil ook voor liefhebbers voortbrengen,
tot versiering van dit aardse leven. Nu zij als een waarde op zichzelf erkend wordt,
gaan voor haar allerlei nieuwe mogelijkheden open. Zo is er verscheidenheid genoeg:
naast altaarschilderijen wordt een steeds ruimere plaats ingenomen door de
naaktstatuetten, de mythologie, het portret, het genre, het landschap, zelfs het
stilleven. Het eerst bekende voorbeeld van een stilleven, dat niet anders meer zijn
wil, is van 1504: het paneeltje van den ietwat verduitsten Italiaan Jacopo de' Barbari
in het museum te Augsburg; het eerste zuivere landschap hebben wij enige jaren
later aan Albrecht Altdorfer te danken (Munchen); - Dürer was hem echter met
tekeningen en aquarellen voorgegaan. De tafereeltjes uit de dagelijkse omgeving,
die vroeger al sporadisch waren opgedoken en zich op het eind van de XVe eeuw
in houtsnee en gravure hadden vermenigvuldigd, werden nu ook vaker tot onderwerp
van schilderijen gekozen.
De vruchtbaarste gebieden van de beeldende kunst buiten Italië waren die van
het wakkerst economische leven: Brabant en Zuid-Duitsland, - Neurenberg,
stapelplaats van den handel over land tussen de Middellandse Zee en het Noorden,
naast Augsburg, zetel van machtige financiers; Antwerpen, centrum van den
wereldhandel.
In Duitsland is het, dat het volkskarakter zich nog op de eigenaardigste wijze bleef
uiten. Vooral in het eerste
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derde der eeuw gistte en borrelde daar een geweldige levenskracht, die echter meer
het godsdienstige en ethische gevoel in roering bracht dan den louter-esthetischen
geest.
Ik heb reeds aangeduid (blz. 414), hoe in Zuid-Duitsland, voornamelijk te
Neurenberg, met den aanwas van het capitalisme een humanistische beschaving
begon te gedijen. De capitalistische ontwikkeling hing er nauw samen met die in
Italië, en de gedachten volgden licht dezelfde stroombedding als de zaken. Maar
met Antwerpen vergeleken, cosmopolis van dien tijd, bleef Neurenberg ten slotte
maar een Zuid-Duitse stad. De politieke verbrokkeling belette in Duitsland de vorming
van een machtig hof-centrum, dat richting geven zou, en begunstigde het sociale
overwicht van den burgerstand. Een grootscheeps maecenaat was er niet. Een paar
goedwillige vorsten en de steeds aan geldgebrek lijdende keizer Maximiliaan kunnen
bezwaarlijk op eenzelfden rang gesteld worden als een Leo X of een Frans I. De
kunstenaars werkten voor de burgerij, wier smaak niet altijd bijzonder verfijnd mocht
heten. Dürer klaagde, dat armoede hem grijs haar bezorgde, en denkend aan het
benepen leventje dat hem in Neurenberg weer wachtte, schreef hij uit het zonnige
Venetië aan zijn vriend Pirkheimer: ‘Hie bin ich ein Herr, doheim ein Schmarotzer’.
Holbein ging zich in Engeland vestigen; Konrad Meyt, de beeldhouwer, werkte in
Frankrijk en Brabant voor Margareta van Oostenrijk. Om het gemis van grote
bestellingen enigszins goed te maken, legden zich de Duitse kunstenaars met ijver
op houtsnee en gravure toe, die gemakkelijker aan den man te brengen
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waren, en beter in de behoeften konden voorzien van een uitgebreidere, door het
religieuze probleem aangegrepen klasse. Toch verheffen zich nu ook grote
persoonlijkheden boven het milieu.

2. De beeldhouwkunst.
In de Duitse plastiek, die buiten de figuren der graftomben in hoofdzaak van
decoratieven en verhalenden aard was, zien we stilaan den zin voor
renaissance-schoon doorbreken, zonder dat echter haar kern van hartelijke
oorspronkelijkheid daardoor aangetast werd. De temperamentvolle, knoestige
houtsnijder Veit Stoss, dien wij reeds ontmoet hebben en die op zeer ouden leeftijd
in 1533 overleed, was te Neurenberg nog altijd aan den arbeid, en schijnt zelf nu
naar ietwat rustiger stijl te willen overgaan. In de Mariakapel en den dom te Würzburg,
alsook in den dom te Bamberg, getuigt het zielbewogen beitelwerk van Tilman
Riemenschneider, die in 1531 stierf, hoezeer zijn talent aan kracht en gemak
gewonnen had, en hoe ook hij, na 1516 ongeveer, aan de neiging naar een
vloeiender en algemener vormentaal toegaf. Een enkel maal zou hij zelfs een proef
nemen met renaissanceversiering, maar bewees alleen dat hem dat niet best afging.
De eerste bij wien de smaak van de volgroeide renaissance beslist te voorschijn
trad was Peter Vischer de Oude, gestorven in 1529, een bronsgieter, die met zijn
zoons te Neurenberg samenwerkte. Dat atelier, dat grafplaten en tomben over een
groot deel van Duitsland en tot Polen toe uitvoerde, laat ons het duidelijkst, na de
eerste jaren der eeuw, de stijlveranderingen volgen.
Als meesterwerk van Peter Vischer geldt het ver-
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maarde Sebaldusgraf te Neurenberg (1508-1519). De speelse late gothiek verdraagt
er zich met allerlei bestanddelen van Italiaansen oorsprong. Duits is in elk geval de
fantasie, die van die bronzen architectuur, met haar reliëfs, beelden en ontelbare
beeldjes, het zonderlingste geheel maakte. Rondom edele en eenvoudig-reine,
breedgedane heiligenfiguren, stoeit een fabelachtig volk van centauren, tritonen,
gevleugelde meerminnen, liefdegodjes, leeuwen, dolfijnen, wat weet ik al, terwijl de
sokkel van den bouw op reusachtige slakkenhuizen rust. Ernst en luim, werkelijkheid
en sprookje lopen wonderbaar door elkaar, en alles sluit ineen. Maar het mag ons
daarbij toch niet ontgaan, dat renaissance hier slechts het overnemen van vormen
betekent, niet een nieuwe opvatting van den mens, en schepping van die opvatting
uit.
Het meest indrukwekkende dat m.i. uit het atelier van Peter Vischer kwam, zijn
de standbeelden van de gepantserde ridder-koningen Arthur (afb. 394) en Theodorik
(1513), (naar tekeningen van Albrecht Dürer?), de mooiste onder de acht-en-twintig
gestalten die in de hofkerk te Innsbruck rondom het graf van keizer Maximiliaan de
wacht houden en door verschillende kunstenaars in de eerste helft der eeuw werden
uitgevoerd. Aan de sarcophaag werd overigens daarna nog gedurende een paar
geslachten gewerkt.

3. Mathis Gothardt-Neithardt (Grünewald).
Het overzicht van de XVIe-eeuwse schilderkunst buiten Italië laat ik liefst met
Grünewald aanvangen. Hij is eenzijdiger dan Dürer, maar beslist genialer. Minder
volledig wellicht dan Dürer, maar op een onvergelijkelijk intenser
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wijze dan wie ook verpersoonlijkt hij den geest van de Germaanse kunst. Alsof hij
van klassieke renaissance nooit gehoord had, leidt hij rechtstreeks uit de XVe-eeuwse
late gothiek tot de onstuimigste affirmatie van het tegendeel der renaissance.
De naam Matthias Grünewald duikt eerst in 1675 op, in de Teutsche Akademie
van Sandrart: die Grünewald wordt thans op goeden grond vereenzelvigd met Mathis
Neithardt, genaamd Gothardt, geboren te Würzburg, en ouder dan Dürer, daar hij
reeds in 1485 als meester te Aschaffenburg vermeld wordt. Van 1501 tot ± 1526
betaalde hij belastingen te Seligenstadt, ten Oosten van Würzburg, was ondertussen
werkzaam te Aschaffenburg en ± 1513-1515 te Isenheim in den Boven-Elzas, dan
ook voor Albrecht van Brandenburg, aartsbisschop van Mainz, en ten slotte te Halle,
waar hij in 1526 overleed (1)
Welk is zijn uitgangspunt geweest? Van een bepaalden meester stamt hij niet af.
In de kern van zijn wezen onvoorbereid, verschijnt hij - meer nog dan Greco, met
wien hij vergeleken kan worden, - als een meteoor. In zijn kunst een elementaire
kracht, een alleenstaande, enorme uitzondering.
Het eerste schilderij dat hem met enige zekerheid toegeschreven wordt, is de
Bespotting van Christus van 1503, te Munchen. De dramatische felheid van expressie
vertoont wel een karakter van den tijd, zoals die uitbreekt bij den energischen Veit
Stoss en bij sommige Zuid-Duitse schilders en houtsnijders, maar is wellicht nog
het meest verwant - naar den geest althans! - met passietonelen van Jeroen Bosch.
De Passie van Christus blijkt trouwens zijn hoofdthema. Maar het best leren
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wij hem kennen uit de reusachtige polyptiek, van ± 1512 tot 1515 voor het klooster
te Isenheim geschilderd en thans in het museum te Colmar. Uit latere jaren
dagtekenen het plechtige Gesprek van S. Erasmus en S. Mauritius te Munchen (±
1521-1523), de Kruisdraging en de Kruisiging te Karlsruhe (± 1523-1524).
Door den durf van zijn wilden en toch beheersten hartstocht, door zijn onvervaard
tot het uiterst gedreven uitdrukking, is ‘Mathis der Maler’ niet alleen de
oorspronkelijkste persoonlijkheid in de Duitse kunst, maar tevens de grootste Duitse
colorist van alle tijden, - een van de verrassendste die er ooit in de wereld waren.
Beheerst, ja, maar in zijn geweldige spanningen de on-klassieke bij uitnemendheid:
vorm en kleur gehoorzamen aan geen enkelen overeengekomen regel, zijn bij hem
niet anders meer dan teken van het woest bewogen innerlijke. Zijn visioenen heeft
hij doorleefd. Zijn gehele ziel vlamt en zingt in zijn kleur, met stoute contrasten,
soms zo oneindig kies en gewoonlijk doortrild van dissonanten, die het wonderlijk
naast elkaar uithouden. Geen ander in dien tijd componeert zo onbeschroomd met
het licht, dat niet van buiten op de dingen schijnt, maar mystisch uit de kleur zelf
van de dingen stroomt.
De polyptiek te Colmar is een samenstel van beeldwerk en een aantal panelen:
naarmate de vleugelluiken gedeeltelijk of geheel open of dicht waren, vertoonde
het den volke, volgens de orde der liturgische feesten, de Passie van Christus, de
Blijdschappen van Maria, of de Verheerlijking van S. Antonius.
De Gekruisigde (afb. 395) is verschrikkelijk van realisme. Nooit ging men verder
in de vertolking der
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idee, dat Christus al de menselijke ellende op zich heeft genomen. Zijn asbleek,
gefolterd lichaam, bespikkeld van bloeddruipende doornen en roede-splinters, hangt
smadelijk aan het ruwe hout, het hoofd neergezakt in den dood, de armen wreed
uitgerekt, met handen krampachtig opengewrongen, en de opeengenagelde voeten
zijn niets meer dan een klomp gezwollen en verrottend vlees. In de barheid van de
sinistere streek, en tegen een hemel van schemeringsduister, de heel kleine
Magdalena, verwilderd in de golven van haar geel haar, de spookachtig witte Maria
door den Discipel gesteund, en het ontzaglijk wijzend gebaar van den Doper. Om
tussen twee dergelijke accenten zijn waarde te behouden, mocht het lichaam van
Christus niet anders dan herculisch zijn.
Het gehele schilderij is als een gil. Bij die woestheid is elke herinnering aan
Italiaanse renaissance vernietigd, elke herinnering aan maat of ‘schoonheid’: alles
wordt opgeofferd aan de uiting van het gevoel, dat uit het primitiefste van een woelige
ziel schijnt opgerezen. Onmeedogend gaat Grünewald tot het afgrijselijke. Om
normale verhoudingen geeft hij niets, figuren van verschillende grootte staan naast
elkaar, de waarschijnlijkheid moet zich voegen naar de eisen van de visionaire
verbeelding, de objectieve werkelijkheid onderdoen voor de scherpere, symbolische
van den droom, buiten den tijd.
Het ongelooflijkste is dat hier, door een soort van plotselinge intuïtie, elke conventie
van lijnen-stijl aan kant gooiend, het vrijste colorisme doorbreekt. Grünewald bouwt
zijn werk op kleur en licht, de kleur zelf zijnde een licht. De vormen worden als
kleurvlekken gezien,
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- b.v. haar en baard, - klankrijk levend door sterke lichteffecten en hel-donker. Die
kleur heeft trouwens de betekenis verkregen van geestelijke taal: zij drukt eigenlijk
niet de stof uit, maar de hevige tonen en schijnsels die uit gesmoorden nacht
opdoemen, dragen in zich en verwezenlijken door zichzelf het mystieke wonder.
Dit treft nog duidelijker in de verbijsterend toverachtige en zo tere Blijdschappen
van Maria (afb. 396), waar alles nieuw in is, verblindende en zachte brand van roze
en goud, zang van doorschijnende klaarten in oneindige hemel-verten; en boven
de jonge moeder die engelen wervelend als blaren, één met het trillende oranje
gestraal: hier is de ruimte eindelijk ‘geschilderd’. Alles is kleur geworden, tot groene
en blauwe en violette schaduwen toe. Hoe zou ik het engelen-concert links kunnen
beschrijven, onder het overvloedig bloemwerk en gerank en de slingerende bogen
van die fantastische kapel, die alle tinten van den regenboog vertoont? Of den
cellospelenden engel vooraan, wiens bontheid samengestemd is en opgelost in éne
zuivere helderheid, met verbluffende reflexen, zodat het gezicht citroengeel in het
licht wordt en lila in de schaduw?
Even onverwacht de Verrijzende Christus (afb. 397), die boven de hals over kop
neerstortende landsknechten uit de naslepende lijkwade met haar geschakeerde
paarse weerkaatsingen, in een zegepralende beweging zo licht naar omhoog schiet,
bovennatuurlijke glans opgezwolgen in een glorie die van brandend goud overgaat
tot purper en versmelt in het indigo van den sterrentrans. De geest van de kleur
heeft alle vlees overwonnen.
Een mirakel van denzelfden aard zal zich eerst op het
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laatst der eeuw met Greco voordoen, en dan, in een volgend geslacht, triomferen
met Rembrandt. Het schijnt trouwens mogelijk, - met wat goeden wil, - over minder
belangrijke schilders als Uffenbach (1566-1636) en Elsheimer (1578-1610), een lijn
te volgen die van Grünewald naar Rembrandt gaat.

4. Albrecht Dürer.
De ontwikkeling van Dürer's jeugd heb ik in een vorig hoofdstuk geschetst. Ik heb
daar ook getracht te zeggen, wat den blijvenden grond van zijn wezen uitmaakte:
die neiging om al de werkelijkheid van de zichtbare wereld met zijn vorsenden blik
te begrijpen; dat ernstige gemoed, dat in de dingen ook hun eenvoudigste
gevoelswaarde vat; dien diepen gloed, die zich altijd in den scherp tekenenden vorm
streng bedwingt. Er is in hem diezelfde liefde voor het leven als bij Leonardo, een
liefde die door alle verschijnselen wordt aangetrokken, maar zich rekenschap geven
wil van de ‘ratio’, achter de verschijnselen vermoed, die ‘ratio’ met zijn bewuste rede
vatten wil. Het is een nieuwe trek, dat Dürer over de theorie der kunst heeft
geschreven. Maar met de Italianen vergeleken, behoudt hij toch meer van den
goeden werkman, die met onverstoorbare oprechtheid zijn werk volbrengt, er aan
hecht, het zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. En veel meer dan in zijn intellect ligt
de eenheid van zijn wezen en de bron van zijn grootheid eigenlijk in zijn ‘religie’,
veel meer in zijn geweten dan in zijn weten. Die religie heeft het karakter van den
tijd, zij is persoonlijke ervaring. Maar zij wil niet breken met de overlevering: zij wil
die echteren, zelfgevoelden inhoud geven, de letter bezielen door nieuwen geest.
Zo ook Dürer's kunst.
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Den omvang en de onmiddellijke kracht van zijn visie beseft men het best in zijn
ontelbare tekeningen, en op een paar na is er geen van zijn schilderijen, waar ik
zoveel van genieten kan als van zijn houtsneden en kopergravures. Wat staat hij
b.v. in zijn houtsneden van de ‘Grote Passie’ - waarvan verscheidene vóór 1505
mogen gesteld worden - dicht bij het hart van zijn volk, dicht bij het hart van zijn
geslacht, vindt ge iets zo gemoedelijk-innigs als de houtsneden van het Maria-leven,
in hoofdzaak tussen 1503 en 1505 ontstaan (afb. 398), of zulk een romantische
fantasie als b.v. in de kopergravure van het Meerwonder (± 1504) en menig andere
uit die periode.
In technisch opzicht staan die werken hoger dan al wat voorafging. Maar de
houtsnee is er voor den gemenen man, de gravure voor de kenners: daar vooral
pakt Dürer de nieuwe problemen aan, bestudeert er gretig de Italiaanse modellen,
bij voorkeur nog Mantegna, Pollaiuolo, om het vrouwelijk naakt volkomen meester
te worden. En toch, wat is zijn Nemesis (± 1504) door-en-door Duits, groots realisme
verheerlijkt door een zo vrome passie voor de werkelijkheid, ontzaglijk van
natuurkracht en plastische vreugde! Maar daartegenover heeft zijn zuiver-Italiaanse
Adam en Eva van 1504 (afb. 399) de betekenis van een manifest, door het klassieke
evenwicht, de klare schoonheid van den in zijn innerlijke structuur welbegrepen
vorm. Dit zijn de eerste eigenlijk ‘gebouwde’ figuren. Dürer had toen omgegaan met
den schilder en graveur Jacopo de' Barbari, die uit Venetië kwam; deze had hem
‘geheimen’ meegedeeld omtrent de leer der verhoudingen in het menselijk

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

653
lichaam, d.w.z., omtrent die grote vraag van de klassieke renaissance: of er in de
verschijnselen geen eeuwige wetten te ontdekken zijn. Uit menig werk blijkt ook zijn
zoeken naar andere wetten, die van de perspectief, om door architectonische
schikking het toneel te verdiepen en de ruimte te ordenen. Hij wenst kennis, want
wat hij nastreeft, het is de volledige uitdrukking der dingen: doch, waar de middelen
ook vandaan komen, het gevoel dat de samenvatting bezielt heeft altijd den klank
en de kleur van Dürer's persoonlijkheid.
Het beste wat van die pogingen in zijn schilderijen terecht gekomen is, vinden we
in de Aanbidding der Wijzen van 1504 (Florence, Uffizi, afb. 400). Een dankbaar en
zeer gewild onderwerp voor de toenmalige schilders: daar konden ze den lust aan
menigvuldige pracht verenigen met den adel van den nieuwen stijl. Juist deze
Aanbidding is kenmerkend voor den overgangstijd: door de veelheid van het detail,
de nauwkeurige, schitterende uitvoering, is ze eigenlijk nog quattrocentistisch, terwijl
de voornaamheid van de gestalten, en de voor het Noorden nu wel zeer schrander
afgewogene en sluitende organisatie van de samenstelling, bewijzen dat Dürer
reeds in zich een beeld droeg van hetgeen de klassieke kunst van Italië hem nog
geven zou. De Italiaanse schoonheid, hij heeft er zijn leven lang naar getracht. In
1506 mocht hij die weer van nabij aanschouwen: voor de tweede maal, thans
vijf-en-dertig jaar oud, nam hij den weg naar Venetië, waar hij een geheel jaar blijven
zou.
Of de stad van de kleur wel voor hem de meest geschikte school was? Zijnen
aard hadde Florence wellicht
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beter gepast. Wat er van zij, na enigen tijd voelde hij zich te Venetië zo gelukkig,
hij ging er geheel open onder de strelingen van een zachteren hemel en een
verfijnder cultuur. Dat hij door die vreemdelingen nu hooggeschat werd, versterkte
in hem het besef van wat hij was. En zijn ideaal louterde zich, er kwam als een
ontspanning in zijn zware energie. Wat hij tot dusver had voortgebracht, moest hem
een tikje prozaïsch lijken, naast de harmonische dichterlijkheid van een Bellini. Al
werd zijn koloriet wat voller van toon, hetgeen hij vooral zocht en aanleerde was
het vaste en vrije en klare ineenzetten van den vorm en van de compositie, met het
bredere doen van de Italiaanse kunst.
Dit is wellicht het boeiendst ogenblik in zijn leven: het dubbele wezen van de
Europese gevoelswijze trachtte in hem tot eenheid te komen. Maar de volmaakte
eenheid wist Dürer nog niet te bereiken, en bij de winst valt er ook wel verlies te
boeken: de dramatische diepte was er tijdelijk niet meer; het innig-rijke, van binnen
uit scheppende instinct, moest veelal onderdoen voor het regelend bewustzijn, zo
dat ik haast terugverlangen zou naar de kostelijke onbehendigheden van vroeger.
Er is iets formalistisch in die schilderijen, waarmee hij nu naar den ‘groten stijl’
streefde: het Rozenkransfeest te Praag, de Madonna met het Sijsje te Berlijn, beide
van 1506, de Adam en Eva van 1507 te Madrid, en andere meer, waaronder het
mooiste me toch wel het eenvoudig en warm Vrouweportret te Berlijn lijkt.
Waarschijnlijk is ook uit die periode het beroemde zelfportret te Munchen (afb. 401),
waarop hij als een soort van Messias verschijnt: het is duidelijk, dat hij zichzelf tot
voorwend-
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sel nam, om veeleer den hoogsten Mens dan zijn tijdelijken persoon voor te stellen.
De streng frontale houding, het schematisch regelmatige en de onbeschroomde
idealisering zijn bijzonder kenschetsend voor zijn classicisme.
Die reeks schilderijen loopt uit op de ‘Drievuldigheid’ van 1511 te Wenen (afb.
402), die Dürer als zijn triomf in de richting naar het monumentale moest
beschouwen: het is zowat, in kleiner afmetingen, zijne ‘Disputa’, - maar denken we
een ogenblik aan die van Rafaël, dan voelen we toch, dat het machtig-decoratieve
Dürer niet in het bloed zat. De burgerlijkheid van Neurenberg liet het hoger gemak
van ruime ontplooiing in die mate niet toe.
Gelukkig werd Dürer weer tot de tekening aangetrokken. De nieuwe bladen die
hij nu aan de Grote Passie en het Maria-leven toevoegde (de volledige serie
verscheen in 1511), getuigen van die constructie, ook in de toon-behandeling van
licht en donker, waardoor iedere trek zijn noodwendigheid heeft. Zij
vertegenwoordigen den klassieken stijl in de houtsnee. En zo, weer grijpend naar
de middelen waardoor hij zijn innerlijk zelf het natuurlijkst uitdrukte, vond hij eindelijk
zichzelven geheel terug. Men vergelijke maar zijn houtsnee van de Drievuldigheid
met de geschilderde uit hetzelfde jaar 1511!
Voortaan was het evenwicht in hem hersteld. En weldra bereikte hij ook het
hoogste in de kopergravure, met den Zweetdoek van Veronica (1513) en die drie
vermaarde platen: den Christelijken Ridder met Dood en Duivel (1513), den S.
Hieronymus in de cel (1514), de geheimzinnige ‘Melencolia’ (1514).
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Liefst verwijl ik even bij den minder bekenden Zweetdoek van Veronica: in zijn klein
formaat, dat zich goed tot reproductie leent, geeft die ons een typisch beeld van
Dürer's kunst en wezen (afb. 403). Hij was wel de minnaar van alle werkelijkheid,
en van het mysterie dat achter alle werkelijkheid vermoed wordt: maar de
Christus-idee stond altijd in het midden van zijn werk. Met welk een aangrijpenden
blik kijken die ogen ons aan? Dit is de held van liefde, die al het menselijke meevoelt,
en bij wien de wil over alle pijn en smart zegeviert. Een Germaanse Heiland: sedert
Sluter was het Goddelijk Gelaat niet meer aldus gezien, zo bezield van mannelijke
krachtdadigheid. Van Italiaanse passietonelen herinner ik me bewegingen,
samenstellingen: niet een Christus-gelaat dat zo diep-innig ‘spreekt’ als dit. - Op de
technische voortreffelijkheid hoef ik geen nadruk te leggen: de fijne lichtverdeling,
de soepele, zijige stofuitdrukking, - op de afbeelding echter vergroofd, - zijn hier
verkregen met de eenvoudigste middelen.
Of de drie zogenaamde ‘meesterplaten’ van 1513 en 1514 samenhoren door den
gedachteninhoud, en welke bepaalde verklaring er dan van te geven is, die exegese
laat ik aan degenen over, die er het fijne van menen te weten. Ik wens me ook
allerminst te scharen bij hen, die geneigd zijn, in ‘Ridder, Dood en Duivel’ niet anders
te zien dan een klassiek-uitgewerkte studie van het Paard, naar Leonardo's voorbeeld
ondernomen. Ik stel alleen vast, dat Dürer ook soms ene in hem broeiende wereld
van diepzinnige gedachte heeft willen vertolken, - voor de ‘Melencolia’ althans kan
dat niet geloochend worden.
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Een scherp-omschreven ‘idee’ was voor den kunstenaar toch maar uitgangspunt:
hoofdzaak blijft de ‘stemming’, waar hij dan uiting voor zocht, en die voelen we best
in de uitvoering zelve, zonder er verderen commentaar bij te behoeven.
De faustische, gevleugelde ‘Melencolia’ (afb. 404) zit neergezonken in een nare
schemering, onrustig omgeven van symbolen der wetenschap, den blik peinzend
verloren naar de zee van het oneindige, onvoldaan, en vol sombere, opgesloten
energie. Dürer, de geleerde, schreef later in zijn ‘Speise der Malerknaben’, dat het
in onze natuur ligt, veel te willen weten, om ‘ein rechte Wahrheit aller Ding’ te
erkennen, doch dat ‘unser blöds Gemüt’ de waarheid maar gedeeltelijk benaderen
kan. Zo menen we hier het vurig verlangen te zien, dat vóór de verte bevangen is
door het besef van zijn onmacht, en weemoedig in zijn daadlozen droom gekluisterd
blijft.
Maar de gelovige, hij die in 1520 verklaren zou, dat Luther hem ‘aus groszen
Aengsten geholfen hat’, was er ook van overtuigd, dat menselijke kennis niets is,
zonder het goddelijke licht in ons. En tegenover de ‘Melencolia’ - al heeft Dürer, in
artistiek opzicht, de twee bladen zeker niet als tegenhangers opgevat, - geeft S.
Hieronymus (afb. 405) ons het beeld van de kalme verzonkenheid in de gevonden
waarheid, veilig in de zo intieme cel, die vol is van het blonde en zilverige licht, vol
van de warmte van het innerlijk leven. Wat de behandeling betreft van die
‘binnenkamer’, - een Pieter de Hooch bijna! - waar alles zo goed ineensluit en de
stilte uit ieder ding ademt, mag deze gravure wellicht als de volmaaktste van Dürer
gelden.
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Haast alles wat hij in die jaren heeft voortgebracht is gezien van uit het gemoed en
doordrenkt van geest. Geen portret waar meer ziel uit spreekt dan die levensgroot
getekende kop van zijn drie-en-zestig-jarige moeder te Berlijn (1514, afb. 406). Zelfs
de genre-tonelen krijgen nu een onverwacht accent. Dürer had al vroeg de lijn van
Schongauer gevolgd, waar die met gemoedelijkfijne typering zijn boeren griffelde:
maar iets als het dansend boerenpaar van 1514, zo zonderling en echt,
dierlijk-geweldig (afb. 407), of die in zijn primitieve ruwheid eindeloos droeve
doedelzakspeler uit hetzelfde jaar, komt al heel dicht bij de menselijk doorvoelde,
dramatische grootheid van Bruegel te staan, - werkelijkheid in de tweede macht, zo
fel waargenomen dat ze er bijna fantastisch door wordt.
Psychologische getuigenissen van belang lijken me de twee geschilderde
Apostelkoppen van 1516 (Florence, Uffizi): vooral de oude Jacobus (afb. 408) draagt
binnen in zich een eigenaardigen, bitter-smartelijken gloed, - geen halfgod, als zo
menig Italiaans apostel, die zich vrij in hoger bestaan beweegt, maar een man, een
man uit het volk, in wien een tragisch vuur knaagt, en die het heldhaftig bedwingt.
Hier voel ik iets van de religieuze omwenteling die nakende was, van den verterenden
twijfel in strijd met een nieuwe, onverwoestbare gewetenskracht, die den mens recht
hield. Kort nadien zou de stem van Luther zich over Duitsland verheffen.
In de volgende jaren blijkt Dürer's werk echter minder aantrekkelijk. Waaraan die
inzinking te wijten? Misschien aan de tussenkomst van een maecenas, die niet
tegen zijn taak opgewassen was: den onrustigen, helaas
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met niet al te veel smaak en nog minder geldmiddelen voorzienen keizer Maximiliaan,
die zich weinig meer veroorloven mocht dan tekeningen en houtsneden. Hij droeg
aan Dürer - in samenwerking met andere kunstenaars! - de versiering op van zijn
gebedenboek, en een reusachtige houtsnee, samenstel van twee-en-negentig
bladen, die een tamelijk barokke erepoort met den triomftocht van den keizer moest
voorstellen. Gelukkig mocht Dürer in het gebedenboek, dat bewaard wordt in de
Staatsbibliotheek te Munchen, zijn verbeelding vrij spel geven, en daar leren we nu
een andere zijde van zijn wezen kennen: een onuitputtelijke fantasie, een grilligen
humor, die in de lichte arabesken van de pen de wonderen als van zelf laat opbloeien.
En we merken er wel, dat renaissance voor hem nooit het tegendeel van laat-gothiek
heeft betekend.
Omstreeks 1520 schijnt zijn inspiratie toch wat vermoeid. Was het de burgerlijkheid
van de omgeving die al te lang op hem woog? Zeker had hij opfrissing nodig. Er
deed zich een gelegenheid voor om naar Antwerpen te reizen, - eigenlijk om zaken,
- en met vrouw en dienstmeid trok hij welgemoed naar de stad van Quinten Metsys,
waar zijn verblijf een jaar duurde, onderbroken door uitstappen naar Keulen, Zeeland
en de voornaamste Vlaamse steden. Hoe levendig de verse indrukken op hem
inwerkten, dat zien we duidelijk in zijn dagboek, alsof we er bij waren, en directer
nog in het schetsenalbum, dat hij steeds bij de hand had. De opene, edelmilde,
welwillende mens treedt ons daar zo na als een vriend.
In de grootste handels- en bankstad van toenmaals,
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die met haar stroom uitgaf op de verruimde wereld, moest Dürer het gevoel hebben,
dat hij uit ‘de provincie’ kwam. Hij wandelde opgetogen door al die weelde, die
elegantie, die beweging. Hij werd er door het schildersgild op prachtige wijze
ontvangen en gevierd. Hij verkeerde met kunstenaars als Quinten Metsys, Bernard
van Orley, Mabuse, Patenier, Lucas van Leyden, Konrad Meyt, met de humanisten
wier geestelijke leider Erasmus was, met hoge heren en allerlei vreemdelingen. Hij
zag den luisterrijken intocht van Keizer Karel te Antwerpen, met de vierhonderd
triomfbogen, en de levende-beelden voorgesteld door de schoonste meisjes in
doorzichtige sluiers. Hij bewonderde de oude Vlaamse kunst, Van Eyck, Van der
Weyden, Van der Goes.
Van die reis kwam de vijftigjarige Dürer geheel verkwikt terug. Zij schijnt hem
meer te hebben gegeven dan de Italiaanse. Niet alleen doordat hij nu beter in staat
was, de lessen van een warm koloriet te vatten, maar hoofdzaak was, dat de
verandering van lucht en het betreden van een ruimer toneel hem een nieuwe jeugd
schonken. Jong zijn, is steeds in aanraking te kunnen blijven met de echte
werkelijkheid der dingen. Het deed hem goed, om te gaan met een bevolking die
van de kleur en den fleur van het leven genoot, en bij wie die lustig-zinnelijke aanleg
nu gedragen was door een verfijnder cultuur dan Neurenberg ooit te aanschouwen
gaf. Aan de frisse kracht van zijn tekeningen, voelen wij dat de vreugd, te ‘zien’, bij
hem nooit groter was dan toen. Maar ook de innerlijke mens werd omgewoeld: de
hervorming begon in de gemoederen te gisten, men wachtte met spanning op
gebeurtenissen in aantocht.
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Wat er in Dürer omging siddert in die fel-bewogen bladzijden, neergeschreven bij
het vernemen van Luther's vermeenden ‘ondergang’ in 1521: ze hebben weer
hetzelfde hartstochtelijk accent als de houtsneden der Apocalypsis, denzelfden
diepen ernst als de Melancholie.
Dürer wilde weer waarlijk groot zijn, groot werk maken. Hij had een vrijer en
gedweeër hand, dan toen hij in Italië, vijftien jaar vroeger, vooral de logische regelen
zocht. Zo zou hij nu de samenvatting van zijn persoonlijkheid kunnen geven, meer
dan ooit hechtend aan het wezenlijke, en op nog rechtstreekser en machtiger wijze.
Daar zijn vooreerst zijn tekeningen en zijn portretten. Een werk is beter, naarmate
het innerlijke beeld, door het lange rijpen in den kunstenaar, klaarder en organischer
geworden is. Over dat scheppen van uit het innerlijke beeld heeft Dürer zich duidelijk
en heerlijk uitgelaten. Hij steunde op de natuur, week van haar nooit af, doch als hij
ze in zich had opgenomen, bezat hij daarbinnen een wereld van vormen, waar hij
maar uit te putten had. ‘Dann ein guter Maler ist inwendig voller Figur, und obs
müglich wär, dasz er ewiglich lebte, so hätt er aus den inneren Ideen, davon Plato
schreibt, allweg etwas Neues durch die Werk auszugieszen’. En elders: ‘Daraus
wirdet der versammlet heimlich Schätz des Herzens offenbar durch das Werk und
die neue Creatur, die einer in seinem Herzen schöpft in der Gestalt eins Dings’.
Dürer's laatste portretten nu - om slechts op de geschilderde te wijzen: de Onbekende
te Madrid (1521), Jacob Muffel (afb. 409) en Hieronymus Holzschuher te Berlijn
(1526), - hebben dat ineensluitende, die geheelheid, die nooit door waarneming
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alleen en nabootsing bereikt wordt. De voorstellingswijze en de gebruikte middelen
zijn zo eenvoudig als maar kan, de kop is gebouwd naar de meest physionomisch
kenschetsende trekken, doch de suggestieve eenheid daarvan is het, wat men niet
meer vergeet.
Het ideaal in den mens, en de ideale mensheid, dat leek Dürer nu het belangrijkste.
De enorme gestalten van Johannes, Petrus, Paulus en Marcus, die, met een kleine
vergissing, de ‘Vier Apostelen’ werden genoemd (1526, Munchen, afb. 410), waren
hem niet besteld: hij schiep ze uit eigen aandrang, en zij verschijnen als zijn geestelijk
testament.
Al hebben zij de breed-gestileerde voornaamheid der klassieke kunst, niet
vormenschoon wilde Dürer in hen openbaren, zoals toen hij uit Italië terugkeerde,
maar zedelijken adel. Hij wilde ze oprichten voor allen, als pilaren van zekerheid,
midden in den troebelen tijd: want de opstokerij van alom opdoemende valse profeten
ergerde hem evenveel als de huichelarij van farizeërs in den mantel der overlevering
gehuld. De Vier Apostelen zijn een geloofsbelijdenis. Hun boodschap luidt: met het
woord Gods in zich, getrouw en onwrikbaar-oprecht, krachtdadig leven voor het
ware. Ze spreken, elk op zijn wijze, van gerechtigheid en liefde, in beschouwing en
daad, - vier typen, verschillend naar karakter en houding, zodat men er ook de vier
temperamenten in vermocht te zien. Wat hem het hoogste was heeft Dürer hier
verwezenlijkt met een bedwongen, souvereine macht van plastiek en kleur, waar
alles ziele-uitdrukking ann is.
Zijn laatste twee levensjaren - hij stierf in 1528, - werden vooral ingenomen door
het opstellen van zijn

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

663
theoretische geschriften. De kunst was voor de renaissance niet alleen toevallig
instinct, maar ook methode. Alleen door studie der harmonische wetten die in de
werkelijkheid liggen opgesloten, dacht Dürer dat de Duitse kunst vooruit te helpen
was. ‘Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur, - wer sie heraus kann reiszen,
der hat sie.’
De ethische kern van Dürer's schoonheid, bij zoveel pantheïstische liefde voor
het menigvuldige, natuurlijke zijn, en de diepte van ernst waarin die twee eigenlijk
één waren, dat onderscheidt den meester uit het Noorden van zijn Italiaanse
tijdgenoten. Doch stellen wij hem tegenover hen, dan krijgen we den indruk, dat hij
zich niet geheel van zekere beschroomdheid heeft weten te ontdoen: het is of hij
een misstap vreesde, zodra hij de natuur een enkel ogenblik loslaten zou. Hij stond
in het midden van het geestes- en zieleleven van zijn volk; volledig mens, was hij
er in de kunst het volledige symbool van; hij was zelfs van dat volk met een soort
van heerlijke kinderlijkheid, die ge bij geen Italiaan vindt. Maar de algehele bevrijding,
de ‘vlucht’ van een Michelangelo, een Rafaël, een Tiziaan heeft hij ten slotte niet
gekend.
Zijn invloed, door zijn grafisch werk begunstigd, breidde zich wijd uit, vooral in de
Nederlanden, en zelfs in Italië, waar b.v. Andrea del Sarto en Pontormo motieven
van hem overnamen, en de vermaarde graveur Marcantonio hem veel te danken
had.

5. Tijdgenoten van Grünewald en Dürer.
Wil men naar de andere Duitse schilders kijken, dan moet men Grüne-

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

664
wald eerst vergeten: naast hem lijken zij allen wat mak.
De onmiddellijke discipelen van Dürer voegen niets essentieels bij het werk van
den leidsman. Het aantrekkelijkst zijn daar nog de ‘Kleinmeister’ van houtsnee en
gravure, met hun aardige genre-tonelen, b.v. de gebroeders Beham (1500-1550 en
1502-1540), die den invloed van Dürer in hun latere jaren gaandeweg voor het alom
veldwinnend italianisme laten onderdoen.
Een eigenaardige plaats neemt de zogenaamde Donauschool te Regensburg in.
Haar beste vertegenwoordiger is Albrecht Altdorfer (± 1480-1538), die ons veelal
bekoort door de invallen van een romantisch-dichterlijke verbeelding. Traditionele
onderwerpen worden door hem op een geheel nieuwe manier aangepakt, ieder
werk brengt een vondst. De handeling dikwijls door lichteffecten versterkt, die haar
in een sprookjesatmosfeer verplaatsen, b.v. Christus' Geboorte, te Wenen, of die
van 1512 te Berlijn (afb. 411). Bij hem als bij anderen uit denzelfden kring kunnen
we een ‘schilderachtige’ opvatting waarnemen, die bewijst dat in technisch opzicht,
waarschijnlijk onder Venetiaansen invloed, iets van Grünewald's bedoelingen ook
aan den Donau vermoed werd, al hadden deze kunstenaars niets van diens
bezielenden hartstocht, en al blijken zij bovendien moeilijk aan de kleinvormigheid
van de late XVe eeuw te ontsnappen, zelfs waar zij er renaissance-motieven bijhalen.
De wezenlijke betekenis van Altdorfer moet elders gezocht worden: er is er geen
wellicht, die na Dürer, naast den Waal Patenier, en al meer gevorderd dan deze,
zoveel bijgedragen heeft tot de wording van het landschap. Men oordele naar den
S. Joris van 1510 te Munchen
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(afb. 412). Zoals ik reeds zei, is Altdorfer zelfs de eerste, die een zuiver landschap,
zonder personages, op paneel schilderde (Munchen).
In die school hebben de religieuze zin en de figuur op zichzelf minder te beduiden:
wij worden er ingenomen door een bijzonder levendigen, profanen lust in het
voorstellen en vertellen, - die Lust zu fabulieren. Altdorfer is iemand, die zijn
bewonderende kijkers openzet voor het menigvuldige schouwspel van de wereld,
en het door zijn fantasie altijd omwerkt en verheft. Een kunst die, vrijgevochten, zich
aan de vreugde der ontdekkingen overgeeft.
Iets van dat speels-vindingrijke is er ook, nog kort voor het optreden van Altdorfer,
in de vroegste werken van Lucas Cranach den Oude (1472-1553), die uit
Frankenland afkomstig was. Zijn kleurige Rust op de Vlucht b.v., van 1504, te Berlijn
(afb. 413), met die dennen en berken en hartelijke engeltjes, munt uit door een
ongemene frisheid. Zijn Kruisiging van 1503, te Schleissheim, brak beslist met de
overlevering: dat Christus' kruis, van terzij gezien, zich aan den rechterkant der
schilderij opricht, terwijl de kruisen der boosdoeners - de ene fel verkort, de andere
onbeschroomd realistisch opgevat, - tegen den linkerrand gedrukt zijn, geeft aan
het beeld een gans andere soort van eenheid dan we tot nog toe hadden
aangetroffen.
In 1505 werd Lucas Cranach hofschilder van Frederik den Wijze te Wittenberg,
de stad die Luther tot het eerste brandpunt der Hervorming zou maken. Cranach's
atelier, waar hij talrijke leerlingen bezighield, heeft een mensenleeftijd lang Duitsland
met schilderijen overstroomd,
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zonder van de houtsneden en gravures te gewagen. Eerst veranderde zijn stijl nogal
dikwijls, onder allerlei invloeden, van Jacopo dei Barbari tot Mabuse en andere
Nederlanders, - hij was in 1508 naar Antwerpen gegaan; - zijn later werk mag door
den band gerangschikt worden onder een minder verkwikkelijke soort van
massa-voortbrenging. Toch zijn er o.m. goede konterfeitsels van zijn hand. Zijn
Hendrik de Vrome en gemalin, van 1514, te Dresden, behoren zelfs tot de allereerste
levensgrote portretten ten voeten uit, die bekend zijn. - Weldra schiep hij dan dat
eigenaardig-schematische, tenger-slanke jongemeisjestype, met het popjesachtige
van het kleine neusje, de fijn-sluwe geisha-ogen en het gewelfde voorhoofd, - die
mythologische naakten, soms met een breden fluwelen hoed op, die in hun groene,
onhandige onschuld wel een bedenkelijk bijsmaakje van rococo-perversiteit hebben;
en ook van burgerlijkheid: wat Cranach voor renaissance hield had ten slotte zeer
veel van laat-XVe-eeuws maniërisme (afb. 414 en 415).
Noem ik nog Hans Baldung Grien (± 1480-na 1545), die vooral te Straatsburg
werkzaam was, en wiens dikwijls bijna demonische humor iets als een compromis
tussen Dürer en Grünewald lijkt, - er zit een prachtige beweging in zijn lijn, - en Hans
Burgkmair uit Augsburg (1473-1531), die van zijn Venetiaanse reizen reeds in het
begin der eeuw een luchtiger voornaamheid en een nog warmer koloriet dan Dürer
meebracht, - dan zal ik toch, al kan ik in dit korte bestek al die meesters niet naar
waarde bespreken, een denkbeeld gegeven hebben van de buitengewoon veelzijdige
en rijk oorspronkelijke
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kracht, die in Duitsland ten tijde van Luther en Melanchton allerwegen opwelde en
doorbrak.

6. Hans Holbein.
Hans Holbein de Jonge (1497-1543) behoort al tot een ander geslacht. Hij aarzelt
niet tussen twee opvattingen, twee stijlen. Hij kent den strijd niet meer: bij hem is
de renaissance een zeker bezit geworden, dat hij zich geheel eigen gemaakt heeft.
Op het eerste gezicht vertoont zijn geschilderd werk zelfs geen specifiek-Duits
karakter meer, - al is er die trek van het Noorden toch in: de realistische passie.
Zoon van een schilder van naam was hij te Augsburg geboren, de stad waar de
Italiaanse cultuur het meest was doorgedrongen, en ging al heel vroeg naar Bazel
over, de stad der drukkers en humanisten. Tussen 1517 en 1519 reisde hij
waarschijnlijk naar Milaan, enkele jaren later wellicht in Frankrijk. Toen het religieuze
gekibbel en de kunstvijandige houding der gereformeerden Bazel voor hem
onbewoonbaar maakten, begaf hij zich in 1526 naar Londen, waar rijkdom was en
geen schilder van belang. De jaren 1528-1532 bracht hij weer te Bazel door, keerde
dan echter naar Londen terug, waar hij, afgezien van een laatste reis over Brussel
en Frankrijk naar Bazel in 1538, tot zijn dood gevestigd bleef.
Hij wist zich een wereldburger, had niets meer van het gemoedelijk argeloze van
zijn Duitse voorgangers. Dat hij geheel en al, van huis uit, man van den nieuwen
tijd was, merken wij aan de lenigheid van zijn hand en de klaarheid van zijn
voorstelling. Wij erkennen in hem die vrijheid van een volkomen goeden smaak,
wien de zin voor maat ingeboren is.
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Het brede gemak van zijn stijl werd waarschijnlijk bevorderd door de gewoonte, uit
Italië naar Zwitserland en Zuid-Duitsland gekomen, om de gevels der huizen met
fresco's te versieren. Wat hij op dat gebied leverde is ongelukkig verdwenen, maar
de overgebleven schetsen wijzen op een ongemene decorateurs-vaardigheid.
De tekeningen, vermoedelijk tussen 1523 en 1526 gemaakt, voor de
houtsnedenreeks van het Oude Testament, treffen door een duidelijken eenvoud
van samenstelling en verhaaltrant. Meer bekend zijn de Imagines Mortis, die den
onjuisten naam van Dodendans gekregen hebben: kleine tafereeltjes uit het leven
van alle standen, met den Dood, die overal den mens besluipt. Er zit m.i. meer
koud-waarnemende ironie in, dan tragisch gevoel.
Religieuze diepte zoeke men bij Holbein niet. Zijn Dode Christus van 1521, te
Bazel, waarschijnlijk het onderstuk van een Passie, met het onverbiddelijk
naturalisme van zijn preciese tekening, is in zijn soort even ontzettend als
Grünewald's Gekruisigde: lang uitgestrekt, als verpletterd onder een grafzerk, ligt
hij ontluisterd, met omgedraaide ogen en open rochelmond, loodkleurig, een gewoon
lijk uit een anatomische les. Er wordt verteld, dat Holbein een drenkeling als model
nam. En de vraag rijst in ons op: of hij wel geloofde, of hij wel hoopte?
Dat onverstoorde, strenge zien maakte de kracht uit van zijn portretten. Die waren
het, die hem het meest roem zouden bijbrengen. Te Bazel had hij er reeds
geschilderd. Naar een methode die ook in Frankrijk in zwang was, werden ze
voorbereid door uiterst zorgvuldige tekeningen, waar soms het leven nog directer
uit spreekt
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dan uit het schilderij. Een van zijn mooiste konterfeitsels uit die periode is de Erasmus
van 1523 in het Louvre (afb. 416), dien hij voor Thomas Morus schilderde: type van
den fijn-geestigen, bezonnenen, kouwelijk geduffelden, knus huiszittenden geleerde.
Het hele karakter van den man is te lezen in zijn gevoelige en voorzichtige handen.
Toen Holbein dan Bazel verliet, waar vrouw en kinderen achterbleven, en in
Engeland een aristocratie vond om hem werk op te dragen, maakte hij haast niets
anders meer dan portretten. En de glorie, een van de grootste portretschilders van
alle tijden te zijn, zou hem niet meer bestreden worden.
Het schilderij, waarop hij Thomas Morus met zijn gehele gezin had voorgesteld,
is verloren gegaan: naar de schets te oordelen (te Bazel), was dat reeds een
voorbeeld van de ‘groep’, die weldra in de Hollandse school zo gewild zou zijn.
Onder de meest indrukwekkende die we nog bezitten, noem ik Bonifacius Amerbach
te Bazel (1519), William Warham, aartsbisschop van Canterbury, in het Louvre
(1527), - de tekening daarvoor in de bibliotheek te Windsor (afb. 417), - het
onmeedogend-ware conterfeitsel van zijn eigen vrouw en zijn twee kinderen te Bazel
(1528), den koopman Georg Giesze te Berlijn (1532), de twee Franse gezanten te
Londen (1533, afb. 418), den Sieur de Morette te Dresden. Sedert 1536 stond hij
dan in den dienst van Hendrik VIII en schilderde den koning en diens zo snel
opeenvolgende bruiden en gemalinnen.
Holbein's grote deugd is het sober, scherp bepaalde van zijn tekening. Zijn
glanzende en met kiese voornaam-
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heid gestemde kleur is bewonderenswaardig genoeg; hij kwam er zelfs toe, de
schaduwen weg te laten, den indruk van massa en ruimte te geven door naast elkaar
gezette lichttonen; maar het wezenlijkste wat hij zeggen wou, drukte hij toch uit met
zijn lijn. Hij kon het innerlijk reliëf suggereren alleen door een zuiveren en ongemeen
synthetischen omtrek. Het noodzakelijke werd met onfeilbare zekerheid vastgesteld
en organisch gebonden. Onovertroffen is de doordringende wijze waarop hij te gelijk
het persoonlijke zag èn het typische van een kop, het stoffelijk èn het psychologisch
karakter van iederen trek, en van iederen trek zijn plaatselijke waarde èn zijn
betekenis in het geheel. Dat geheel leeft dan, eenvoudig, natuurlijk en imponerend.
Niets ontsnapte aan het subtielnauwkeurig, aanhoudend onderzoek van zijn blik,
de haast niet waarneembare buigingen van een gelaatslijn of oneffenheden van de
huid, - elke substantie laat zich aanvoelen, heeft de geheime echtheid van het
waarlijk zijnde en ademende: maar alles lijkt in een enkele vlugge perceptie gevat.
Hij bereikt het grote met gemak. Hij is de volstrekte objectiviteit. Een buitengewoon
verstandig oog. Wars van alle gevoeligheid, en wel het tegendeel van romantisch:
had hij ‘gemoed’, heeft hij liefgehad, gehaat, wat dacht hij, wat voelde hij tegenover
den mens? Wij weten het niet: maar we weten, dat hij door het zien alleen, begreep.
Hij zei wat was, buiten hem, zonder iets van zichzelf mee te delen, met een
ontzaglijke onpartijdigheid, zonder ooit wat te willen verfraaien, zonder het door enig
effect te willen onderstrepen. Het staat er, als voor de eeuwigheid, onbewogen.
Door en door klassiek ook in dien zin, dat het een universele taal spreekt.
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XVIII. De kunst in de Nederlanden, Frankrijk
en Spanje van ± 1500 tot ± 1540
1. Inleiding.
Hoe in de tweede helft van de XVe eeuw Antwerpen in welvaart toenam en Brugge
overvleugelde, werd reeds aangeduid. Het economische zwaartepunt was verlegd,
maar de betekenis van Antwerpen was veel groter dan die van Brugge of enige
Italiaanse haven ooit geweest was. De ontdekking van Amerika, de verplaatsing
van het handelsverkeer en de geweldige handels-uitbreiding die er het gevolg van
waren, maakten van de Scheldestad, benevens een bloeiend centrum van nijverheid,
de voornaamste markt der wereld alsook den voornaamsten zetel van het
bankwezen. Voegen we er nog aan toe: de voornaamste markt van schilderijen en
andere kunstwerken. Antwerpen was het hart van het onmeetbare Habsburgse rijk,
‘waar de zon nooit onderging’, de internationale stad bij uitnemendheid. Er lag een
verse drijfkracht in het sterk zich ontwikkelend capitalisme, dat den op zichzelf
staanden gemeenschapszin van stad of gilde doorbrak en aan de persoonlijkheid
zulk een gewichtige rol toebedeelde.
Antwerpen's macht groeide nog gedurende de eerste helft van de eeuw gestadig
aan. Daar was de weelde, daar was ook de wrijving der gedachten. De provinciegeest
had er afgedaan. Geen wonder, dat het humanisme in de
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lage landen aan de zee een gunstig terrein vond. Het sprak de algemene taal der
geletterden in Europa, het Latijn, maar sloot zich niet op in kamergeleerdheid: men
hoeft maar naar zijn besten vertegenwoordiger te kijken, Erasmus van Rotterdam,
om te beseffen dat het door een werkdadig ideaal bezield was, den mens van de
knellend geworden boeien der middeleeuwse traditie wilde verlossen, om hem tot
hogere schoonheid en zedelijkheid te verheffen. Zoals elders vond het een
bondgenoot, hier bijzonder bedrijvig, in de boekdrukkunst, die wijd en zijd het zinrijke
woord en de kennis verspreidde. De brede lagen van den burgerstand wilden zich
cultuur verschaffen. Overal gingen scholen open, waaronder menige Latijnse.
Belangstelling in antieke en Italiaanse wijsheid en mooiheid was er onder de
aristocratie van het geld zowel als onder den ouderen adel. Italië kwam in de mode.
De regentes Margareta van Oostenrijk maakte van haar hof te Mechelen een lustoord
van wetenschap en kunst, waar o.m. Jacopo de' Barbari een tijd verbleef. Naast
haar had ook raadsheer Hieronymus Busleyden zijn renaissance-hotel, met
wandschilderingen versierd en op zichzelf een klein museum. Ik noem slechts de
meest onder het oog vallende voorbeelden.
Het kunstwerk, waar wereldlijker karakter nu nieuwe verscheidenheid aan schonk,
daar er niet alleen godsdienstige stichting in gezocht werd, maar, hoe langer hoe
meer, verfraaiing van dit bestaan, was trouwens ook een luxe-ding geworden, en
een koopwaar. Een bijzondere vermelding verdienen in dit opzicht de wandtapijten,
die bij de rijken zeer in trek kwamen. Centrum van die nijverheid was Brussel. Wat
daar voortgebracht werd
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mag als het meest indrukwekkende gelden wat er op dat gebied toen in Europa te
bewonderen viel. Men kan er zich een denkbeeld van vormen in het Garde-meubles
te Parijs, in het kasteel te Fontainebleau, te Hampton Court, te Napels, in het
koninklijk paleis te Madrid. Zelfs de cartons van Rafaël's wandtapijten voor de Sistina
werden aan een Brussels atelier toevertrouwd.
Er werd een aanzienlijke uitvoer van kunstwerken gedreven. De in hout gesneden
altaartaferelen uit Antwerpen prijken nog in menige kerk langs de kusten der Oostzee.
Ontelbare schilderijen vonden hun weg naar Scandinavië, het Spaanse schiereiland
en Italië.
Ongelukkig is in onze gewesten van die pracht van kunst vreeslijk veel verloren
gegaan in den beeldenstorm en de verdere beroerten onder Filips II.

2. De beeldhouwkunst in de Nederlanden.
Als we van Italië komen, dan is er in de Nederlandse plastiek niets, dat ‘baanbrekend’
mag heten; weinig is er uitdrukking van dien geest, die uit zichzelf het nieuwe schept,
en dat groots weet te doen. Het belangrijkste treft men onder de beelden van
graftomben aan. Daarbuiten was de plastiek er in hoofdzaak voor de vlak-versiering.
Ik wijs b.v. op den rijken renaissance-schoorsteen, in 1532 voltooid, in de zaal van
het Brugse Vrije (thans Gerechtshof). Onder de overdaad van den laat-XVe-eeuwsen
‘vlammenstijl’ kon het waarlijk monumentale beeld moeilijk gedijen, evenmin als in
het eerste klassieke bouwstelsel, dat uit reactie loutering en vereenvoudiging
bedoelde. Ik gewaagde daareven van de gesneden altaartaferelen uit
Zuid-Nederland: met hun bonte menigvuldigheid
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van aardige toneeltjes mogen ze bijna als een aanhangsel van de schilderkunst
beschouwd worden. Schilders waren wij toch in de eerste plaats. Het schijnt wel,
dat de mannen met den beitel hier geen eigene en machtige dingen te zeggen
hadden. In een geschiedenis van de hoofdstromingen der Europese kunst verliezen
hun daden aan betekenis. De beste beeldhouwer die voor de regentes Margareta
van Oostenrijk werkte, was een Duitser uit Worms, overigens in sommige
merkwaardige busten en statuetten niet gans vrij van italianisme: Konrad Meyt; en
het belangrijkste wat hij voor haar uitvoerde bevindt zich in Frankrijk: de beroemde
graftomben te Bourg-en-Bresse (1526-1532). Geheel veritaliaanst is reeds de Waal
Jacques Dubroeucq, wiens werk men in de kathedraal Sainte-Waudru te Bergen
(Henegouwen) bewonderen kan (1535-1548).
In Noord-Nederland treedt de Italiaanse stijl al te beslist op met het graf van
Engelbrecht II van Nassau en zijn gemalin, in de Grote Kerk te Breda (omstreeks
1525). Maar inderdaad klassiek in den mooisten zin van het woord is de intocht van
Keizer Karel, op het koorgestoelte in de Grote Kerk te Dordrecht (1535-1542).

3. Gerard David.
Voor de schilderkunst konden we op een hechtere traditie steunen.
Gerard David noemde ik den laatsten der XVe-eeuwers. Met hem mogen we
althans de kunstgeschiedenis van het spoedig vervallend Brugge besluiten. Maar
in sommige opzichten kan zijn werk tevens gelden als een eerste benadering in
Vlaanderen van den klassieken stijl.
Zijn mooiste panelen dagtekenen uit het eerste decen-
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nium van de XVIe eeuw: kanunnik Salviati met drie heiligen, te Londen (1501) de
Doop van Christus, te Brugge (1502, de zijluiken ± 1508, afb. 419), het Mystisch
Huwelijk van S. Catharina, te Londen, de Madonna met engelen en heiligen te
Rouaan (1509, afb. 420), de wat jongere Engelse Groetenis te Sigmaringen (afb.
421a en b).
Daar leren wij het best zijn persoonlijkheid kennen. Gerard David is niet de schilder
van de werkelijkheid, van het gebeurende: zijn diep godsdienstige inborst doet hem
verwijlen bij het innerlijk-doorleefde, in de plechtigheid van een gemoed dat alleen
naar het eeuwige is gewend. Zoals bij Van Eyck staan zijn personages afgezonderd,
in zichzelf verzonken, ademend in dezelfde gewijde stilte die hun zielen verenigt, in het schilderij te Rouaan, het volledigste wat hij ons naliet, is er de wereld zelfs
niet meer, - geen ander gebaar, dan soms de zachte beweging van een fijne hand,
waar het woordenloze gebed uit spreekt. Wat bij Memlinc naar lieftallig ‘genre’
overhelde, krijgt bij David de waardigheid van een symbolische handeling. Er wordt
alleen geluisterd naar de geheimenis van het goddelijke. Maar nu hij nog eens den
haast rituelen ernst van de oude schoonheid laat herrijzen, is het of die schoonheid
zich met hem voortaan terugtrekken moest in zwijgenden droom, er hangt al zekere
loomheid over, de lucht van een Brugge, dat door den dalenden dood nog verinnigd
wordt.
Die ernst eist weer den monumentalen vorm van Van Eyck, thans verheven door
de bredere macht van Van der Goes. Daarin ligt niet alleen het meevoelen met Van
Eyck's grootheid en rust, die de ingetogen vroom-
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heid van Gerard David voldeed, maar ook de nieuwe strekking naar vereenvoudiging
en regelmaat, die de klassieke kunst der volbrachte renaissance kenmerken moest,
reeds te ontwaren was in de samenstelling van sommige Memlincs, - ik noem b.v.
de Madonna te Chatsworth of het Mystisch Huwelijk van S. Catharina in het Louvre
en te Brugge (afb. 250), - en nu bij David stelselmatiger wordt doorgedreven, tot in
de bijzonderheden van elke figuur, de trekken van het gezicht, de plooien van het
kleed of de schikking van het haar. In dat zoeken naar het streng-gebouwde en het
algemeentypische, ten dienste gesteld van een schoonheids-ideaal, komt hij op
natuurlijke wijze dichter bij de Italianen te staan. Hij doet wel eens aan den ouden
Bellini denken. Hij neigt naar stilering van de samenvattende lijn, waardoor zijn
mensen als op een hoger vlak dan het aardse verschijnen. Hij tracht naar een
synthetischen rythmus van gestalten en omgeving. Men merke b.v. hoe hij in den
Doop van Christus langs samenhangende lijnen en massa's het oog geleidelijk en
zeker naar de diepte toe voert, terwijl de poëzie van het woud de edele stemming
begeleidt en verhoogt: niet alleen een aanzienlijke vooruitgang in de weergave van
natuur en ruimte, maar wat nog gewichtiger wordt: hier is de eenheid, hier is het
evenwicht van figuren en landschap verwezenlijkt. Hetzelfde beginsel van
architectonische ordening past David zelfs in zijn kleur toe. Na Van Eyck had vooral
Van der Goes den zin voor coloristische samenstelling gehad. David ontwikkelt hem
logisch verder, laat hem in de Heilige Vergadering te Rouaan zegevieren, bereikt
daar een harmonie die geen voor hem in die mate gekend had.
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Waarna hij dit nog verheerlijkt door de stilering van het licht in de onvolprezen
nacht-blauwe Maria-Boodschap te Sigmaringen.
Men ziet dus, dat Gerard David niet alleen het laatste glorierijk geslacht van de
XVe eeuw komt besluiten: hij wijst ook in menig opzicht naar de toekomst, in dezelfde
richting als de klassieke kunst die in Italië toen aan het bloeien ging, - totdat hij, in
1515, te Antwerpen Quinten Metsys bezocht, diens invloed onderging, en dan
gewilliger in de wateren van de Italiaanse renaissance meevoer, waarbij wel iets
van de hem eigene hoedanigheden te loor ging. Hij wordt dan licht te schematisch,
wat dikwijls een zekeren indruk van leegte teweegbrengt. Maar wat kan hij ons nog
bekoren met een wonder van tederheid als de huiselijke Madonna die het Kind zijn
papken reikt, in de verzameling Traumann te Madrid! Nooit heeft hij fijner met licht
gemodeleerd.
Hij stierf in 1523. In Brugge had hij nog navolgers. Maar nieuw leven kon er niet
meer uit spruiten. Zijn eigen kunst was trouwens nogal arm aan vindingskracht
geweest, - meestendeels aanleuning aan vroegere schoonheid: wij worden er reeds
de moeheid van een te veel op zichzelf terende school in gewaar.

4. Quinten Metsys.
Gerard David's meesterwerk was gedagtekend 1509: datzelfde jaar voltooide de
inluider van de ‘moderne’ Antwerpse school, Quinten Metsys, sedert 1491 meester
in de Scheldestad, het eerste grote schilderij waarnaar wij hem recht beoordelen
kunnen, de Familie der H. Maagd (in het Brussels Museum); en één jaar vroeger
was de eerste volbloed ‘romanist’
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Jenin Gossart van Maubeuge, in 1503 te Antwerpen gevestigd, naar het land van
het nieuwe evangelie, naar Rome getrokken.
Metsys en Gossart kunnen beschouwd worden als vertegenwoordigers van twee
stadia in de algemene stijlontwikkeling.
Quinten Metsys - de Antwerpse vorm luidde Massijs, - was in 1465 of 1466
geboren en stierf in 1530. Waarschijnlijk kwam hij uit Leuven, de stad van Dirk Bouts.
Maar de geschiedenis van zijn vroegste werk is nog vrij duister. De Brusselse triptiek
van 1509 (afb. 422) leert hem in zijn volle kracht kennen. Een schilderij van
ongemene afmetingen, dat echter bij te ijverig gepoets veel van haar kleurenluister
heeft ingeschoten.
Een vergelijking met den gelijktijdigen Gerard David te Rouaan laat ons al dadelijk
de nieuwe vrijheid en lichtheid van de schikking voelen. Er is meer lucht tussen de
figuren. Over hen koepelt een renaissancebouw, met doorzicht op de blauwige
verte. Maar tevens geeft het klassieke hier toe aan bijzonder streng doorgedreven
regelmaat. In de ordening dringt het stelsel zich op. Merkwaardig is, hoe alles in het
vlak gehouden wordt, als in die wandtapijten, die toen in zo groten getale werden
voortgebracht en dikwijls met den stijl van Metsys in verband staan. De verruiming
wordt decoratief in de breedte gezocht, een werkelijk verdiepte ruimte heeft Metsys
niet gegeven: de personages blijven op een rij, lijken ‘levende-beelden’, met niets
realistisch in de wijze waarop ze zich voordoen; de architectuur is weinig meer dan
omarming, en het landschap een achterdoek.
Een zeker italianisme valt niet te loochenen, in de bouw-
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vormen, in de samenstelling, in de stilering van de lijn, in het zachte ovaal der
vrouwegezichten, in de tere boetsering. Daarom hoeft nog niet aangenomen, dat
Metsys in Italië is geweest. Feitelijk heeft het zuiver-Italiaanse hier weinig te
betekenen, en van ‘navolging’ is er geen sprake. Maar dat hij wat van de kunst van
Leonardo of diens leerlingen heeft gekend, - waar hij in menig opzicht mee verwant
was, - dat kan in geen geval betwijfeld worden.
Vergeleken met het vorige geslacht kenmerkt Metsys zich, wat den vorm betreft,
door meer verscheidenheid, maar deze nu opgenomen in gebondener samenvatting.
Dit geldt ook voor de samenstelling van het geheel, alsmede voor het koloriet, dat
beweging zoekt in spel van geschakeerde overgangen, en tevens eenheid van toon,
terwijl in dien bijzonder lichten toon de lijn malscher opgelost wordt. Er is overal
meer individualiteit, maar die drukt zich nu op een algemener wijze uit.
Metsys' eigen aard spreekt trouwens duidelijk uit zijn werk. Hij hield van het
verfijnde, het delicate. De man die met humanisten als Erasmus, Thomas Morus,
Petrus Aegidius omging, was een ‘artist’, had den gelouterden smaak van een
voorname beschaving. Hij behoorde tot dien burgerstand, die nu ook kennis uit
boeken puurde, en in het rederijkersgild graag zijn geletterdheid liet blijken.
Daarbij komt een trek naar het ietwat-week gevoelige. Dat gevoelige had bij
Metsys een persoonlijk karakter, dat zijn religieuzen zin onderscheidt van dien van
een Gerard David: de stemming van den kunstenaar kleurt nu het onderwerp, veel
meer dan dat de stemming, die
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in het onderwerp zelf opgesloten ligt, zich den kunstenaar opdringt. Pathetische
diepte van het gemoed blijft hem overigens vreemd: in dat opzicht speurt ge in die
hele Antwerpse school niets van de Duitse hervormingsberoering.
De zijluiken van de Brusselse triptiek, tonelen uit het leven van S. Anna (422a en
b), schijnen me nog belangrijker, door de vrijere groeperingen, waarin de hoofdfiguren
toch uitstekend tot hun recht komen; door de verder gedreven verbijzonderde
karakterisering, terwijl toch ieder onderdeel nauw met al het omgevende samenhangt;
en door de buitengewoon kiese en vloeiende behandeling van modelé, licht en kleur.
Daar in den grond dezelfde opmerkingen toepasselijk zijn op middelpaneel en
zijluiken van het andere grote, gelukkig gaver gebleven werk: Bewening van Christus,
Herodes' Feestmaal, Marteldood van Johannes den Evangelist (1511, Antwerpen),
hoef ik er niet over uit te weiden.
Metsys' schilderijen uit volgende jaren munten uit door nog meer vastheid en nog
meer smijdigheid. Daar glanst de Antwerpse rijkdom op zijn mooist, veredeld door
een mild idealisme, dat altijd het uitgelezene verkiest. Ik denk b.v. aan de Madonna
met het Kind te Berlijn (afb. 423), aan de Magdalena te Antwerpen. Iets van
Lombardische schoonheid is er niet vreemd aan.
Verscheiden portretten van Quinten Metsys geven ons dezelfde stille pracht te
aanschouwen. Hij neigt er toe, ze interessant te maken door een beweging, een
houding, een stemming; - ze schijnen tot ons te willen spreken, en weerspiegelen
doorgaans de geestelijke louterheid van een humanistische cultuur. Die van Erasmus
(Florence,
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Galleria Corsini, 1517, afb. 424), van Aegidius (Longford Castle, 1517) en het latere
van een domheer, in de verzameling Liechtenstein te Wenen (afb. 425), dat zo
rustig, breed en helder aandoet, tegen het wijde landschap, schijnen me daarvan
de beste voorbeelden.
Dat het portret soms naar het genre overhelt, - b.v. de Wisselaar met zijn vrouw,
in het Louvre (1514), - en men er zelfs als een gedempt-satirische glimlach van
meerderheid achter vermoeden kan, - b.v. het enorme profiel van den Manskop in
het museum Jacquemart-André te Parijs (1513), - zal ons niet verwonderen, bij
iemand die, net als Leonardo, aangetrokken was door de mogelijkheden van de
menselijke physionomie, en niet voor caricatuur terugdeinsde, - men zie maar de
beulen op den Marteldood van Johannes.
Van de voorstelling van maatschappelijke standen ging hij soms over tot
humoristisch-hekelende zedentaferelen, die vroeger in de graveerkunst, voornamelijk
de Duitse, waren opgedoken, maar nu in levensgrote buste-figuren werden
geschilderd, als de Oude Grijsaard met de jonge Deerne en den Zot, bij gravin de
Pourtalès te Parijs. Overeenstemmingen met de rederijkersliteratuur zouden
gemakkelijk te vinden zijn. Dergelijke onderwerpen werden overigens ook in Duitsland
behandeld, zoals o.m. blijken mag uit Cranach's Verliefden Oude van 1512 te
Boedapest.
Op Quinten Metsys volgt dan een hele reeks van genre-schilders: in rechtstreekse
aansluiting bij hem, Marinus van Roymerswale (1493-1567), die de satire op
kooplieden en belastingontvangers fel aandikt; dan een onbekenden meester, door
de Duitse critiek ‘Meister
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der weiblichen Halbfiguren’ gedoopt, die liefst briefschrijvende of musicerende jonge
dames voorstelt, - een verre voorbode van, Terborch; - Jan Sanders van Hemessen
(± 1504-± 1563), die de Schrift gebruikt tot realistische tonelen, als zijn Verloren
Zoon van 1536 te Brussel (afb. 426), en anderen meer.
De meest oorspronkelijke onder die schilders, die aangetrokken door de
voorstelling van het volksleven, ook de religieuze onderwerpen tot het plan van de
gewone werkelijkheid overbrachten, was de Brunswijkse Monogrammist aldus
genaamd naar sommige van zijn schilderijen, die zich in het museum te Brunswijk
bevinden. In menig opzicht lijkt hij de voornaamste schakel tussen zijn geslacht en
Pieter Bruegel. Door een paar aanzienlijke geleerden wordt hij met Jan Sanders
van Hemessen vereenzelvigd, door de meesten, wat ik aannemelijker acht, met
een zekeren Jan van Amstel of Jan den Hollander. Hij heeft wel iets gemeens met
Hemessen, maar is minder door het romanisme aangetast. Te Amsterdam geboren,
omstreeks 1500, werd Jan van Amstel meester te Antwerpen in 1522 en stierf er ±
1543-1544. Hij behandelde de bijbelse tonelen gelijk Bruegel later zijn Kruisdraging,
dat wil zeggen met een menigte kleine figuren in het landschap, zo dat het heilig
geval onder de talrijke bijzonderheden haast verloren raakt. Maar die bijzonderheden
zitten vol gemoedelijke, naar het leven afgekeken trekkenen onbevangen
bewegingen. Bij hem is de verwereldlijking geheel doorgedreven: wij denken niet
meer aan den Verloren Zoon, waar hij ons in een verdachte herberg voert (Frankfort
en Wenen) en nog
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minder aan Juda en Thamar (?), als hij het erg natuurlijke Paar in 't Korenveld
schildert (Brunswijk).

5. Joachim Patenier.
Quinten Metsys heeft nog in andere richting het terrein van de schilderkunst
uitgebreid: op den achtergrond van zijn Golgotha's en van sommige zijner portretten,
wordt een belangrijke ontwikkeling van het landschap merkbaar.
In dat opzicht komt een eerste betekenis toe aan Joachim Patinir of de Patenier.
Hij was geboren aan de Waalse Maas, te Dinant of in de buurt, en werd in 1515 in
het Antwerpse gilde opgenomen. Hij stierf in 1524. Dürer, die hem te Antwerpen
konterfeitte, - hij ziet er daar een man in de veertig uit, - heet hem den ‘gut
Landschaftsmaler’; dat is tekenend: voor de eerste maal treffen wij de benaming
aan; en ‘Landschaftsmaler’ was Patenier dan ook bij uitstek, nog meer
gespecialiseerd dan Altdorfer in Duitsland. Het gewijde onderwerp, Doop van Christus
(Wenen), Rust in Egypte (Madrid), en dergelijke, werd bij hem voorwendsel. Doch
het landschap bleef toch het toneel voor een handeling; slechts bij uitzondering
ontrolde hij een panorama door kleine figuurtjes gestoffeerd (Berlijn).
Blijkbaar is Patenier van Jeroen Bosch uitgegaan: hij sloot aan bij diens wijde
uitzichten met romantisch karakter. Vooral het aardige, het vreemde, het
verafliggende was toen gewenst: de rotsformaties in het Maasdal verschaften den
meester stof genoeg. Men wilde ook talrijke bijzonderheden te aanschouwen krijgen:
en eigenlijk zijn de landschappen van Patenier nog uit brokstukken samengesteld.
Op een schilderij als de
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Rust op de vlucht naar Egypte, te Madrid (afb. 427), is de constructie zichtbaar;
maar we kunnen toch aan de mogelijkheid van het geheel geloven. Die landschappen
‘vertellen wat’, en dikwijls veel: op elk plan is er detailwerk dat de aandacht ophoudt;
maar elk afzonderlijk fragment is natuur-werkelijkheid. En de avond-verlatenheid
van de oneindige vlakte, die zich achter of liever boven de Verzoeking van S.
Antonius te Madrid (figuren van Metsys) uitstrekt, lijkt al vol moderne stemming (afb.
428).
Dat hij ontvankelijk was voor de lessen van den nieuwen renaissance-stijl, blijkt
dikwijls uit de klare schikking en indeling naar evenwichtige horizontalen en
verticalen, b.v. in den Doop van Christus (afb. 429), en niet minder uit de eenheid
van toon in sommige landschappen, voornamelijk de in wonderbare blauwen badende
Overvaart naar de Hel, te Madrid.
De Brunswijkse Monogrammist (vermoedelijk de te Antwerpen werkzame Jan
van Amstel) gaat dan weer een stap verder: de landschappen, waar zijn figuren in
staan, zijn intiemer, en doorgaans, als de onze, juist waargenomen; er is stemming,
lichtspel en atmosfeer in, met fijne en tere achtergronden.
Iets van denzelfden aard merkt men dan in de landschappen van Herri met de
Bles, waarschijnlijk een neef van Joachim Patenier (1480-±1550).

6. Gossart en Van Orley.
Bij Metsys en Patenier hebben wij den indruk, dat in hoofdzaak nog altijd op den
grondslag van onze eigen XVe-eeuwse kunst werd voortge-
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bouwd. Met Gossart echter wordt de invloed van de uitheemse renaissance al
bedenkelijker.
Onder de mannen die doelbewust en zonder voorbehoud de nieuwe openbaring
aankleefden, de zogenaamde ‘romanisten’, was Jenin Gossart de oudste, - de eerste
ook die Rome zag.
Geboren omstreeks 1478 in het thans tot Frankrijk behorende Maubeuge in
Henegouwen, - vandaar de vervlaamste naam ‘Mabuse’ waaronder hij bekend is,
- een tijdgenoot dus van Dürer, iets jonger dan Quinten Metsys, komt hij in 1503 als
meester voor onder de leden van het Antwerpse gilde. In 1508 begeleidde hij een
gezantschap van Filips van Bourgondië naar de Eeuwige Stad, keerde eerst in de
tweede helft van 1509 terug, werkte dan voor het Bourgondisch-Habsburgse
vorstenhuis en hoge heren die in verband met het hof stonden, voornamelijk voor
zijn bijzondere beschermers Filips van Bourgondië en diens neef Adolf, dan ook
voor Keizer Karel en Margareta van Oostenrijk, o.m. te Middelburg, te Antwerpen,
te Mechelen, - hij schijnt nooit lang aan éne plaats gebonden. Het romantische
relaas van een reis naar Antwerpen, Gent en Mechelen met Lucas van Leyden, kan
men in Van Mander lezen. Hij stierf eind 1533 of begin 1534. De rij van zijn
belangrijkste schilderijen volgen we van 1507 tot 1527.
Ik moet er voor waarschuwen: het ware verkeerd, den Italiaansen of antieken
invloed op Mabuse te hoog aan te slaan. Den geest zelf van de Romeinse kunst
heeft hij zich niet in vlees en bloed eigen gemaakt, zo dat die in hem tot bron van
vrije schepping zou geworden zijn. Hij zocht het plastische, naakt en beweging, en
ook wat
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heten mag het plastische van de ruimte, het construeren in de drie afmetingen. Meer
heeft hij in de nieuwe opvattingen niet gespeurd. En dat heeft hij, zo goed het ging,
meer over- dan in zich opgenomen. Feitelijk gebruikte hij vooral renaissance uit de
tweede hand, en het lijdt voor mij geen twijfel, dat hij meer naar Dürer dan naar de
Italianen gekeken heeft.
Hij verschijnt ons, veel meer dan de gevoelige Quinten Metsys, als een
persoonlijkheid die het besef had van haar ‘artistiek’ wezen, die zich gaarne op
‘problemen’ toelegde, die met de eerzucht en de ijdelheid van een ‘kunstenaar’
behept was. Zijn bedoelingen gaan te dikwijls verder dan hij volbrengen kan. Gevierd
in aanzienlijke kringen, hield hij van aristocratischen glans. Maar van Metsys' teren
gemoedsinhoud is bij hem niets meer te ontdekken. Zijn werk blijft verstandelijk
koel.
De Aanbidding der Wijzen van 1507, te Londen, - dat onderwerp viel toen bijzonder
in den smaak, daar het te gemoet kwam aan den lust in toneelachtig-feestelijke
praal, overvloed van bezienswaardigheden en perspectivische kunststukken, - die
Aanbidding is geheel in den zin van sommige houtsneden van Dürer opgevat, zowel
wat den stijl der figuren als de samenstelling betreft. Het gebouwendecor wordt hier
op dezelfde wijze gebezigd om de figuren te steunen en den blik naar de diepte te
leiden.
Hetzelfde geldt nog in den grond van zijn S. Lucas die de H. Maagd portretteert,
te Praag (1515, afb. 430). Dat dit nu geschiedt in een weids renaissance-paleis is
een uiterlijkheid, waarbij we niet vergeten, dat de grote zorg aan de architectuur op
zichzelf besteed niets Italiaans
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heeft; dat die opeenhoping van beeldensmuk en speels loofwerk allerminst voor
klassiek mag doorgaan; en dat het componeren door middel van verlichte vlakken
en donkere schaduwen, zoals die hier althans zijn aangewend, Nederlands-Duits
is. Men weet hoe Van der Weyden dit gegeven behandeld had: van diens innigheid
en eenvoud geen spoor meer, evenmin als van de heimelijke muziek van zijn kleur:
maar de ruimte strekt zich waarlijk uit, als op een echt toneel, zij is één, en van die
eenheid maken de personages deel uit. Aan hun lichamelijke realiteit - tekenend
kunstenaar en model met ontblote borst, - valt er niet te twijfelen.
De levensgrote naakten van Neptunus en Amphitrite (1516, Berlijn) doen zich
voor als een kunstprogram en zijn vervulling. Vóór dat vormen-rationalisme kunnen
we ons nu zo licht niet inbeelden, welke openbaring van een nieuw
schoonheids-ideaal zo iets in dien tijd wel zijn moest. Doch hier weer zal het niet
ontgaan, dat Mabuse zich vooral met Dürer's koperplaat van Adam en Eva heeft
geholpen.
Plastische duidelijkheid was hem niet voldoende: hoe langer hoe meer wilde hij
zichzelf overtroeven met beweging en gewaagde verkortingen. Schilderde hij nog
eens S. Lucas, zoals in het Weense paneel (afb. 431), dan was de wens om de
zaak als bovennatuurlijk voor te stellen al meer in overeenstemming met de Italiaanse
klassieke kunst, maar wat een woeligheid in dat breken van alle vlakken en lichten
tot schommelende golfjes, dat gebluts en gedeuk van alle vormen, waar het oog
nergens een rustpunt in vindt, dat grillig gekronkel der lijnen! Die taal kent geen
afgeronde periode: de kleren
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babbelen uit al hun plooien. Tot de sandalen van den heilige, die toch koest naast
elkaar konden liggen, nemen deel aan dien koortsigen heksensabbat. Aan Rafaël
of Andrea del Sarto zal hier niemand denken: wel aan de laatste werken van een
Filippino Lippi (vg. afb. 294) - en het maniëristische is inderdaad in beide gevallen
aan dezelfde oorzaak te wijten: de mededinging met een kunst, waar men niet tegen
opgewassen was, en vandaar het verval in lege overdrijving. De meest onmiddellijke
voorbeelden zijn echter weer in Duitsland te speuren.
In vorige hoofdstukken (bz. 379 en 424) gingen wij de ontwikkeling van het
Adam-en-Eva motief na, van Jan van Eyck tot Memlinc. Wij kunnen die nu verder
bij Mabuse volgen, in zijn schilderij te Berlijn (afb. 432). Wat laat hij graag zijn
anatomische kennis blijken! Elke spier is duidelijk weergegeven, zo dat de bouw
van het lichaam begrepen wordt, en wat er een geheel van maakt. Daarom wordt
bijzondere nadruk op het mechanisme der gewrichten gelegd. Alles is bepaalder
uitgewerkt dan vroeger, maar ook abstracter. De vast geboetseerde koppen b.v.;
doch trots het zinnelijke van de vrouw, - een nieuw element, - ontberen zij sterk
persoonlijk karakter. Niet in het individuele stelde Mabuse belang, maar in de
algemene verschijning. Daarbij kwam nu zijn moedwillige zucht naar beweging:
doorlopende rythmische lijnen die elkaar beantwoorden, ongeveer als in
Michelangelo's Zondeval, maar in het trachten naar spanning wordt het evenwicht
onzeker; Adam's rechterhand is zo onrustig, dat het wel lijkt of ze ineens zou kunnen
weglopen als een krab; het eerste mensenpaar maakt zich gereed, den two step
van den appel te dansen.
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Zoals bij de meeste toenmalige Nederlanders ontsnapte gelukkig het portret aan
die manier. Daar, waar zij de werkelijkheid moesten dienen, waren zij weer helemaal
thuis. Van Gossart zijn er juist voortreffelijke, die het doorgaans naast die van Quinten
Metsys uithouden, en al op grotere verhoudingen aansturen (afb. 433).
Blijf ik bij hem wat langer staan, dan is 't omdat hij de crisis van onze kunst in het
eerste vierdedeel der eeuw uitstekend veraanschouwelijkt. Verwijt hem en zijns
gelijken nu, dat zij de mooiste nationale tradities overboord wierpen, om in het
zuiderse vaarwater te verzeilen: ik heb al gezegd, dat zij bezwaarlijk anders konden,
maar de vraag is ook, of zij daarmee ongelijk hadden. Zij bleven althans éne traditie
getrouw, die ook wel hare waarde heeft: den drang van alle goede kunstenaars uit
alle eeuwen om zich niet in engen kring op te sluiten, om te kijken naar den kant
waar het artistieke leven het weelderigst opschiet. En zij bleven den geest van
hunnen tijd getrouw: op het ogenblik dat het Habsburgse huis de staatscentralisatie
doorzette, dat onder Keizer Karel imperialistische strekkingen de politiek van
stad-tegen-stad voorbijstreefden, dat het humanisme doordrong, dat alle horizonnen
verruimd werden en het particularisme begon onder te doen voor het begrip van
menselijkheid, - op dat ogenblik was het onmogelijk, dat onze kunst zich niet
ontvankelijk getoond hadde tegenover een aesthetica, die een algemeen-geldend
antwoord gaf op de ook ten onzent gestelde vragen.
Doch, waar een Dürer al iets van zijn diepte en zuiverheid bij inschoot, hoe zouden
onze mindere mannen daar niet gewankeld hebben? Het moet wel erkend wor-
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den: als de Italiaanse invloed ze wel eens uit hun lood sloeg, dan was 't dat zij zelf
niet vast genoeg op hun benen stonden. Of om het anders uit te drukken: met de
Duitsers vergeleken, bleken zij te arm aan dien eigen nieuwen inhoud, die nieuwe
scheppingen had kunnen voeden. Onze schilders, globaal genomen, hadden nooit
veel ideeën of vindingskracht gehad (en daarom juist grepen zij nu zo gretig naar
Dürer). De uitzonderingen zijn gauw geteld: de Van Eycken, Van der Goes, Geertgen,
Bosch, en thans ook, zo men wil, Lucas van Leyden. De overlevering maakte ze
sterk. Maar nu zij de devootzorgvuldige uitvoering moesten loslaten voor het bredere
gebaar, was de crisis onvermijdelijk. De zwierige Italiaanse beweging zat de
noordelingen niet in het bloed. Zij spraken Italiaans met een Antwerps accent.
Wat de bekoorlijkheid van de oude Vlamingen uitmaakte ging er bij verloren: de
innigheid van kleur en geestelijke atmosfeer, de vrome overgave aan het werkelijke,
de aandachtige liefde in het vertolken van de kleine dingen die een schoonheid en
een ziel aan ieder dagelijks uur kunnen schenken.
Veel ook hebben zij er bij gewonnen: de zekerheid van wetenschappelijker
methode, het bemachtigen van de ruimte, de rythmische eenheid en den rijkdom
van de samenstelling, een juister begrip van den bouw en het mechanisme van het
menselijke lichaam, de veerkracht van de beweging.
Wat men beweren moge, de besten vervielen nooit in een soort van academischen
stijl: bij hen voel ik ook het geloof van veroveraars, een verstandelijke passie, de
geestdrift van wie een grotere rol toekennen aan de
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bewustheid, naar de wet van allen geestesgroei. In den grond heb ik een zwak voor
hen, omdat zij, op ontdekkingen uittrekkend, den moed hadden, zich nu en dan te
vergissen. En ik eerbiedig ze, omdat hun vergissingen het losgeld van den
vooruitgang waren en een heerlijke toekomst hebben voorbereid; want in hun strijd
met de menigvuldige nieuwe problemen hebben zij ten slotte de techniek leniger
gemaakt en de baan vereffend. De Zondeval van Mabuse staat aan het begin van
een ontwikkeling, die op Rubens zou uitlopen.
Ongelukkig, in dat commerciële kunstcentrum dat Antwerpen was, werd
overvloedig voortgebracht. Weldra overwoog de formule. Uit Metsys en Mabuse
gesproten, maar meer uit Mabuse dan uit Metsys, met daarbij zijdelingse invloeden
uit Duitsland en Lombardije, gaat omstreeks 1520 die school floreren, die ons in
ontelbare Aanbiddingen der Wijzen en dergelijke een zonderling mengsel aanbiedt
van laat-XVe-eeuwsen barok en onvoldoend begrepen renaissance. Die ‘maniëristen’
zijn de rederijkers van de beeldende kunst: meer individualisme in de opvatting van
de kunst zelve, besef van het ‘artistieke’ datanders moet zijn dan het gewone en
eenvoudige, - maar daarbij vervlakking, daar de brede lagen van de burgerij nu ook
meer voor dat ‘artistieke’ gingen voelen.
Want er werd voor een publiek gewerkt, en de mode had haar woord te zeggen.
Men moest treffen, met effecten verrassen. We merken bij die schilders dezelfde
pretentie als in onze kamers van rhetorica: zij hadden niets meer van den stillen
XVe-eeuwsen ambachtsman, die zijn taak volbracht als was ieder paneel er alleen
ter
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ere Gods. De eisen van de productie lieten zozeer het geduldige afwerken niet meer
toe. De deftige bastaardwoorden der rhetrozijnen - als wuivende vederbossen op
den hoed, - wij vinden ze bij de schilders terug in die vreemde bouwvormen, die
veelheid van pikante bijzonderheden, die slingerende tierelantijntjes, die fantastische
grillen, - bij Bosch, uiting van een waarlijk bezeten verbeelding, maar nu tot lege
nuchterheid ontaardend, - kortom, dat dilettanterig spelen met uiterlijkheden, en die
drukte van pronkzucht, die ons thans zo koud laten.
De behoefte die naar het nieuwe deed uitzien, was ten onzent niet een diep in
eigen gemoedsleven gegronde noodwendigheid. Zij bleef dus zonder omscheppende
drijfkracht, zij leidde niet tot iets, dat den naam van ‘stijl’ zou verdienen. Buiten het
portret, en het werk van enkele vooraanstaande leiders, werd in die kunst der jaren
1520 en 1530 het conflict van burgerlijk-romantische laat-gothiek met
ongenoegzaam-voorbereide renaissance niet opgelost. Wat konden de meesten
met beweging aanvangen, als hun de steun ontbrak van een ernstige studie der
innerlijke structuur? Zij vervielen dan van zelf in overdreven levendigheid van gestalte
en kleur, in het spitse en droog-curvige van de lijn.
Dit geldt zowel van de Hollandse als van de Brabantse kunst, en mede van de
Keuls-Westfaalse, die als een aanhangsel van de Nederlandse kan beschouwd
worden. Alleen vertoont die kunst in Holland en aan den Rijn over 't algemeen minder
elegantie, is zij er zwaarder en wel eens hopeloos huisbakken.
Bernard d'Orley of Barend van Orley, te Brussel
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geboren omstreeks 1492, aldaar werkzaam, hofschilder van Margareta van
Oostenrijk, en gestorven in 1542, vertegenwoordigt een nog meer gevorderd
romanisme dan Gossart.
Hij ook is hoogst waarschijnlijk in Rome geweest. Jammer, dat onze schilders nu
altijd recht naar den Tiber trokken, terwijl de Duitsers in Noord-Italië een kunst
vonden, waarbij zij zich makkelijker konden aanpassen. Met Bernard van Orley nu
geraken wij volop in overdaad van ingewikkelde perspectief, druk gebaar,
verbijsterende verkorting. Zijn Beproevingen van Job (1521, Brussel, afb. 434),
leveren ons daar een leerrijke staalkaart van. De Italiaanse motieven, afzonderlijk
uit Michelangelo of Rafaël gehaald, zonder den geest die de samenstelling tot een
bevredigend geheel bezielen zou, laten er zich zonder moeite uit oppikken:
eclectische rhetorica. Gelukkig kende hij, ook onder den invloed van Rafaël, soms
wat meer rust. En buiten zijn portretten, door den band uitstekend, verdient hij nog
waarlijk zijn roem, daar waar hij zijn talent in groot-decoratief werk machtig ontplooien
kon: van hem zijn de mooiste wandtapijten uit dien tijd (te Hampton Court, Parijs,
Madrid, Napels) en indrukwekkende glasramen in S. Goedele te Brussel.
Maar hij was, helaas, alles bijeengenomen, toch de overgang tot dat academisme,
dat de districten der Antwerpse school, in de tweede helft van de eeuw, zo onveilig
zou maken.

7. Lucas van Leyden en Scorel.
Daar in deze geschiedenis alleen de meest typische dragers van de ontwikkeling
in aanmerking mogen komen, moet ik mij voor de thans

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

694
beschouwde periode slechts tot twee Noord-Nederlanders beperken, al nemen
Noord-Nederlanders daar veel groter aandeel dan vroeger in de productie.
Lucas van Leyden trekt ons dadelijk aan. Niet alleen om zijn buitengewone gaven,
maar ook omdat hij menige zijde van den tijdgeest best weerspiegelt.
Geboren in 1494, stierf hij reeds in 1533. Een wonderkind: zijn vroegrijpheid blijkt
vooral uit zijn grafisch werk, dat zeer uitgebreid is, want van 1508 dagtekent al een
van zijn voortreffelijkste gravures, en die zal wel niet de oudste geweest zijn! Wil
men het woord geniaal wellicht niet op kunstvaardigheid toepassen, dan mag de
zijne toch verbluffend heten. Hij bereikte weldra een expressieve lichtheid van den
trek, een teerheid van lucht en licht, waarbij ik me afvraag, of ze zelfs bij Dürer - in
die jaren althans: omstreeks 1510, - haar weerga vonden.
Maar van eigenlijken vooruitgang kan daarna weinig sprake zijn. Hij verandert
voortdurend, nogal ongelijk, rechts en links gedreven door een soort van
zenuwachtige onvoldaanheid. Individualistisch kunstenaar, kon hij zich op de oude
traditie niet meer verlaten, trachtte hij een houvast te hebben in natuur en
werkelijkheid, waarvan hij onvermoeibaar nieuwe gebieden bij zijn prenten inlijfde,
maar dit geschiedde ook op ietwat onrustige wijze, met soms meer en soms minder
opgewektheid, en tevens toonde hij zich zeer ontvankelijk voor invloeden van
anderen, - Dürer, dan Mabuse en den graveur Marcantonio Raimondi, - waardoor
hij ten slotte aan een voor hem niet bijster heilzaam italianisme te gewillig zou
toegeven. Zijn levendige verbeelding werd door veel aangelokt. Wat ons zijn
graveerwerk omtrent zijn wezen
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leert, wordt geenszins weerlegd door het afwisselend beeld dat de reeks van zijn
schilderijen ons geeft.
Al was die persoonlijkheid nu wat onvast, met weinig zielsdiepte, meer in de
breedte uitgewassen, daarom zal toch niemand haar betekenis ontkennen.
Ten eerste, juist om haar nieuwsgierigheid, en om die onverwachte, oorspronkelijke
scheuten van fantasie, waar zij het waargenomene mee opfleurde. Zij kan ons meer
boeien dan die van welken toenmaligen Vlaming ook, want zij was wel minder fijn
van cultuur, - naast Metsys ziet zij er nu en dan wat boers uit, aan ‘schoonheid’ had
zij geen behoefte, - maar zij ging altijd recht op den man af, pakte fris het ontdekte
motief aan, bezat een eenvoudige macht van aanschouwing, waardoor zij den
totalen indruk der dingen als van zelf gaf. Geen harmonie van lijnen, maar
uitdrukkingskracht genoeg. De energische beweging treft door een weldoende
onbevangenheid.
Daarbij heeft Lucas van Leyden, met zijn vinnige observatie en zijn neiging naar
het anecdotische, het gebied van onze kunst merkelijk verrijkt: hij vertolkte tonelen
uit het Oude Testament, dat tot dan toe, buiten het boek Genesis, voor onze meesters
grotendeels onontgonnen terrein was gebleven; nog vóór Metsys waagde hij zich
aan zuivere genre-voorstellingen in de paneelschildering, - b.v. zijn Schaakspelers
te Berlijn en vooral zijn prachtige, zo vrij gegroepeerde kaartspelers in Wilton House,
bij den Earl of Pembroke (afb. 435), - en zij zijn ‘moderner’ dan de Vlaamse, in dien
zin dat zij zonder enige didactische bijbedoeling niet anders beogen dan de weergave
der werkelijkheid in haar natuur-
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lijk uitzicht. Ik hoef er niet op te wijzen, dat het genre het gemakkelijkst in een
burgerlijke maatschappij moest gedijen. Feitelijk dringt het overal in het werk van
Lucas door, ook in de godsdienstige onderwerpen.
Zijn aandeel in de ontwikkeling van de schilderwijze is even aanzienlijk: de
kleurverschijning was hem meer dan de vorm; met meer voortvarende breedheid
dan Quinten Metsys en met nog meer louter-picturaal gevoel voor toonbehandeling,
stemde hij in zijn beste werk lichtende kleurvlakken samen, vol delicate schakeringen,
bijna zonder schaduwen, in een heldere gamme.
In den loop der jaren 1520 kwam hij, door Mabuse, steeds meer onder den indruk
van den rafaëliet Marcantonio en de kunst van Rome. Deze paste bezwaarlijk bij
zijn eigen aard, die het expressieve boven het fraaie verkoos. In zijn voortbrenging
lag nu meer aangeleerds en minder natuur. Maar dat hij er zijn schilderskwaliteiten
niet bij verloor, bewijst het Laatste Oordeel van 1526 te Leiden (afb. 436), met zijn
ruime atmosfeer, waar een legio verspreide figuren in leven, en met die luchtige
uitvoering, waarin het componeren door middel van kleurlichten opvalt. Niet de
rythmische ordening der vormen wilde hij van Italië hebben, maar de plastische
beweging en de lijnen-vlucht. En liet hij hier het naakt triomferen, ik voel er toch
vooral zijn overschuimende jonge kracht in. Is er in dat Laatste Oordeel ten slotte
niet evenveel herinnering aan Albrecht Dürer als aan Marcantonio Raimondi? De
twee apostelen op den buitenkant der zijluiken staan zelfs heel dicht bij de energie
van Grünewald.
Ik laat hem beoordelen naar het laatste ons bekende
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werk, van 1531, Christus de Blinden genezend, te Leningrad (afb. 437): het ziet er
ongetwijfeld zeer Italiaans uit (Rafaël's cartons zijn er niet vreemd aan) en
toneelachtig van verhaaltrant, maar de natuurlijkheid van de massa-beweging, en
vooral de bijzondere wijze waarop de lichtverdeling wordt aangewend, die zou men
evenmin te Rome als te Antwerpen mogen zoeken.
Met Jan van Scorel of Schoorle (1495-1562) trad dan in Holland het onvervalst
romanisme naar voren. Mabuse was een van zijn meesters geweest. Hij reisde in
Duitsland, waar hij met Dürer omging, en over Venetië naar Jeruzalem; vandaar
kwam hij te Rome, en mocht er zelfs een tijdje conservator van de pauselijke
verzamelingen in het Belvedere zijn. Na zijn terugkeer, sedert 1524, werkte hij bijna
uitsluitend te Utrecht. Hij was geheel de nieuwe cultuur-mens, met niets meer van
den ambachtsman aan zich, - geleerde, bedreven in verscheidene talen, daartoe,
‘seer lustigh met den Hant-boog te schieten’, zegt Van Mander, bouwmeester,
musicus en dichter, die het te Utrecht eindelijk tot kanunnik der Roomse kerk bracht.
Den decoratieven geest van zijn kunst kan men b.v. waarderen in de vrij
Lombardische Maria Magdalena te Amsterdam (afb. 438) en meteen meten wat
een afstand die al scheidt van Metsys' Maria Magdalena te Antwerpen. Maar de
Hollander toont zijn echte geaardheid in levensware, sobere portretten, trouw en
fiks getypeerd, die een eigen grootheid hebben, - b.v. de Jeruzalem-vaarders te
Utrecht (1525), wier gezamenlijk konterfeitsel, helaas niet zeer gaaf meer, als een
eerste corporatiestuk mag gelden, - of waar een eenvoudige en zeer bijzondere
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bekoring uit spreekt, - b.v. Agatha van Schoonhoven in de verzameling Doria te
Rome (1529, afb. 439). En zelfs waar antieke stof in renaissance-zin behandeld
wordt, kan hij ons soms nog door zijn zuivere schildersgaven over alle Italiaanse
manier heenhelpen: men vergelijke maar te Berlijn zijn Lucretia met de Amphitrite
van Mabuse, om te weten dat wij met Jan van Scorel in het land van de zilverige
atmosfeer zijn, waar niet boetsering en kleuren-bontheid, maar wel de lichttoon
heerst.

8. Frankrijk en Spanje.
Buiten Italië, Duitsland en de Nederlanden, levert de schilderkunst uit dien tijd weinig
op, dat hier, als zijnde van Europese betekenis, bespreking zou verdienen. In
Frankrijk kan de beeldhouwkunst beter den toets doorstaan.
De Fransen schenen voorbestemd, om het gedweest de Italiaanse invloeden te
ondergaan (vg. bz. 419). Reeds in de jaren 1460 had Francesco Laurana onder
hen een rol van belang gespeeld. Na zijnen tocht in Italië (1495) bracht dan Karel
VIII een helen troep bouwmeesters en andere kunstenaars mee, waaronder dien
beeldhouwer Guido Mazzoni, van wien ik op een andere plaats gewaagde (blz.
412). Onder Lodewijk XII kwamen o.m. de gebroeders Giusti over (les Justes), die
zich te Tours vestigden. In hoofdzaak aan hen te danken is b.v. het grafmonument
van den koning en zijn gemalin te Saint-Denis, in 1531 voltooid. Maar als we zelfs
hier een tamelijk gemengden stijl aantreffen, dan worden we gewaarschuwd, dat
we den Italiaansen invloed toch niet mogen overschatten. Hij werkte het meest en
het vruchtbaarst op de bouwkunst, zo dat we bij den naam van ‘Franse renais-
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sance’ eerst aan de vorstelijke kastelen van Touraine denken; en verder drukte hij
zijn stempel op een niet onaanzienlijk deel van de decoratieve plastiek, die met de
architectuur verbonden was. Maar het is wel werkwaardig, hoe de in den grond
echt-Franse Loire-school, zoals ik die al kenschetste, haar traditie gestand deed,
al liet ze zich nog zo omranken van Italiaanse of italianiserende versiering: het beste
bleef daar inderdaad Franse kunst, die het door eigen groei tot klassieke rust had
gebracht.
Als uitgelezen voorbeelden hiervan noem ik het indrukwekkende graf, dat de oude
meester Michel Colombe, toen al meer dan zeventig, in de kathedraal te Nantes
van 1502 tot 1507 oprichtte; de strenge en tedere H. Martha in de Sainte-Madeleine
te Troyes: de helder-zachte Roberte Legrendre in het Louvre (± 1525); het prachtige
graf van de twee kardinalen van Amboise in de kathedraal te Rouaan (1518-1525);
en eindelijk, in dezelfde kerk, het grote, reeds zéér renaissance-achtige graf van
Louis de Brézé (± 1540).
Frans I was een geestdriftig bewonderaar van de Italiaanse kunst. Hij liet Leonardo
overkomen, Andrea del Sarto en andere sterren van mindere grootte. Van het begin
der jaren 1530 af zijn dan de Italiaanse schilders volkomen heer en meester te
Fontainebleau. Zoals elders is het ook in Frankrijk het portret dat het best stand
hield, en de talrijke, precies en fijn getekende portretten van edellieden lijken me
zelfs het belangrijkste wat, buiten de plastiek, de regering van Frans I en de laatste
Valois ons nagelaten heeft.
Wat eindelijk Spanje betreft, een eigenaardigheid is daar de overvloed van
decoratief beeldwerk in de ker-
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ken, vooral die reusachtige altaartafelen, die soms tot het gewelf reiken, - voortzetting
van de XVe-eeuwse houtsnijkunst. Reeds in het eerste vierde der XVIe eeuw zien
we den Italiaansen invloed gestadig veld winnen, ook in de schilderkunst, zowel in
Castilië en het Zuiden als in Aragonië. Torregiani (of Torrigiano), de mededinger
van Michelangelo, - dezelfde die hem den neus had ingeslagen, - bracht zijn laatste
jaren (hij stierf in 1528) te Sevilla door, nadat hij ook van 1512 tot 1519 te Londen
werkzaam was geweest: één voorbeeld onder velen van het levendig internationaal
kunstverkeer in dien tijd.
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XIX. Late renaissance en prae-barok in Italië
(± 1540-± 1610)
1. Inleiding.
Globaal genomen vertoont de tweede helft van de XVIe eeuw de duidelijker
ontwikkeling van die trekken, die ik als kenmerkend voor de late renaissance achtte.
Wij staan op een grens: de geest van de renaissance is niet gedoofd, - de
verheerlijking van de lichamelijke schoonheid wordt niet afgezworen, - maar midden
onder verschijnselen, die bewijzen dat de ideeën van de renaissance hun waarlijk
scheppende kracht verloren hebben, groeit een kunst, die aan een geheel andere
levensbeschouwing beantwoordt. Maniërisme van den vorm is ten slotte slechts
bijzaak in dien groten, positieven omkeer.
Trachten wij dien nog eens te omschrijven. De klassieke renaissance wilde normen
vaststellen, universele, ideale waarden, herleid uit de zintuigelijke erkenning van
de natuur, die natuur zijnde dezelfde in en rondom den mens. De late renaissance
is een tijd, waarin crisis en gisting veelvuldiger en machtiger dan ooit te voorschijn
komen. De onbevredigde geest vecht zich door naar nieuwe zekerheden. Hij zoekt
die meer in zijn eigen gevoel, in zijn subjectieve opvattingen. Vandaar dat de kunst
nu het gehele geestesleven insluit, vandaar nog de verscheidenheid in de
voortbrenging, waaronder landschap
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en portret een aanzienlijker plaats innemen, vandaar ook de tegenstellingen, waar
die tijd zo rijk aan is. De contrareformatie reageert tegen de vrijheid van het
individueel geweten, maar werkt vooral op het gemoed. De tegenstellingen zijn er
in de persoonlijkheid zelve, en meteen verbreedt zich de breuk tussen persoonlijkheid
en wereld: dualisme tussen den mens en het lot, het mysterie, de geheime krachten
die in en buiten hem heersen.
Van dat alles is Michelangelo de geweldigste praefiguratie. De tragische zin van
het leven wordt wijder uitgebeeld door den ouden Tiziaan, Bruegel, Tintoretto.
Bruegel wil begrijpen en bouwen door middel van de psychologische waarneming,
- die zich ook bij de portrettisten verdiept, - terwijl Baroccio het affect laat overwegen.
Baroccio en de Venetianen volvoeren de bevrijding van de schilderkunst door de
triomfen van de kleur, die bij uitnemendheid de taal van de aandoening wordt. Greco
brengt de synthese: verst gedreven uitdrukking van de maniëristische
late-renaissance; terwijl Annibale Carracci en Caravaggio, met nieuwe doeleinden
voor ogen, de wegen naar den eigenlijken barok openen.

2. De oude Michelangelo.
Het werk, dat aan den aanvang van de hier beschouwde periode haar wezen het
best kentekent en in het gebied van de Florentijns-Romeinse school in hoofdzaak
de toekomst bepaalt, is het vermaarde fresco van het Laatste Oordeel, dat onder
Paulus III, van 1536 tot 1541, Michelangelo in de Sixtijnse kapel uitvoerde (afb.
440).
Daar het me hier vooral om de ontwikkeling van de kunst zelve te doen is, kan ik
niet uitweiden over Michel-
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angelo's leven na zijn zestigste jaar, zijn gedichten, zijn christelijk-platonische liefde
voor Vittoria Colonna, de hele geschiedenis van zijn verwoest en vurig gemoed.
Dat innerlijk drama laat zich niet in een paar bladzijden schetsen. Ik moet me
vergenoegen met de geschiedenis van zijn voornaamste gewrochten.
Het Laatste Oordeel strekt zich over den gansen achterwand van de Sistina uit,
tien meter breed op twintig hoog. Michelangelo moest daartoe de schilderingen van
Perugino, deel van den cyclus die over de vier wanden doorloopt, boven het altaar
vernietigen; wat hem trouwens weinig schelen kon, want hij achtte Perugino een
‘goffo’, of lomperd. Maar hij bekreunde zich evenmin om de wanverhouding die nu
ontstond tussen het nieuwe werk en zijn eigen decoratie van de zoldering.
Het Laatste Oordeel is zeer beschadigd door het gewalm der waskaarsen, en
later werd dan nog het naakt door bijgeschilderde broekjes schaamteloos genoeg
verzedelijkt. Over het werk op zichzelf valt er niet weinig te twisten, maar hoe men
er over denke, men staat verbijsterd voor de wilde energie die in den man nog
woelde. De storm was zijn natuurlijk element; in dat gekriel van honderden figuren
mocht hij zijn lust aan beweging en verkorting van gespierde lichamen botvieren.
Met ganse trossen schijnen ze voortgezweept door een orkaan, - links, de verrijzende
doden en de ten hemel varende uitverkorenen (afb. 441, a), rechts, de strijdend
neertuimelende verdoemden. De verdeling en algemene schikking dier groepen
herhaalt in het groot en maakt zo nog geweldiger het dubbele gebaar van den
enormen Christus bovenaan (441, b) (1), - een antieken donder-
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god die de wereld verdelgen zou. En rondom hem dringen de scharen der ontelbare
heiligen en martelaars, die met bijna dierlijke onstuimigheid hem het bewijs van hun
foltering komen voorhouden. Dat was de Heiland, dien de profeten en sibyllen
voorspeld hadden, - voorwaar geen God van liefde! De H. Maagd is aan zijn zijde
als verloren in dat cataclysme. Het ‘Dies Irae’ verdooft ons met het vervaarlijk geschal
van de bazuinen der wrake.
Een ontzettende droom, in het ruimte- en tijdeloze. Niets dat nog, van hoeverre
ook, aan klassieke rust herinneren zou. Overal spreekt de massa, niet de
scherpomlijnde vorm. De kolossale figuren van het bovengedeelte missen alle
evenredigheid met die onderaan. Het fresco is te groot voor de zaal, buiten verband
met het schilderwerk dat het omgeeft. Een bandeloze barok heeft met alle gevoel
voor de norm gebroken. Maar dit verdraagt zich bezwaarlijk met Michelangelo's
plastische opvatting, die ten slotte aan den plastischen zin van de renaissance
beantwoordt: we raken den indruk niet kwijt, dat het Laatste Oordeel een berekend
‘samengesteld’ iets is, er ontbreekt ten slotte het uitzicht van overtuigende
werkelijkheid aan; om ‘waar’ te schijnen, hadde het zwaar-stoffelijke van die
gestalten-klompen het omhullende en verenigende atmosferische licht van
Correggio's kunst nodig gehad.
Een kenmerk van den tijd wordt hier bijzonder duidelijk: het leven niet meer als
harmonische idee, die hare schoonheid aan de dingen verleent, maar als blinde
drang, die ongelijkmatig de dingen van binnen beweegt. Het was reeds te erkennen
in de onrust van de beelden
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der Medici-kapel. Men heeft gezegd, dat in antieke beelden het begrip van de vrije
persoonlijkheid heerst: in Michelangelo's beelden woont een duistere kracht, elementaire natuurkracht of kracht van onuitspreekbaar gevoel, - die groter is dan
zij zelf zijn, en in hen geen evenwicht laat ontstaan, - terwijl de kalm-heroïsche mens
van de renaissance nu worstelt onder den greep van het ongrijpbare lot, de goddelijke
macht. Vandaar de neiging van Michelangelo naar het massaalmachtige: en hetgeen
zijn ‘terribilità’ werd genoemd komt juist uit den wil om in den vorm te bedwingen
wat alleen door het vormloze kon uitgedrukt worden.
Het Laatste Oordeel werd begroet als een openbaring. Toen het eind October
1541 onthuld werd, stroomde men van heinde en verre toe. Verscheiden geslachten
van schilders uit andere landen kwamen er lering halen, - gewoonlijk niet ten hunnen
bate.
Het werk was nauwelijks af, of Paulus III eiste van Michelangelo, dat hij de Capella
Paolina met wandschilderingen versieren zou: de Kruisiging van S. Petrus en de
Bekering van S. Paulus. Michelangelo ging in 1542 aan den arbeid, werd
herhaaldelijk door ziekte gedwongen, dien te staken, kwam er eindelijk in 1550 klaar
mee. Hij was toen vijf-en-zeventig jaar.
De manier, die alleen met sterke effecten genoegen neemt, lijkt me nu wel de
overhand te krijgen: bijna geen spoor van symmetrie meer, de strenge omraming
verdwenen, figuren door den onderrand doorsneden, bewegingen en tegenstellingen
overdreven. In het toneel van Paulus' Bekering b.v. is het hoofdmotief naar links
verschoven, Paulus valt naar ons toe voorover, terwijl zijn
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paard, in nog scherper verkorting gezien, naar de diepte toe wegvlucht. Zo doet
zich nu de laatste schilder-stijl van Michelangelo voor: de compositie verscheurd
door dissonanten, gedrongen zwaarten naast gapende gaten (2), - de klaar-bewuste
orde overrompeld door het razen van ongetemde drift, de vorm slechts uitdrukking
nog van het innerlijk doorleefde.
Zijn laatste werk was het niet. Als bouwmeester toonde hij zich nog zeer bedrijvig,
en wijdde eindelijk zijn beste krachten aan het voltooien van de S. Pieterskerk, die
hij tot den heerlijksten tempel van het christendom maken wilde. De zo fiere en lichte
koepel is als de bekroning van zijn leven. Hij, dien het verlangen naar het eindeloze
altijd gekweld had, wendde zich nu meer dan ooit naar de goddelijke volmaaktheid.
Maar, beeldhouwer in de ziel, kon hij den beitel niet neerleggen. De Pietà in het
Palazzo Rondanini te Rome (afb. 442) is de absolute verloochening van de
renaissance: de stof nu niets anders meer dan vorm van het innigste gevoel, buiten
elk begrip van ‘schoonheid’ om. Enkele dagen voor zijn dood werkte hij nog aan
een andere Pietà, die zich thans in het koor van den dom te Florence bevindt (afb.
443): de onderlinge grootheidsverhoudingen van de figuren hebben weinig met de
werkelijkheid te maken: Christus is de kracht die ineenzinkt, zo deerlijk gebroken,
dat zich in de gesloten groep alleen de zigzag van den val aftekent; in de karige
vormentaal werd alles opgeofferd aan de uitdrukking van smart en dood.
Michelangelo stierf in 1564, negen-en-tachtig jaar oud. Hij was in de kunst een
soort van Uebermensch geweest,
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geheel ingespannen naar een bovenmenselijk ideaal. Den antieken eenklank van
geest en stof in de lichamelijke schoonheid heeft hij laten herrijzen, maar doorsidderd
van de christelijke emotie, terwijl hij de plastische volte van het beeld als deel der
voelbaar-gemaakte ruimte verder ontwikkelde dan de oudheid ooit gedaan had. De
uitdrukkingsmiddelen die de beeldhouwkunst eigen zijn, en de geest, ze zijn bij hem
zodanig één geworden, dat we zijn werk, eindelijk, als ‘zuivere plastiek’ mogen
beschouwen. En met de antieke en de christelijke opvatting heeft het dualisme van
zijn dramatische ziel dat persoonlijk strijdend en strevend diep-innerlijk leven
vermengd, waardoor hij nog tot ons modern geslacht behoort.
Zo kon hij, wanneer dit laatste element het klassieke had overwonnen, een nieuwe
kunst inleiden.
Maar tevens legde hij in die kunst een kiem van verderf: onder zijn invloed ging
het maniërisme zich van zijn meest betwistbare zijde laten kennen.

3. Het maniëristisch verval.
Michelangelo boetseerde zijn schepping naar zijn eigen wezen, doordrong ze met
zijn eigen wezen, doch zo kwam het ook, dat hij zich niet altijd bekreunde om de
betekenis die het onderwerp voor het algemeen had. Bij anderen, zwakkeren dan
Michelangelo, moest dat subjectivisme gevaarlijk worden. Want zij namen den vorm
over, zonder de vlam die alleen er leven aan geschonken had: breuk tussen vorm
en eigen ontroering; en als de vorm er nog slechts was om tot de toeren van de
kunstvaardigheid te dienen, mocht hij willekeurig toegepast worden op onverschillig
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welk onderwerp: breuk tussen vorm en algemene gedachte. In alle gevallen werd
er met een legen vorm gegoocheld. Het noodlottig gevolg was: eerst manier, dan
academisme.
Ongelukkig stond hij alleen, Michelangelo, na Rafaël's dood, veertig jaar lang als
heerser over de Florentijnse en de Romeinse kunst. En zijn ideaal was zo uitsluitend
plastisch, en zo geheel buiten het plan van het gewone leven, dat hij aan anderen
den lust in de kleur ontnam, en erger nog, den lust in werkelijkheid en natuur, het
enige wat hen fris had kunnen houden. Het vruchtbare dal verloor voor hen zijn
aantrekkelijkheid, en hoe hadden ze hem gevolgd op die kruinen, waar hij alleen
ademen mocht? Wie hem niet gelijk was, kon door hem niet gered worden. Voor
het gebied dat niet het getover van het Venetiaans colorisme onderging, was
Michelangelo het toppunt van de kunst, en tevens het begin van het rasse verval.
Dat de ganse plastiek onder zijnen ban geraakte, spreekt wel vanzelf. Die had er
minder onder te lijden dan de schilderkunst; doch ook voor haar schijnt de grond
uitgeput: wellicht vond de trek naar ‘stemming’, die zoveel uitingen van dien tijd
kenmerkt, gemakkelijker uitweg in de schilderkunst. Wat er van zij, bij de beste
beeldhouwers uit de tweede helft der eeuw speur ik bitter weinig nieuwe gedachten.
Van Jacopo Sansovino, die trouwens nog tot het oude geslacht behoort, (1486-1570),
mag men zeggen, dat hij doorgaans ontsnapte aan de overdrijvingen van
Michelangelo's navolgers, en in overeenstemming met den geest van Venetië, waar
hij sedert 1527 gevestigd was, door een aangename gratie
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wist te bekoren en een meer schilderachtige behandeling van den vorm; maar lang
kan hij ons toch niet boeien. Als een typisch vertegenwoordiger van het maniërisme
mag de op effect beluste goudsmid Benvenuto Cellini gelden (1500-1572): men zie
b.v. zijn al te sierlijke Nimf met Hert in het Louvre. Merkwaardig is, dat beeldhouwers
uit het Noorden nu zo dikwijls met de Italianen in Italië zelf wedijverden, en de
lauweren wegdroegen, - in de eerste plaats Jean Boulogne uit Douai (1529-1608),
de meest gevierde uit dat tijdperk van verval. Men beoordeelt hem het best naar de
Neptunusbron te Bologna (1567), den Vliegenden Mercurius in het Museo nazionale
te Florence (1564), den Roof der Sabijnse Vrouw in de Loggia dei Lanzi aldaar
(1581, afb. 444): wij zien er, hoe de plastiek, met een voorkeur voor meer
uiteengespreide houdingen, de wentelbeweging van het lichaam, waar ik bij
Michelangelo attent op maakte, nu op sierlijke wijze verder ontwikkelde, zo dat het
beeld geschikt is om even voordelig van alle kanten bekeken te worden. Aldus wordt
de barokplastiek van Bernini voorbereid.
Zoals de beeldhouwers teren ook de meeste schilders op het aangeleerde. De
lezer houde dit voor een zeer globaal oordeel, - bij een samenvatting kunt ge niet
zo rechtvaardig zijn als bij een ontleding. Al is er nu weinig pakkends meer in de
Florentijnse of de Romeinse kunst, er is nog veel moois. Zoals overal houdt b.v. het
portret, dank zij zijn contact met de werkelijkheid, goed stand. Het beste in dat
opzicht lijken me de edel-correcte portretten van den hofschilder der Medici, Angelo
Bronzino (1502-1572), al doen die, vooral sedert het
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midden der eeuw, erg koel aan; en al kunnen zij het dan ook op verre na niet halen
bij de meer coloristische portretkunst in Noord-Italië, die b.v. van Giovanni Moroni
uit Bergamo (± 1520-1578), om maar van Tiziaan te zwijgen. Maar ze steken toch
gunstig af bij Bronzino's quasi-religieuze voorstellingen, als b.v. de ijzige naakten
van zijn Christus in het Voorgeborchte (1552, Uffizi). Wilt gij het gezamenlijk,
overheersend karakter van die periode aanduiden, dan is er bezwaarlijk een ander
woord te kiezen dan: maniërisme van de onverkwikkelijkste soort, - afkeer van het
natuurlijke, gezochtheid van gewrongen en overdreven bewegingen. En dit gepaard
met eclectisme: de vormen, door de persoonlijkheid van verschillende vroegere
schilders in het leven geroepen, worden eenvoudig overgenomen en in eenzelfde
werk vermengd. Uit Rafaël en Michelangelo, liefst uit beiden te zamen, wordt
onvermoeid gegapt, om niet anders voort te brengen dan koude rhetorica. De Venus
van Vasari, den beroemden levensbeschrijver der schilders (1511-1574), in de
Galleria Colonna te Rome, neemt zonder enige verantwoording de houding van
Rafaël's Heliodorus over. De herders van Pellegrino Tibaldi (1527-1591, afb. 445),
in de Galerie Liechtenstein te Wenen, komen regelrecht uit Michelangelo en kunnen
het Kindeken Jezus niet meer aanbidden zonder ingewikkelde voltes te verrichten
(3). En zo zijn de tijden rijp: daar begint het rijk van de professoren, - het
academisme.
Het spreekt vanzelf, dat bij dat alles de uitdrukking van het affect op dezelfde
wijze meer dan ooit onderstreept wordt. De liefelijk-wereldse godsdienstigheid van
Correggio verflauwt bij zijn late navolgers tot suikerzoete
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verrukkingen. Het beste voorbeeld hiervan is Baroccio uit Urbino (1528-1612), En
toch, als men met zijn aanminnige en lichtrozige variaties vrede genomen heeft,
verschijnt Baroccio als een groot schilder. Geheel in den geest van de
contrareformatie en wat wel eens Jezuïetenkunst wordt genoemd, maakt hij de
kerkelijke vroomheid bekoorlijker door allerlei pittoreske, volkse, aantrekkelijke
bijzonderheden, b.v. in zijn Madonna del Popolo (1579, Uffizi, afb. 446), met o.m.
die fraaie kindergroep. Maar het voornaamste is hier de kleurenorkestratie, tot in
de schaduwen toe ongemeen rijk aan gebroken, vloeiende schakeringen, waarin
de omwasemde vormen van het werkelijke en het bovenzinnelijke tot één door het
koloriet vergeestelijkt geheel worden. Wat wil dit anders zeggen, dan dat de
behandeling van de kleur hier rechtstreeks naar de XVIIe eeuw overleidt?

4. De oude Tiziaan.
Na Tiziaan's zestigste jaar wordt de grondtoon in zijn werk aldoor ernstiger. Het
klare feest van de stout openbloeiende, dionysische jeugd, wijkt voor het
dramatisch-menselijke van den man op gevorderden leeftijd, die al veel ervaren
heeft. Men oordele naar enkele portretten, welke tot de geniaalste behoren die ooit
geschilderd werden.
Dat van Paulus III en zijn twee kleinzoons, Ottavio Farnese en kardinaal
Alessandro Farnese, te Napels (afb. 447), dagtekent van 1545, het jaar dat het
concilie van Trente zijn zittingen aanving.
Ook de tijden waren ernstiger geworden, sedert dat Rafaël een soortgelijke
opdracht had uitgevoerd, toen hij den epicurist Leo X met twee kardinalen konterfeitte
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(afb. 360): het pausdom wankelend onder de branding der reformatie, Rome door
vreemd soldatenvolk geplunderd, - de bevallige muziek van den levenslust mocht
wel verstommen onder het gedonder van Michelangelo's Laatste Oordeel, voor
dienzelfden Paulus III geschilderd, en het concilie van Trente, dat het verderf
tegenging door een strenge hervorming van de katholieke Kerk, zou voorgoed de
doodklok luiden over den jongen overmoed van de renaissance.
Bij Rafaël, hoe natuurgetrouw hij ook zijn wilde, heerste de rust en de verticale
statigheid van het klassiekhistorische portret. Hier nu overwegen de schuinse
richtingen en de beweging. Alleen Alessandro staat heel stil, waardoor de
levendigheid der twee anderen beter uitkomt. Het lichaam van Ottavio draait om
zijn as; de paus buigt zich voorover en ter zijde. Dat vasthouden van het
vluchtig-voorbijgaande - en wel in ten voeten uit voorgestelde figuren, - geeft een
nog sterkeren indruk van waarheid dan Rafaël mogelijk was. Die waarheid leidt van
het plechtige portret tot het intieme over. En daar komt verder dit bij, dat de beweging
haar psychologische reden heeft, en aldus in het portret iets nieuws invoert: het
dramatische. Het geestelijk element is hier zelfs zo vol betekenis, dat Tiziaan alle
detailbijwerk mocht weglaten: de gestalten spreken alleen.
Wat noopt hij ons, het karakter van zijn mensen te doorpeilen! De paus kromde
ineen onder zijn tachtig jaren, maar de wil van den roofgierigen en sluwen politicus
was op verre na in hem niet gebroken. Zijn zwakke stem klonk gedempt. Dat hij
hardhorend was, maakte hem nog wantrouwiger; en tot wantrouwen had hij grond
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genoeg: zijn kleinzoons waren zijn vijanden en kuipten tegen hem. De gewikste
Ottavio nadert met geruislozen tred, bukt zich wat, met gluipse dienstvaardigheid.
Alessandro was berekend gesloten en zijn gezicht doet hier bijna aan als een masker.
Tiziaan's onmeedogend realisme heeft niets van officiële vleierij gedoogd. Wij
vergeten dien paus niet meer, uitgeputten grijsaard met zijn krampachtig bevende
knokvingeren, zijn dunne lippen, en die lepe, vinnige oogjes van een ouden vos,
die in het ontvleesde gelaat zonderling opflikkeren. Het individuele is hier zo in zijn
diepste wezen gevat, dat het tot het typische verheven wordt. Daar gaat een
buitengewone grootheid van uit.
Er wordt beweerd, dat het schilderij onvoltooid gebleven is. Ik weet niet, wat er
nog aan ontbreken zou. De breed-impressionistische schilderwijze bereikt met
verrassend eenvoudige middelen de meest verfijnde samenstemming van tonen,
duidt alles aan, volledig, zonder nadruk die verzwaren zou.
Die toverachtige uitdrukking van het stoffelijke vinden wij terug in de Danaë te
Napels (± 1545, afb. 448), door Ottavio Farnese besteld, en soortgelijke doeken,
waar het vrouwelijk naakt, met rijpere vormen dan vroeger, in de halve schaduw
zijn warme herfstkleuren laat gloren. Niet de lente - door de XVe-eeuwse renaissance
voorgetrokken, - was het jaargetijde waar Tiziaan meest van hield, maar het eind
van den zomer, als de eeuwig jonge aarde machtig rust onder de laatste koesteringen
van de zon. Iets zo stout- (en zo gezond-) wellustigs was nog nooit geschilderd;
doch de heerlijkheid van deze
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Danaë schijnt slechts geschapen voor de bevruchtende liefde van een god.
Hoe Tiziaan steeds groter van eenvoud werd, - een eenvoud die uiterlijken glans
nu versmaadde, en den localen toon meer en meer oplossen wilde in uiterst kiese
harmonie van lichtwaarden, - daarvan getuigt b.v. het edele portret van een
Engelsman (± 1548, Florence, Pitti, afb. 449): niets dan grijzen en verdoofde zwarten,
de enige kleur is die der grijsachtig-lichtblauwe ogen. Ze kijken u niet aan; die
staalklare blik blijft ondoorgrondbaar, - we staan niet voor dezen of genen persoon,
maar voor een ziel. Men stelle hem naast den Man met den handschoen, van een
dertigtal jaren vroeger (afb. 369). Van de meer gevorderde techniek afgezien, is hij
dieper, te gelijk ongedwongener èn monumentaler. Ik las ergens, dat Tiziaan minder
‘idealistisch’ in zijn werk was dan Rafaël! Zoals de Grieken geeft Tiziaan natuur èen
ziel in énen. Vóór dezen onbekende zwijgt ge van zelf, als om beter naar de geheime
bronnen van zijn innerlijk leven te luisteren.
Maar het absolute wonder is het portret dat voorstelt: Keizer Karel te Mühlberg,
in het Prado te Madrid, waar de mooiste Tiziaans hangen (afb. 450).
De Keizer, recht in het zadel, geharnast, komt een bosje uitgereden, in den
vroegen morgen, - als een visioen plots voor u opgedoemd. Hij is bleek en geweldig,
alleen. Wij staan er voor, met het onuitspreekbare voorgevoel van die ‘andere
wereld’, die de allerhoogste kunst voor ons opensluit.
Te Mühlberg werd de slag geleverd, die het verbond der protestantse vorsten
ineens den kop indrukte. De
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Keizer leed aan de jicht, zijn lijfartsen wilden hem beletten, naar het gevecht te gaan.
Hij luisterde niet, zijn lichaam moest hém gehoorzamen, hij steeg te paard, leverde
slag, en was weer de meester van het Rijk. Als meester verscheen hij dan in den
Rijksdag te Augsburg, waar de verzamelde Duitse vorsten voor zijnen wil moesten
buigen. Daar liet hij Tiziaan komen, - daar, op het meest dramatische toneel van
dien tijd, in 1548, schilderde Tiziaan dit portret.
In den nog troebelen morgen, - een twijfelachtige, verontrustende schemering
over het land, vol doffe tonen, rossigheden zoals later Rembrandt zou laten smoken,
- verschijnt de Keizer te paard, met gevelde lans in ijzeren hand, uit den nacht van
het woud. Hij heeft dat goud-begrifte harnas aan, dien helm met den bloedroden
vederbos, het paard dat rijke tuig en schabrak, die thans nog in de koninklijke Armeria
te zien zijn. Het stalen geglim, het droeve purper, het goud, onder het duister
wemelende lover en het bleekpaarse schijnsel van den morgenhemel, het is alles
sinister en groots.
De Keizer, één met zijn donker paard, zit heel recht, en op dat zieke lijf dat tegen
wil en dank mee moet, verheft zich de vervaarlijk strakke kop van den heerser, pal,
met toegebeten mond. Die mond is een harde rode streep in het bleke gezicht. De
blik, scherp zonder inspanning, kijkt in de verte.
Het gehele schilderij, hoe weids ook, is eéé saamgedrongen kracht, paard en
ruiter als één massa gezien, als éne beweging, die nog verduidelijkt wordt door de
lange stijve lijn van de stekensgerede lans; de licht opgetrokken arm die de lans
houdt, - geen metaal meer,
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maar de veerkracht van een gespannen boog, - vat in zich de straffe vastheid samen
van de ganse gestalte, die van achteren gesteund wordt door het donker van het
bos, maar van voren zich aftekent op de wijde, onzekere klaarte van den hemel.
Het vaalrozige en lei-blauwe van dien hemel, het rosbruine van het lover, zingen in
diep akkoord uit in het rode dek en de rode vederbossen, het staal en het goud van
de rusting: alles heeft macht van evenwicht en tover van geestelijken samenklank.
Aan de werkelijkheid heeft Tiziaan niets veranderd: zijn verbeelding was machtig
genoeg om te mogen erkennen wat was. Tot in de versiering van het wapentuig is
hij de waarheid getrouw gebleven. En zo zag hij ook dien man, die een Keizer was,
met zijn fletse wangen en zijn brutale kinnebak.
Maar die vreemde ruiter en zijn spokengezicht verschijnen als buiten den tijd. Hij
is de Monarchie zelve. Hij rukt ten strijde tegen het noodlot dat hem vernietigen kan,
hij zelf bezield door een kracht van boven. Twee machten van God gaan tegen
elkander bonzen, de aarde wacht in dreunende stilte, - de zilverige klaarte van den
morgenhemel is op het gezicht van den held.
Aldus is het gebeurd, in dit zo reële en toch onstoffelijk geworden werk, dat eens
de lijn, die Michelangelo's bovenmenselijk heroïsme omspande, stand hield in de
Venetiaanse symfonie van gouden en purperen gloor, en het al tot éne wezenlijkheid
doorgeestigd werd in die inniger muziek, het lichtgefluister van den droom, die later
Rembrandt's ziel en wereld zijn zou.
Hoger zal Tiziaan niet meer stijgen, - hij was toen omtrent de zeventig. Maar de
ontwikkeling van zijn
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genie is nog niet afgesloten, verre van daar: zijn schilderwijze wordt allengs nog
vrijer en breder, loopt eindelijk op een soort van impressionisme uit; en tevens treft
zijn kunst ons nog vaker door een accent van hartstochtelijken ernst, die soms tot
het tragische gaat, maar toch niet al het andere overheerst, veeleer deel is van een
verwijde, verdiepte menselijkheid.
Ik moet me beperken en kan de laatste vijf-en-twintig jaren van den meester
slechts door een paar werken illustreren.
De Danaë te Madrid (afb. 451) is van 1554. Tiziaan heeft het onderwerp toen
meermaals behandeld: twee andere exemplaren uit denzelfden tijd bevinden zich
te Wenen en te Leningrad. Wie over afbeeldingen beschikt vergelijke die onder
elkaar. Hier vergenoeg ik mij met te verwijzen naar het Napelse exemplaar van een
tiental jaren vroeger en de Rustende Venus van ± 1527 (afb. 390), terwijl insgelijks
Correggio's Danaë (afb. 381) met voordeel in aanmerking kan genomen worden.
De Danaë te Madrid is eigenlijk meer geschilderd dan getekend. Men zie maar,
hoe het neerhangend tapijt en de lakens weergegeven werden. Vaste bouwvormen
- op het schilderij te Napels dient nog een zware zuil tot achtergrond van de figuur,
- zijn nu geheel weggelaten; het ruwe, verbrokkelde profiel van den stenen muur
rechts duidde Tiziaan met enkele toetsen aan, zonder scherpe grenslijn. Daarvoor
heeft nu de wolk met haar neerblikseming van gouden vuur, de strijd van licht en
donker, veel meer plaats ingenomen. Alle omtrekken versmelten in lucht en
kleurtrilling, en alle vormen leven door het resolute spel van den borstel. Men lette
er
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b.v. op, met welke losse beslistheid het linkerbeen geschilderd werd, of hoe Tiziaan
het voor de hemelpartij rechts bij enkele vegen verf liet.
Wij kunnen weer eens vaststellen, dat de opvatting naturalistischer mocht worden,
naarmate de lijn voor den lichttoon wijken moest. Amor werd nu vervangen door
een oud wijf, afstekend tegen de schoonheid van Danaë. En deze Danaë is nog
werkelijker geworden, meer in het plan van het gewone, vrijer van houding, wulpser.
Geen sluier meer, die het milde licht van het naakt op het blanke linnen onderbreken
zou. En terwijl de rug der oude met fikse streken geboetseerd werd, is het lichaam
van Danaë niet anders meer dan één volle en tere, paarlemoer-roze harmonie van
kleine kleurvlekjes, oneindig geschakeerde lichttonen, die te zamen, haast zonder
schaduwen, de malse rondingen suggereren, en beter, zinlijker dan met de vroegere
techniek mogelijk was, den indruk wekken van het innerlijk, het organisch, het
ademend leven van het vlees.
Die wijze van schilderen zal Tiziaan nu steeds onbevangener en met verbluffend
meesterschap verder drijven, hierin misschien geholpen door het voorbeeld van
den jongeren en voortvarenden Tintoretto.
Hij denkt er niet meer aan, het werk van den borstel achter een gladde uitvoering
te verbergen. De stof zelve van de verf, klonterig of vloeiend, en de beweging die
de borstel haar meedeelt, doen nu ook dienst als uitdrukkingsmiddelen. Niet alleen
wordt de kleur voortdurend gevat in haar verband met het licht dat er over speelt,
maar zij zelve levert de verschillende graden van licht en donkerte op, waarvan de
samenstemming feitelijk het
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ganse schilderij uitmaakt. Tiziaan neigt er zelfs toe, de werkelijke, de eigene kleur
van de dingen, - den localen toon, - te smoren, die op te lossen in de muziek van
de lichtwaarden. De overgang van den vasten vorm tot de omhullende lucht - want
het schilderij is een met lucht gevulde ruimte, en wij zien de dingen in die atmosfeer,
door die atmosfeer heen, - wordt niet meer door een lijn aangegeven, maar door
de naast-elkaarplaatsing van kleurtoetsen die verschillende lichtwaarde hebben;
en zo wordt insgelijks de perspectief verwezenlijkt.
In het aanwenden van dat procédé bereikt Tiziaan, zoals later Rubens en
Rembrandt, dat geniale vermogen om van een vorm, met enkele trekken, in énen,
het uitzicht, de stof, den bouw, de beweging en de innerlijke levenswarmte samen
te vatten. En zoals die anderen gaat hij naar aldoor eenvoudiger en groter effecten.
Eenvoudiger, niet voor hem, die datgene natuurlijk noemt wat hij gewoon is, maar
voor wie begrijpen wil, dat Tiziaan nu helemaal geen conventie meer kent, en recht
op den man af, zonder gepeuter of ingewikkelde kunstigheden, het essentiële zegt
dat hij te zeggen heeft, niets méer, zoals zijn innerlijke visie het vereist, synthetisch.
Sommige schilderijen zien er uit als schetsen; maar er is niets aan te ‘voltooien’.
Want dit moet men in 't oog houden: improvisaties waren ze allerminst. Zeker
begon Tiziaan soms te schilderen zonder voorafgaande tekening, maar daarna liet
hij het doek een tijd rusten. Nu en dan, met tussenpozen, pakte hij het weer aan,
en telkens bekeek hij het lang, - ‘keek het aan als zijnen aartsvijand’, beweert Palma
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de Jonge, die het bijgewoond heeft, - eerst na de derde of vierde maal bracht hij de
blijvende tonen aan, dan begon het fijner ineenpassen en verbeteren. Zo behield
hij tot het laatste ogenblik in zijn techniek die buitengewone vrijheid en frisheid.
Tegen het eind van zijn leven ging hij vlugger te werk, liet zijn borstelvegen als
sabelhouwen neerkomen, wroette met duim en vingeren in de kleur. Hij stelde zelfs
op impressionistische wijze zuivere tonen onverbonden vlak naast elkaar, die eerst
op een afstand gezien in elkaar vloeien, maar aan lucht en vorm de trilling van het
leven verlenen. En trots de ruw, ruig opgedragen verf, verliest de kleur niets van
hare harmonie, en aan het driftig gewarrel der tonen kan soms een grote zacht heid
ontrijzen.
Den lezer die opgave van typische voorbeelden verlangt, zij de vergelijking
aanbevolen van de Graflegging te Madrid (1559, afb. 452), met die in het Louvre
(± 1532, afb. 374), of de groep van Nimf en Herder te Wenen (± 1566-70, afb. 454)
met de Drie Leeftijden in Bridgewater House te Londen (± 1512-13, afb. 453).
Ik wees daareven op sommige overeenstemmingen met Tintoretto: iets daarvan
is ook merkbaar in den geest die de schilderijen bezielt. Wat zich grotendeels
verklaren laat door den geest van den somberder tijd, - den tijd van de
contrareformatie en Filips II. De jeugd der renaissance was beslist over, met haar
heldhaftige illusies. Maar het werk uit den ouden dag van Tiziaan vermag ons veel
directer aan te grijpen, en dieper, dan dat van Tintoretto.
Herinneren wij ons Venus en Medea, de Assunta,

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

721
Bacchus en Ariadne, de Pesaro-Madonna: Gods schepsel scheen daar in geluk
open te bloeien, gezond, vol vertrouwen, in eenklank met de natuur. Van die
stemming is in de tweede helft der eeuw Veronese de laatste, heerlijke uiting. Maar
daarnaast gaat een andere stroming, die van de jaren 1540 af steeds breder wordt:
het gevoel van de vrijheid moet onderdoen voor dat van een geheim conflict tussen
mens en noodlot, - een uiterlijk noodlot, dat hem in zijn macht heeft, of een innerlijk,
waar hij mee worstelt.
Door het werk van den grijzen Tiziaan worden wij een vollediger menselijkheid
deelachtig, dan b.v. door dat van Rafaël. Want hij weet ook, wat in alle leven, tot
het meest begenadigde toe, onvermijdbare bron van smart en pijn is, datgene wat
aan ieders greep ontsnapt. Zijn gevoel van het leven is groter, doordat het meer
onderscheiden vormen van leven in zich omvat, die welke onze hoop vleien mede
met die, welke ze verwoesten. De man die na strijd tot rust komt, kent een hogere
rust dan wie niet geleden heeft.
Het bijzonder accent nu van het groot-dramatisch gevoel, dat al te vernemen was
in Tiziaan's Keizer Karel, het pakt ons telkens weer in zijn later werk, wat ook het
onderwerp zij, - zoals bij Michelangelo, bij Shakespeare, bij Rembrandt. En zoals
bij Shakespeare en Rembrandt gaat het samen met een mannelijken zin voor de
werkelijkheid. Het heroïsme van den ouden Tiziaan bestaat niet hierin, dat het zich
door enthousiasme boven de wereld verheft: wel, dat het het leven aanvaardt zoals
het is, het blijde èn tragische leven, zonder het door begoochelingen te vermommen
of te verminken.
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Maar bij Tiziaan is er iets, wat Michelangelo noch Rembrandt in die mate bezeten
hebben: tot het eind van zijn loopbaan brandde in hem zijn liefde voor de schoonheid.
Het licht van die schoonheid heerst onverwinbaar tot over het donkerste gewoel.
En het wordt nu nog reiner, verheerlijkt alle dingen tot een zang van de ziel. Nooit
is Tiziaan meer dichter geweest, dan toen zijne zon in haar laatsten luister wegzonk.
De Nimf en Herder te Wenen (afb. 454): het is een droom, maar die zich verhoudt
tot den droom van den jongen Tiziaan zoals Shakespeare's klare, van geest en
wijsheid doordrongen vreugde in The Tempest, tot de speelse frisheid van A
Midsummer Night's Dream. Het teer-blozende lichaam van de Nimf, dat aan het
vlees van een rijpe vrucht doet denken, en het broeiende landschap rondom haar,
wij zien ze door een wasem van licht. Evenmin als licht en kleur, zijn werkelijkheid
en luchtige fantasie hier uiteen te zonderen.
Nemen wij afscheid van Tiziaan bij een van zijn laatste werken: de gruwelijke en
sublieme Doornenkroning te Munchen, van omstreeks 1570-71 (afb. 456), die al
zozeer verschilt van de slechts een tiental jaren vroegere Doornenkroning in het
Louvre (afb. 455). Vóór het doek worden we als bij de keel gegrepen door de
onmiddellijke intensiteit van de voorstelling. Enkele toortsen smoken in den nacht,
werpen nare en sidderende schijnsels door het schemerend duister van die
onbepaalde ruimte, waar de figuren uit opdoemen, niet meer als plastische beelden,
maar als kleurvlekken die deel uitmaken van de schaduw. Zoals meermaals in de
barok-kunst, blijft voor de verbeelding het toneel niet binnen de lijst ge-
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sloten. De schilderwijze is bijna brutaal van onstuimigheid.

5. Tintoretto en Veronese.
Sommige karaktertrekken in Tiziaan's later werk meende ik voor een deel te mogen
verklaren door den geest van den tijd. Er is echter nooit één ‘geest van den tijd’, en
wat wij aldus gelieven te noemen spreekt zich niet met evenveel kracht bij alle
kunstenaars van eenzelfde generatie uit. Voorzichtigheid is vooral geboden, waar
wij voor een genie staan: want het kan wel, dat het meest algemene wat in zijn
scheppingen leeft, geenszins beantwoordt aan de gemiddelde productie van zijn
mindere kunstgenoten, die beter dan hij uitdrukken, wat bij Taine ‘l'esprit régnant’
heet. Ik acht het waarschijnlijk, dat de oude Tiziaan ons even weinig leert omtrent
den gemoedstoestand van de Venetiaanse heren en dames uit zijn omgeving, als
de oude Rembrandt omtrent dien van den Hollandsen burgerstand in de XVIIe eeuw.
Stelde ik de antithese: ‘levensfeest’ en ‘menselijk drama’, dan kan dat tot makkelijker
begrip van Tiziaan's wezen zijn waarde hebben; maar het mag ons niet ontgaan,
dat naast hem een van zijn beste leerlingen, Paris Bordone (± 1500-1571), bij
voorkeur de pracht van de lagunestad op zijn doeken ontvouwde, zoals Tiziaan dat
met den Tempelgang van Maria gedaan had (afb. 393); - en dat de twee grootste
opvolgers van Tiziaan juist tegen elkaar fel afsteken: Tintoretto is het drama, maar
Veronese is van het levensfeest de schitterendste glans.
Jacopo Robusti, genaamd Tintoretto (1518-1594), vertegenwoordigt die zijde van
den tijdgeest, die we ver-
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binden met contrareformatie, versterking van de Roomse Kerk, verloochening van
het ideaal der oudheid, religieuze dweepzucht, en wat dies meer.
Wil men Tintoretto - den Tintoretto althans van na 1560, - stellen tegenover den
Tiziaan van de Pesaro-Madonna (afb. 376), dan kan het verschil aldus aangeduid
worden: het heidens christendom der klassieke renaissance wilde de harmonische
ontwikkeling van al's mensen krachten, de mens zijnde in overeenstemming met
de natuur, zoals de ziel met het lichaam; - dan begon de gemoedsbeweging haar
wetten te stellen, de liefelijke met Correggio, de geweldige met Michelangelo; - maar
de strijd, bij Michelangelo in het plastisch beeld gesloten, vermenigvuldigt zich met
Tintoretto in het rijk der kleuren-kunst, waar hij vrijer spel heeft: de apocalypsis van
den innerlijken mens breekt oppermachtig door, de klaarheid der bewuste, regelende
rede moet voorgoed wijken voor al het onbepaalde dat uit de diepte rijst, het
onberekenbare, met zijn drift, zijn donkerten en zijn geheimzinnige, schielijke
verlichtingen, terwijl een visionnaire wereld haar verblindende of troebele schijnsels
door de wereld van de werkelijkheid werpt.
Dat alles is zeker geen voortzetting van de traditie dier Venetiaanse kunst, die
het stille genot bezong van het zalige bestaan; en het is het tegendeel van Veronese,
- al kan men ook aannemen, dat die wijze om Michelangelo in het lyrische te vertalen,
meer Venetiaans dan Florentijns lijkt.
Feitelijk is de vruchtbaarste schilder van Venetië, hij dien men aldaar bij elken
stap ontmoet, in die stad een uitzondering. Hij was ook de enige, die in haar bij
uitstek
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instinctieve kunst de onrust bracht van bespiegeling en ‘problemen’.
Geen Italiaan heeft de zuiver subjectieve verdichterlijking van de stof verder
gedreven. Doch waar wij hem in dat opzicht met schilders uit het Noorden vergelijken,
een Grünewald b.v., dan treft de afstand: de Italiaanse renaissance-meester laat
nooit zijn liefde voor de mooie gestalte verduisteren, en behoudt in zijn voorstellingen
altijd een zin voor het grootse, iets van brede, heroïsche praal.
Eerst na 1560 ongeveer vertoonde Tintoretto's werk dat volkomen eigenaardig
uitzicht, dat ik hier poog te kenschetsen; toen was hij geheel wat hij worden moest.
In zijn eerste periode ademde hij nog in de ruime, gezonde, heldere atmosfeer van
Tiziaan. Hij was korten tijd bij dezen in de leer geweest, maar werd onweerstaanbaar
tot Michelangelo aangetrokken. ‘De tekening van Michelangelo en het koloriet van
Tiziaan’, zo luidde de leus die hij, in zijn hoogstrevende eerzucht, boven de deur
van zijn atelier schreef. En die leus klonk waarlijk niet overdreven, wanneer hij,
dertigjarig, - in 1548, het jaar van Tiziaan's Keizer Karel, - het doek schilderde, waar
ik maar dadelijk toe overstappen wil: het Wonder van S. Marcus (in de Accademia
te Venetië, afb. 457).
S. Marcus, uit den hemel schietend, verlost een slaaf die den marteldood moest
ondergaan; de menigte verdringt zich rondom het mirakel; en op zijn hogen troon
ontstelt de praetor voor den stukgeslagen hamer dien een Turk hem toereikt.
Het zweven van dat zeer stoffelijke lichaam verrast
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ons: dergelijke waagstukken kwamen Tintoretto heel natuurlijk voor.
Een ogenblikkelijk drama; zoveel opschudding en beweging, schuin naar de diepte
toe lopend, zoveel contrast en verkorting, als na Michelangelo maar gewenst kon
worden. Toch hoef ik nauwelijks op den hechten bouw van de samenstelling te
wijzen. De gestalten scheppen de ruimte. Daarbij een overtuigende waarheid van
ongedwongen houdingen, die de illusie van het leven zelf geeft, maar leven waar
een bijna bovenmenselijke kracht uit barst, een volheid van vervoerend lyrisme.
Doch dat alles vooral in de kleur: zij vooral is het, waar de constructie op rust. De
kleur van Tiziaan's Tempelgang (afb. 393) lijkt hiernaast nog iets te zwaar, te vast
voor groot-decoratief werk. Nooit, zelfs bij Tiziaan, had men zulk een losse breedheid
van schilderen gezien, - de man links onderaan b.v.: een Manet! - noch zulk een
dronkenmakende weelde van tonen als edelgesteente, badend in voelbare lucht en
getover van licht. Een daemonische geestdrift zingt uit die klankrijke en welluidende
polyfonie. Het is me niet mogelijk te beschrijven, hoe karmijn en karmozijn, koperrood,
olijfgroen, lila, grijsblauw, indigo en goudgeel, koele en warmte tinten, elke op zichzelf
een vreugd voor het oog, oneindig geschakeerd op verschillende stof in klaarte en
schaduw, elkaar beantwoorden en steunen in sterke en kiese akkoorden, alles
samenbinden tot één trillend geheel, in den zachten brand van een rozigen avond.
De schaduwen zijn doorschijnend, laten de kleur haar werking. Ik weet niet, wat de
coloristische bekoring overtreffen zou van de twee
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toeschouwers op het balkon, of het naakte lijf in licht helduister, voor den praetor.
Bij critischer beschouwing moet men toegeven, dat het gespannen
bewegingsmotief van de vrouw met het schreiende kind, links, en van den equilibrist
op den zuilvoet boven haar, door het dramatisch voorval niet zó vereist was, en dus
al iets van gezochtheid heeft. Dit maniërisme nu zal weldra bij Tintoretto dikwijls
opvallen. In zijn trek naar beweging overdrijft hij die graag, Michelangelo
overtroevend. De onstuimigheid van de blinde kracht heeft dan chaotisch gewoel
nodig, reuzengestalten bezeten door elementair leven.
Maar, daarmee samenhangend, grijpt in de schilderwijze een verandering van
belang plaats: de vrijere compositie wordt eerst mogelijk, als de tegenstellingen van
licht en donker de overhand nemen, als zij, en niet de vormen, het eenheidsprincipe
van de schikking worden. Van hetgeen Correggio had aangevangen leidt Tintoretto
nu verdere gevolgen af, en zo komt hij er toe, den localen toon, en de kleur zelf,
aan de orkestratie van licht en donker op te offeren. De stof verliest haren glans,
rood fluweel wordt somber-paars, het vlees vaalbleek. Door den strijd van licht en
donker is het dan vooral, dat het drama zich uitdrukt. Naarmate die strijd grotere
massa's in roering brengt, wordt de ruimte wijder, wekt ze vaak het gevoel van het
eindeloze.
Als de leek, die van gelikte peinture houdt, oordeelt dat Tintoretto's schilderijen
niet àf zijn, dan kan men hem slechts antwoorden, dat die kunst meer de zintuigelijke
verschijning dan het vaste wezen der dingen op het oog had. Maar er is wat anders:
daar Tintoretto vlug
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werkte, ongelooflijk vruchtbaar was, met gemak doeken van verbazende afmetingen
vulde, - in de Scuola di S. Rocco b.v., waar hij alleen heerst, en in het Dogenpaleis,
- vindt ge bij hem dikwijls lossere en gezwollen partijen, als in oratorischen
woordenvloed zinnen die niet altijd veel zeggen, wanneer ge die rustig ontleedt. Wij
moeten in elk geval bedenken, dat wij hier geenszins meer staan voor een kunst,
die van de geduldige studie van den afzonderlijken vorm uitging: Tintoretto laat de
delen uit het geheel groeien. Maar, dit eenmaal aangenomen, blijft er toch, dat zijn
werk, minder omvattend en minder evenwichtig dan dat van Tiziaan, door den band
de macht van innerlijke aanschouwing mist, ik bedoel dat onbedriegelijk accent van
hetgeen een kunstenaar lang binnen in zich gedragen heeft. Hij stelt zich wel eens
tevreden met oppervlakkige toneeleffecten, en schijnt me ten slotte veel gemeen
te hebben met b.v. het romantisme van een Victor Hugo: den forsen adem, de
onuitputtelijke verbeelding, - maar het gebaar gaat nu en dan verder dan de
psychische beweging, en het geweld wordt eentonig.
Daar ik hier slechts op enkele werken kan wijzen, onder de mooiste, zal men zich
daar natuurlijk minder rekenschap geven van Tintoretto's gebreken.
De Voetwassing in het Escorial dagtekent nog van ± 1548: onmeetbare lichtruimte,
vol witte stilte, - het wit-luchtige van een Veronese. Ik begrijp best, dat dit een van
de schilderijen was, die Velasquez te Venetië het meest bewonderde.
Omstreeks 1564 gaat Tintoretto aan het versieren van de Scuola di S. Rocco, op zichzelf een heel museum.
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De grote Kruisiging van ± 1565 is een soort van cyclische voorstelling, waar menigten
in bewegen (afb. 458). Dit was weer alleen mogelijk door de indelende en
verenigende kracht van licht en schaduw. Op zijn Florentijns behandeld, zou het
toneel verspreid lijken, elke episode te nadrukkelijk aandacht voor zich opeisen.
Daardoor wordt ons nu ook duidelijk, dat waar het licht alles ordent, allerlei
bijzonderheden, die niet volstrekt tot de essentiële betekenis van het voorval
bijdragen, gemakkelijker een plaats vinden, en de baan dus vrij gemaakt wordt voor
realistischer opvatting. In een scherpdroge tekening blijft het lelijke rauw: als het
licht de ziel van een compositie wordt, is het lelijke alleen nog deel van het leven,
dat alle dingen omvat. Of wil men een andere vergelijking: tussen Rafaël en Tintoretto
is hetzelfde verschil als tussen het antieke drama en dat van Shakespeare, - de
eenheid van het ene is de Mens, de eenheid van het andere het Leven.
Christus voor Pilatus (afb. 459) geeft ons een goed voorbeeld van de rol, die het
licht nu wordt toebedeeld. Rondom Christus flonkeren nog wat kleuren, in de verkilde
avondzon; maar ge ziet alleen hem, bleek, hoog in het bleke kleed, dat hem als een
lijkwade omhult: edel en droef, het beeld van de onschuld, waar de anderen liefst
den blik van afwenden, gehinderd door het geheimzinnig ontzag van hem, die de
waarheid is. Rondom hem fluistert de schaduw, de onrust. Die man die geboeid
zich willig onderwerpt, overheerst alles door de geestelijke macht die zacht van hem
neerschijnt, tegenover de achterhoudende wankelmoedigheid van Pilatus, die in
schemerdonker slechts even wordt aangeraakt door een laatsten
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straal. De grondgedachte van het schilderij zou Rembrandt niet anders opgevat
hebben.
In het Prado te Madrid bevinden zich van Tintoretto niet minder dan drie
voorstellingen van Judith en Holophernes: telkens een nieuwe belichaming van het
onderwerp. Een van de drie (afb. 460) wil ik niet onvermeld laten, omdat ze weer
een andere zijde van den meester laat kennen: als bij Tintoretto soms nog een felle
kleurentaal spreekt, dan verleent hij haar, wat ik een geestelijke uitdrukkingsmacht
noemen zou. Vóór hem hadden alleen Grünewald en de oude Tiziaan iets van dien
aard bereikt. Op het donkerrode pronkbed in de tent - buiten ontwaart men het vale
kamp, onduidelijk, als een hallucinatie, - siddert het geelachtige lijk in den maneschijn;
daarnaast brandt hevig het geel van Judith's kleed, tegen het blauw van haar keurs,
dat in zich de parelgrijze blauwigheden van rondom concentreert. Maar de
roodachtige atmosfeer van het geheel heeft iets van duister bloed...
Doch daarna zal hij bijna geheel van kleurmiddelen afzien, gebruikt weer het licht
alleen tot nieuwe vondsten. En verrassend genoeg: onder het voortbrengen van de
ontelbare, dikwijls zo grootsprakige werken, waar hij in de jaren 1570 en '80 wanden
en zolderingen van Scuola di S. Rocco en Dogenpaleis onvermoeid mee bedekt,
toont hij zich soms ook een heel zuiver dichter. Zijn veelzijdigheid ontsnapt waarlijk
aan elke beschrijving. De man, die in de Scuola - voor de laatste maal in de
geschiedenis der kunst, - de christelijke leer van Ouden Nieuw-Testament tot één
decoratief geheel uitbouwde; die er naturalisme aan grootsheid paarde; die zo
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ver ging in het visionnaire, waar zijn Magdalena zit als een droom in de droom-wereld
van spookachtige landschappen; die in het Dogenpaleis zijn enorme verheerlijkingen
van Venetië ontrolde: diezelfde man schilderde daar, in het zaaltje van het
Anticollegio, het poëma van Bacchus, Ariadne en Venus (afb. 461).
Niets meer dan koele tonen, variatiën op een groenachtig grijs, waarbij een weinig
helderblauw en verdoofd oranje opgenomen worden in schakeringen van staal en
zilver, - de schaduw is groenblauw of groengrijs, het licht bleek-geel, de zonnestralen
als gezift door een lichten nevel. En daardoor wint nu de plastische vorm, zeer
vereenvoudigd, een nog ongekende zachtheid. De jonge wijngod, met oneindig
verlangen in den blik, rijst uit de zee als de geheimzinnige schoonheid van een
natuurkracht, tot de sterrenbekranste Ariadne, terwijl Venus beiden verenigt. Ik weet
geen schilderij, dat, met zulk een uitwerking van het lichamelijk-plastische, toch zo
tot muziek geworden is.
Ik stel onmiddellijk hiernaast een Engelse Groetenis uit de Scuola di S. Rocco
(afb. 462), om te bewijzen hoe Tintoretto een echt volks naturalisme vermengen
kon met zijn eigenaardige mystiek. De klassieke renaissance liet bij voorkeur de
gebeurtenis plaats grijpen in een rijkelijke omgeving (zie b.v. Andrea del Sarto, afb.
365): bij Tintoretto verdeelt een afbrokkelende bakstenen pijler het toneel, - men
erkent hier weer den afkeer voor den rustigen, blijvenden vorm, het
vast-architectonische, - links een hut, gereedschap en planken tegen den muur,
timmerman Jozef zaagt een stuk hout door; rechts een arme kamer, ge onderscheidt
er een doorzeten biezen
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stoel en een ouden korf, alleen het bed herinnert aan de koninklijke afkomst van
Maria. De Maagd was aan het werk, toen plots de hemel zich opensloot, de brenger
der heilige boodschap vliegt zwevend naar haar toe, gevolgd door een massale
wolk van engelen, terwijl de goddelijke duif op de uitverkorene neerdaalt. Wij zien
te gelijk de dagelijkse werkelijkheid en het bovennatuurlijke dat er met een hevige
beweging schielijk in doorbreekt. Licht en donker geven eenheid aan het geheel.
Om den ontwerper van geweldige composities juist te leren schatten, moet men
nog naar het kleine kerkje van Tintoretto's parochie, heel in het noorden van Venetië,
S. Maria dell' Orto. Een verbijsterend Laatste Oordeel en een stout-pathetisch
opgebouwde Aanbidding van het Gouden Kalf bieden er ons voortreffelijke stalen
van zijn onmatige verbeelding en zijn ‘terribilità;’. Maar ik blijf liever staan bij Maria's
Tempelgang (afb. 463). De kleuren - geel, grijs, mat-roze, bleekpaars, - zijn er bijna
gans opgelost in zilverlicht en halfdonker. Het licht is hier hetzelfde mystisch
uitdrukkingsmiddel als bij Rembrandt. Maar de plastische vorm bleef daarbij ook
gehandhaafd, in de schoonheid van die heldhaftige vrouwengestalten, bewogen
door een zonderlinge levensvolte, en contrasterend met de kleine Maagd, die
vastberaden, onweerstaanbaar, naar den hogepriester opgaat, tegen den hemel.
Wij voelen ons verplaatst in een geheimzinnig rijk. Tiziaan (afb. 393) strekte het
toneel in het vlak van links naar rechts uit: Tintoretto verkiest de naar de diepte
draaiende ruimte; Tiziaan verlustigde zich in een feestelijken oploop van Venetiaanse
menigte: Tintoretto schildert een idee.
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Hij heeft het onderwerp opgevat zoals niemand anders het deed. Die grijsaard
vooraan, die uit een graf schijnt te rijzen, die mannen die in het duister op de trappen
liggen, halfnaakt of in een oosterse kledij die ze nog ongewoner maakt, zijn de
profeten der Oude Wet, gebannen in de schaduw, waar zij hopen en wachten, en
nu de openbaring bijwonen van een mirakelachtige nieuwe jeugd, die haar klaarte
over de wereld verspreiden zal.
Wil men een denkbeeld hebben van Tintoretto's vindingskracht, dan vergelijke
men te Venetië zijn verschillende voorstellingen van het Heilig Avondmaal: in de
Scuola di S. Rocco, in S. Marco, S. Marcuola, S. Polo, S. Simeone Grande, S.
Stefano, S. Trovaso, S. Giorgio Maggiore, waarbij het Bruiloftsmaal te Kana, in S.
Maria della Salute, eigenlijk nog in aanmerking mag komen. Gelijk zovele werken
van Tintoretto - en van den ouden Tiziaan, - kunnen zij getuigen voor de verdieping
van de psychologische opvatting, en voor de toenemende vergeestelijking van de
onderwerpen. Steeds meer voelt ge de aanwezigheid van een bovenzinnelijke
geheimenis. Het grote doek in S. Giorgio Maggiore (afb. 464) lijkt me best geschikt,
om zijn laatsten stijl te kenschetsen: juist het tegendeel van Leonardo's Avondmaal
(afb. 324), waar onze beschouwing van het klassieke tijdperk van uitging. Bij
Tintoretto strekt zich de tafel schuins uit, naar de diepte toe; in de wijde ruimte zijn
de figuren asymmetrisch verspreid, geen enkele spreekt nog door zichzelf. Een
driftige beweging heeft alles bemachtigd. Het toneel is te gelijk uiterst werkelijk en
onbegrensd: als 't ware een rokerige kelderkroeg, waar op den voorgrond een
dienstmeid keukengerei uit een
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korf overreikt en een hond in de schotels snuffelt. Dat gemeen-alledaagse hindert
niet, doordat het mede opgenomen is in dien strijd van schemeringen, die eigenlijk
het schilderij uitmaakt. Vreemd is het licht hier, - iets dat op zichzelf bestaat,
onafhankelijk van de dingen, - toverachtig, stralend uit een god, of door nachtkolken
huiverend met den dans der lampevlam. Nog eens: zoals bij Rembrandt
veraanschouwelijkt het de mystische werkelijkheid van het wonder. Er wordt meer
geraden dan gezien. En dank aan dat licht is het bovennatuurlijke van de
doorschijnende engelenkoren niet eenvoudig náást het reële gesteld, maar het
gewone en de geheimenis, het tastbare en de visionnaire droom, ze behoren tot
het wezen van eenzelfde leven.
De schilder die het best de atmosfeer van Venetië heeft weergegeven, was geen
Venetiaan: geboren te Verona, vanwaar zijn toenaam Veronese, kwam Paolo Caliari
(1528-1588) zich eerst omstreeks 1554 in de lagunenstad vestigen.
Tussen twee kunstenaars, die in denzelfden tijd dezelfde stad bewonen, is er
geen scherpere tegenstelling mogelijk dan tussen den dramatisch-zinnenden
Tintoretto en dien verheerlijker van den schonen schijn en den evenwichtigen,
zorgelozen, helderen levenslust, - dan tussen den man, die de kleur liet ondergaan
in een branding van schaduwen, en dezen, die ze in de effene zonneklaarte tot
oppermachtig uitdrukkingsmiddel veirhief.
De wereld is een luisterrijke vertoning. In het decor van blanke marmerpaleizen,
tussen de lichtheid van het weerspiegelend water en het parelend getover van de
vochtige, blauwe lucht, terwijl snarenmuziek trilt als de stem van
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het gelukkige bestaan, vermengt het feest de heiligen en de Olympische goden met
rijke heren en edelvrouwen, courtisanen en gondeliers. Zij behoren tot eenzelfde
begenadigd ras. Zij tobben allerminst over gewetensvragen en kennen geen passie.
Leven in het licht der dagen, is een vreugd, waar zij genoeg aan hebben.
We moeten van Veronese niets anders vergen dan dat. Maar dat nu weet hij ons
als geen ander te schenken. Schilder in hart en ziel, raakt hij ons innerlijk wezen
alleen door het genot dat ons oog smaken kan in verfijnde kleuren-weelde.
Als zuiver ‘schilder’ is er zelfs geen, wien in dien tijd meer betekenis toekomt.
Merken we vooreerst, dat hij van huis uit een uitstekend decorateur was: en hij
begreep, dat voor de grote wandschildering het Venetiaans koloriet in een andere
toonladder moest omgezet worden, minder compact van klank zijn dan het
gloedverzadigde van Tiziaan. Dezes Tempelgang van Maria lijkt wel luchtiger dan
hetgeen te Venetië voorafging, maar houdt het toch maar uit door de zwaarkleurige
omgeving. Met zijn Marcuswonder had Tintoretto dan den weg gewezen, dien hij
zelf weldra verliet. Maar Veronese werkt beslist in een frissere gamme, met vlugger,
minder-gebonden tonen, vervloeiend in het licht. Bij het schetsen van den eersten
aanleg, vervangt hij de volle, vaste doodverf door wit, zodat de opgedragen kleur
aan klaarheid wint. De bruine holten verdwijnen, de warme tinten verbleken tot een
delicatere harmonie, de delicaatste èn rijkste die men zien kan, gestemd op rozig
of groenachtig lichtgrijs, met duizenden schakeringen, en dat Veronese-wit
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dat overal doorzingt, langs architecturen en wolken, en dat hij met wat goud
doorvlamt op het satijn der kleren. Want het doffe fluweel moet wijken voor het satijn,
waar het licht op weerkaatst. En dat licht is niet het gouden van Tiziaan, doch het
zilverige waar Correggio en Moretto reeds van hielden en dat zich nu uitbreidt tot
een groots gedicht van blijheid. Dat milde licht is overal gelijkelijk verspreid, - daarom
ook ruimt Veronese zoveel plaats aan den hemel in, - geen donkerte komt sommige
partijen smoren ten gunste van andere, de wisselende, bewegende kleuren blijven
zuiver. De lijn doet geheel onder voor de vlek, de plooien van de stof b.v. voor
glansen en weerschijnen. De vormen worden niet door schaduwen geboetseerd,
maar door naast elkaar gestelde toonwaarden.
Veronese is waarlijk de eerste die, om zijn schilderij samen te stellen en tot een
geheel te binden, geen gebruik meer maakte van schaduwen. Met hem is het
wordingsproces volvoerd van hetgeen ik noemde de ‘louter picturale’ schilderkunst,
van hetgeen ik aldus omschreef: de schilderkunst, die niets gemeens meer had met
de plastiek, en de dingen weergaf, niet zoals wij weten dat zij zijn, doordat wij ze
betast hebben, maar zoals zij aan ons oog verschijnen.
Niet de Venetiaanse traditie, geloof ik, heeft dit laatste stadium bepaald. De
‘zilverige’ tonaliteit had zich vooral ontwikkeld te Parma met Correggio, te Brescia
met Moretto, het lichte kleurenconcert in Umbrië bij Veronese's tijdgenoot Baroccio,
en de summiere wijze om den indruk van den vasten vorm te wekken door luchtige
kleurvlekken in gelijkmatig daglicht, kan meteen
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het gevolg zijn van een oordeelkundige toepassing der olieverf op het fresco. In dat
opzicht zou de echte voorloper van Veronese een te weinig gewaardeerd kunstenaar
uit Verona kunnen zijn, Domenico Brusasorci (1492-1567), - ten ware integendeel
Veronese invloed op den ouderen meester uitoefende, wat ook best mogelijk is. Op
de vier wanden van een zaal in het Palazzo Ridolfi te Verona schilderde Brusasorci
omstreeks 1556 die fries van de ‘Gran Cavalcata’, den intocht van Keizer Karel en
paus Clemens VIII te Verona in 1503, - een werk zo breed van uitvoering, zo
inderdaad ‘modern’, dat ik maar niet begrijpen kan, hoe het niet wijdvermaard werd.
Wat Veronese betreft, kan niets een bekoorlijker idee van zijn kunst geven, dan
de gans door hem versierde Villa Barbaro (thans Giacomelli) in het dorpje Masèr,
ten noorden van Castelfranco (± 1566). Als een van zijn mooiste altaarschilderijen
noem ik het iets later ontstane Mystisch Huwelijk van S. Catharina, in de Accademia
te Venetië. Het meest beroemde zijn echter die overgrote doeken, waarin hij een
voorval uit de Schrift - Bruiloft te Kana, in het Louvre; Feestmaal bij Levi, in de
Accademia te Venetië (1572, afb. 465), en andere van dien aard, - als voorwendsel
gebruikte om ons op het schouwspel van een prachtig festijn te vergasten. Onder
de talrijke schilderijen in het Dogenpaleis wens ik vooral te wijzen op de Ontvoering
van Europa (afb. 466), waarin hij ons haast verschijnt als een tijdgenoot van Boucher,
en die Apotheose van Venetië, op de zoldering van de Grote Raadzaal (na 1577,
afb. 467), die genoeg door zichzelf spreekt om geen commentaar te behoeven: een

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

738
feërie, die gelden mag als de triomf van Veronese en de triomf van de nieuwe
schilderkunst.
Het is een onvermijdelijk euvel van een geschiedenis als deze, dat vele sterren
van mindere grootte verwaarloosd moeten worden. En toch hebben zij soms in de
hemelkaart van de kunst meer betekenis dan hun bescheiden schittering zou laten
vermoeden. Zoals reeds gezegd, schilders zonder genie zijn het doorgaans, die
ons het gemiddelde karakter van een school leren kennen, en vaak is er één trek
van dat karakter, dat bij den een of ander exclusiever en dus ook duidelijker te
voorschijn treedt dan bij meer omvattende meesters.
Dit is nu b.v. het geval met Jacopo da Ponte of Jacopo Bassano (± 1516-1592),
die werkte in het kleine stadje Bassano, ten N.W. van Venetië tegen de laatste
glooiïngen van de Alpen gelegen.
De naturalistische opvatting, die ik bij Tintoretto aanwees, viert bij Bassano hoogtij,
in zijn portretten - dat b.v., waar hij zichzelf met zijn gezin voorstelde, in de Uffizi, maar vooral in die tonelen uit Bijbel of Evangelie, die hij in een landelijke omgeving
verplaatste, onder de boeren en het vee. De Aanbidding der Herders was hem een
gelegenheid om hele kudden te laten voorrukken, of waar de pelgrims Christus te
Emmaus herkennen, geschiedt dat in een herbergkeuken, en onze aandacht wordt
daarbij door koperen ketels en gepluimde kippen in beslag genomen. Wat een
buitenkansje hem aangeboden werd door den Opgang der Dieren naar de Arke van
Noach, kan men zich licht inbeelden.
In zekeren zin sloegen ten onzent Pieter Aertsen en Pieter Bruegel dezelfde
richting in. Is er enig verband
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te ontdekken tussen hen en Jacopo Bassano? Naar het me voorkomen wil, heeft
dat genre zich eerst in den brede ontwikkeld in laat werk van Jacopo en in
schilderijen, die eerder van zijn zonen Francesco (1549-1592) en Leandro
(1557-1622) lijken te zijn. Maar zeker is, dat het werk der Bassano's ongemeen veel
bijval genoot, ook buiten Italië, en dat hun invloed teruggevonden wordt in menig
XVIIe-eeuws landschap, interieur of stilleven, zowel in Frankrijk en Spanje als in
Holland en Vlaanderen. Het natuurlijke, echt-rustieke landschap van Jacopo Bassano
bracht in Italië dit nieuwe, dat het over alle decoratieve bedoelingen heen was, en
vlakte of bergen, bomen en hoeven, eenvoudig weergaf zoals ze waren, buiten de
figuren om.
Nog een andere reden waarom ik Jacopo Bassano hier een plaats wil gunnen:
als schilder stamde hij vooral van Tintoretto af, maar neigde er soms toe, diens
kleur- en bewegingseffecten nog te overdrijven. Op bijzonder stout geborstelde
doeken schuwde hij dan geen misvormingen en liet zijn tonen fonkelen als juwelen
of het gebrande glas van een kerkraam. Met dit gevolg, dat hij wel eens - zie maar
b.v. zijn S. Jan de Doper in de Woestijn, te Bassano, - reeds veel dichter bij Greco
dan bij Tintoretto kwam te staan.
Greco: ik noemde daar den man, die de roemrijke traditie van de Venetiaanse
school buiten Venetië voortzette en nog ‘moderner’ wist te zijn dan Tintoretto of
Veronese. Maar met hem gaan wij naar Spanje over, en juist omdat hij van de
XVIe-eeuwse schilderkunst het hoogste eindpunt was, wens ik zijn werk in het laatste
hoofdstuk van dit boek te beschouwen.
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6. De Carracci en Caravaggio.
Het werd hier reeds aangeduid: toen het maniërisme tot eclectisme leidde, en dit
tot een leer werd, hadden wij het academisme.
Die leer berust op het beginsel, dat kunst niet eerst en vooral het werk van de
scheppende bezieling is, maar dat koel-berekende middelen volstaan kunnen, om
schoonheid te verwezenlijken, - dat een vorm, op zich zelf genomen, een schoonheid
hebben kan, geheel onafhankelijk van de bezieling, die hem eerst leven schonk.
Na een periode van welige voortbrenging, wanneer een wakkere vindingskracht
allerwegen bedrijvig is geweest en een gemakkelijke oplossing van alle gestelde
vraagstukken aan de hand heeft gedaan, verzwakt natuurlijk de inspanning en lijkt
de bodem voor een tijd uitgeput. Er wordt dan op het verworvene geteerd. Er was
nog slechts één oplossing, waar verdere gevolgen uit te trekken waren: de zuiver
picturaal behandelde kleur, - maar de heerschappij van Rafaël en Michelangelo
kwam beletten, dat die zich in het gebied van de Florentijnse en Romeinse kunst
ontwikkelen zou.
Men neme ook in aanmerking, dat én de geest van de renaissance, én de
buitengewone bloei van de kunst in de XVIe eeuw, de behoefte aan kunst uitbreidden.
Zij was een luxe die niet meer gemist kon worden, niet alleen in de kerk, maar ook
bij de rijken. Aan de talrijke bestellingen kunnen enkele grote meesters niet meer
voldoen: zo vermenigvuldigen zich de epigonen, die de meesters trachten na te
doen, die door recepten hetzelfde trachten te bereiken als de meesters door het
geheim van de vrije verbeelding. Hieruit ontstaat dan weer een nieuw verschijnsel:
de leraar, die langs den kortsten weg de
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recepten verschaft. De formule maakt den leraar, en de leraar maakt de formule:
feitelijk leven zij van elkaar, in trouw bondgenootschap. De knepen worden dan
bestelseld. En de academiën schieten uit den grond. Naar de Italiaanse academiën
uit het einde der XVIe eeuw trok geheel Europa: en zo kon een buitengewoon
behendige kunst floreren, waar alleen de ziel aan ontbrak.
Een Antwerpenaar, Calvaert, was al te Bologna, de universitaire stad bij
uitnemendheid, een school komen stichten; tegenover de zijne werd aldaar dan in
1582 een andere opgericht door Ludovico Carracci (1555-1619) en zijn twee neven
Agostino (1557-1601) en Annibale (1560-1609), - het seminarium, waar de
XVIIe-eeuwse Italiaanse kunst grotendeels uit gesproten is. Dat leek niet meer op
het oude atelier: hier was ook een letterkundige afdeling, een bibliotheek, een
verzameling van pleisterbeelden, er werd les gegeven in de anatomie, de perspectief,
de theorie en geschiedenis van de kunst.
Maar men zou de Carracci schromelijk onrecht aandoen, als men hen met een
doodkoud academisme vereenzelvigde. Zij toch hadden iets te zeggen, - vooral
Annibale Carracci, de vruchtbaarste en verdienstelijkste van het driemanschap.
Men bekijke maar zijn Bacchante in de Uffizi (afb. 468): met wat meer
sappig-bloeiende, blij-spontane kracht zou dat mooie stuk een allerbeste Jordaens
kunnen zijn. Sommige landschappen hebben reeds het statig-ruime van een Poussin.
Het hoogste waar Annibale naar beoordeeld mag worden, is de decoratie van de
Galleria Farnese te Rome, waaraan hij het voornaamste aandeel had (1597-1604):
de Liefden der Goden, een geheel, zoldering en wanden, van overdadi-
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gen, feestelijken rijkdom, door herinneringen aan Rafaël en Michelangelo gevoed.
Doch Annibale Carracci blijkt er niet meer, zoals Michelangelo, een platonisch
vereerder van ideale schoonheid, maar veeleer een minnaar van de vleselijke. Dat
zulk een onderwerp met zulk een volbloedige zinnelijkheid het paleis van een
kardinaal mocht sieren (geven we toe: een zeer jong kardinaal), bewijst hoe zelfs
in het pauselijk Rome de geest van het concilie van Trente zijn strenge voogdij over
de kunst ontspannen had.
En dit is dan wel de betekenis van Annibale Carracci: dat hij, om een nieuw gevoel
van het leven uit te drukken, weer naar de klare lessen van de klassieke renaissance
teruggrijpt, weer naar het objectieve zien en de gezondheid van de klassieke
renaissance. Hij is een reactie tegen de gezochtheid van het maniërisme, zijn weke
gevoeligheid, zijn spiritualistische strekkingen. Een dynamische vreugd om het
aardse vervoert hem. Wat wil dat anders zeggen, dan dat in hem al veel van den
barok ons tegenademt?
Bedenken we trouwens, om de gevolgen van hun daad te meten, dat de Carracci
tot de renaissance terugkeerden, omdat dit voor hen hetzelfde beduidde als terugkeer
tot de natuur. De studie van de natuur werd in hun academie aanbevolen: het
tekenen naar het levend en het anatomisch model maakte deel uit van hun
leerstelsel. Alleen jammer, dat die onderwijsmethode daarbij te grote voorkeur gaf
aan het atelier-licht, uit een bepaald punt vallend om de vormen sterker te doen
uitkomen: zo werd, trots hun bewondering voor Veronese, de ont-
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wikkeling van het Venetiaans colorisme door hen niet bevorderd.
Zijn zin voor vranke waarheid zou Annibale er zelfs toe geleid hebben, eens een
echt naturalistische studie te leveren, indien de Boneneter in de Galleria Colonna
te Rome (afb. 469) hem toegeschreven mag worden: Romeinse boer die
ongedwongen-gulzig zijn maal verorbert, ongeveer zoals een Ostade dat opvatten
zou.
Verloochening van het maniërisme, huldiging van de werkelijkheid, atelier-licht
tot sprekender plastiek en eenvoudiger compositie gebruikt, dat alles vinden we nu
terug bij een meester, die anders al heel weinig op de Carracci geleek en zeker het
tegendeel van een professor was; een wild-driftige kerel, welbesloten, den
academischen winkel omver te schoppen en alle conventionele mooidoenerij door
naakte waarheid te vervangen. De Carracci waren hervormers, hij een revolutionnair.
Iemand als de Courbet van zijn tijd.
Michelangelo Merisi was als de Carracci een Noord-Italiaan: geboren in 1573, te
Caravaggio (ten zuiden van Bergamo), het dorp waar hij zijn naam aan ontleende,
komt hij reeds in 1589 of 1590 naar Rome, dat in die jaren, onder den impuls van
het pausdom, het centrum van de kunst-beweging in Europa was (Bologna behoorde
trouwens ook tot de Pauselijke Staten). Zijn schilderijen in een kapel van S. Luigi
dei Francesi (± 1592-1598) maken hem beroemd, al ontstemmen ze de aanhangers
van de traditie. Woelziek temperament, komt hij herhaaldelijk wegens vechtpartijen
in aanraking met het gerecht. In 1606 doodt hij in een twist een anderen schilder
en moet op de vlucht. Hij werkt dan een tijd te
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Napels, daarna, in 1608, op Malta, geraakt er opnieuw in moeilijkheden, ontsnapt
uit de gevangenis, neemt de wijk naar Sicilië, vandaar weer, in 1610, naar Italië,
maar wordt op de reis, te Portercole, door malariakoorts neergeveld.
Zijn vroegste werken zijn realistische genre-tonelen (enkele figuren, gewoonlijk
ten halve lijve, in een neutrale ruimte), die door fijne uitvoering van stillevensachtige
motieven treffen. De Luitspeelster te Leningrad b.v. vertegenwoordigt een soort van
voorstellingen, die later, vooral in de Hollandse kunst, graag overgenomen werden
(Ik kan er hier alleen een idee van geven door de Luitspeelster te Wenen, afb. 470,
die Caravaggio lang toegeschreven werd, maar waarvan nu aangenomen wordt,
dat ze van zijn discipel Orazio Gentileschi is).
Weldra - dat begint met de schilderijen in S. Luigi dei Francesi, - groeit stilaan de
rol van het licht, Caravaggio's zogenaamd ‘kelderlicht’, dat in een ondoorzichtig
donker binnenvalt en het reliëf van de alleenheersende menselijke gestalten, zonder
atmosferisch spel, flink uitboetseert. Tevens wint de doorgaans ongewone
samenstelling aan concentratie, in religieuze taferelen, waarvan het dramatische
hernieuwd wordt door een nog veel onbevangener naturalisme dan dat van Tintoretto
in zijn latere jaren: het gewijd onderwerp volkomen in de sfeer van het dagelijks
gebeuren gerukt, de typen liefst uit de straat gehaald, karakteristieke grijsaards
vooral met rimpelig voorhoofd, knoestige handen en vuile voeten. De Graflegging
in de Vaticaanse Galerij (afb. 471) is eigenlijk een groep Transteverijnen, maar de
oprechtheid van dien werkelijkheidszin grijpt u aan. Het
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pathetische verkrijgt er een nieuwe, forse grootheid, die mede te danken is aan het
wegzinken van al het nietwezenlijke in de zware schaduw waar de machtige vormen
uit te voorschijn komen. De toets is ongemeen kloek en vol.
Niemand heeft toen uitgebreider invloed gehad dan Caravaggio, vooral door zijn
volgelingen (leerlingen had hij niet): het caravaggisme verspreidde zich in Napels,
Holland, Vlaanderen, Frankrijk, Spanje. Ten slotte mag Caravaggio, naast Veronese
en Annibale Carracci, als een van de meest directe bronnen van den barok
beschouwd worden.
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XX. Late renaissance en prae-barok buiten
Italië ± 1540- ± 1610
1. Duitsland en Frankrijk.
De Duitse kunst, in den tijd van Dürer en Grünewald, gaf ons het schouwspel van
zulk een intens leven, dat alleen zij ons naast de Italiaanse waarlijk sterk boeien
kon. Maar omtrent de jaren, dat Holbein een gunstiger terrein voor zijn werkzaamheid
in Engeland ging zoeken, was de verslapping al zeer merkbaar. In de tweede helft
der eeuw is de Duitse kunst haast van geen tel meer. Men mag hier nu de
godsdienstige twisten, allerlei economische en politieke omstandigheden laten
gelden: ten slotte geeft dat geen geheel bevredigende verklaring voor zulk een
geval. Men werpe de schuld niet op den Italiaansen invloed: dat hij op zo weinig
weerstand stuitte, dat hij zulk een hachelijk gevolg had als de onherroepelijke
verflauwing van het kentekenendinheemse onder gladheid zonder pit of merg, dat
is juist het bedenkelijke. En ten overvloede treft het dan, dat hetgeen hier en daar
nog van enig belang blijkt, werk van buitenlanders is: b.v. te Neurenberg zelf, de
portretten van den Henegouwer Nicolas Neufchatel (± 1525-1590), die uit een
Antwerps atelier kwam. Toen Augsburg tegen het eind der eeuw met bronnen zou
versierd worden, waren het Huibert Gerhard uit 's Hertogenbosch en Adriaan de
Vries uit den Haag, die er Jean
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Boulogne navolgden. Zoals aan Alexander Colin uit Mechelen de plastische
opsmukking van den Ottheinrichsbau te Heidelberg opgedragen werd, en, naast
ander werk te Praag en te Innsbruck, de voltooiing, in deze laatste stad, van het
beroemde grafmonument van keizer Maximiliaan.
Iets overweldigends heeft Frankrijk in dien tijd ook wel niet geleverd. Maar met
hun zin voor elegantie, die door een verfijnde beschaving lang ontwikkeld was,
konden onze zuiderburen het italianisme beter verteren. Omstreeks het midden der
eeuw heeft de klassieke renaissance daar alles bemachtigd. Men zie b.v. het
grafmonument van Frans I in de basiliek te Saint-Denis (1548-1551). Doch, als ge
voor het werk van een Jean Goujon of een Germain Pilon staat, hebt ge geenszins
het gevoel, dat die kunst niet geheel uit-eigen bodem zou gegroeid zijn. Wie zou
daar tussen Italiaansen en Fransen smaak kunnen onderscheiden?
Het is niet beslist uitgemaakt, of Jean Goujon, die stierf tussen 1564 en 1568,
enig aandeel heeft gehad in het graf van Louis de Brézé, te Rouaan, waar ik vroeger
van gewaagde, maar van hem zijn o.m. die overslanke nimffiguren, verrukkelijk van
jeugd, die de Fontaine des Innocents te Parijs versieren (1547-1549, afb. 472), en
de Caryatiden, vol helder-heerlijke gratie, in een zaal van het Louvre-paleis (uit de
jaren 1550).
Germain Pilon (1535-1590) lijkt veelzijdiger en krachtiger, breder, met de beelden
van Hendrik II en Catharina van Medici op hun graf te Saint-Denis, de twee liggende,
naakt, in marmer, de knielende, bovenaan, in brons (1564-1570). Verraadt ander
werk van hem
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de nabijheid van Primaticcio, zijn sprekend-levenswaren, bronzen kanselier de
Birague, in het Louvre (± 1585, afb. 473), zou wel het mooiste en machtigste brok
plastiek kunnen zijn, dat in de XVIe eeuw buiten Italië is ontstaan.
De Franse schilderkunst is minder en mag in dit overzicht achterwege blijven. Het
maniërisme van de Italiaanse discipelen van Rafaël en Correggio spreidde zich van
Fontainebleau verder uit. Het belangrijkst zijn weer de portretschilders; en ik voeg
er aan toe, dat de voornaamste onder hen niet van zuiver Fransen bloede waren:
ik denk hier vorreerst aan François Clouet (± 1516-1570) - zijn vader, hofschilder
van Frans I, was uit Brussel gekomen en heette eigenlijk Jan Cloet; en dat François
Clouet's evenknie den naam van Corneille de Lyon kreeg, laat ons niet vergeten
dat hij een Hollander uit den Haag was.

2. De tijd van Bruegel.
Ik voel me niet geneigd, ten gunste van de drukke schaar der Vlaamse en het
kleinere groepje der Hollandse romanisten, die op Barend van Orley en Jan Scorel
volgden, veel verzachtende ,omstandigheden aan te voeren. Voor mijn smaak zijn
ze onuitstaanbar. De onthulling van Michelangelo's Laatste Oordeel, in 1541, gaf
in onze kunst aanleiding tot een pijnlijke reeks van misgeboorten. Er was geen
sprake meer van aanpassing: een groot deel van het nieuw geslacht deed nu
welbewust, eenzijdig, moedwillig aan italianisme, kende geen andere eerzucht dan
zoveel mogelijk Rafaël en Michelangelo na te apen. Hetgeen onze eigene
schilderstaal had uitgemaakt: de zin voor
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diepen glans, de natuurgetrouwe waarneming, het stilinnige gevoel, - van dat alles
geen spoor meer: in de plaats kregen we een koude kleur, een veralgemeenden,
afgeschaafden vorm, en overdaad van verrekt uiterlijk gebaar. Waar ze niet zoeterig
werden, poogden die mannen hun proza op te blazen tot oratorische
hoogdravendheid, maar voor dergelijke prestaties waren ze allerminst in de wieg
gelegd. Allen trokken naar het Italiaanse Mekka, en in de Eeuwige Stad werd niet
alleen naar de groten gekeken, maar ook, helaas, naar hun nasleep van maniëristen.
Vooraan gaan Michiel van Coxie (1499-1592), de ‘Vlaamse Rafaël’, leerling van
Barend van Orley en voornamelijk te Mechelen werkzaam, en Lambert Lombard
(1506-1566), leerling van Mabuse, te Luik.
Toen de Noord-Nederlander Maerten van Heemskerck (1498-1574), Scorel's
tijdgenoot en leerling, nog diens stappen volgde, kon hij ons dikwijls boeien: na zijn
Italiaanse reis (1532-1536) vermeit hij zich in een overladen, droog en koud pathos,
zoals het blijken mag uit zijn geweldig-groot altaar van 1538-1542 in den dom te
Linköping (Zweden). De uitbundigst gevierde was te Antwerpen de ietwat jongere,
de ‘onvergelijkbare’ Frans Floris, eigenlijk Frans de Vriendt (1517-1570), die bij de
onthulling van het Laatste Oordeel te Rome was en sedertdien in Michelangelo's
motieven zwolg. Zijn atelier, waar de leerlingen van heinde en verre toestroomden,
nam het uitzicht van een grootbedrijf. In een gunstiger zin laat hij ons soms al aan
Rubens denken: iets als zijn Val der Engelen (1554, Antwerpen), hoe prat ook op
volleerdheid in Romeinsen
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stijl, kan ik toch niet academisch noemen, - er woelt een eigen zwier in, en ik meen
er reeds enigen invloed van Tintoretto in te speuren, wat ons althans een ietsje
nader bij de kleur van den XVIIe-eeuwsen barok brengt.
Mag het de romanisten aangerekend worden, dat zij door hun kunde de wording
van dien XVIIe-eeuwsen stijl vergemakkelijkt hebben, op één gebied althans hebben
zelfs de meest veritaliaanste Vlamingen of Hollanders hun eigen aard niet
verloochend: zodra zij portretten te schilderen kregen, waren zij weer thuis. Men
hoeft maar naar den prachtigen Valkenier van Frans Floris te kijken (1558, Brunswijk,
afb. 474) of het zelfportret van Michiel van Coxie (1566, Kassel). Aan het voorbeeld
der Italiaanse kunst hebben de konterfeitsels te danken, dat ze vrijer en ruimer van
schikking worden, graag naar statig vertoon overhellen. Onder de mooiste verwijs
ik naar de warmtonige Jonge Vrouw (1543, Berlijn) van Joos van Cleve den Jonge
(± 1518-?, afb. 475) en den Alva (bij den hertog van Alva, Madrid) van Willem Key
(± 1515-1568), die naast de beste Moro's mag gesteld worden. Merkwaardig, dat
de Jan Fernaguut en zijn vrouw Adriana de Buuck (Brugge, afb. 476), van Pieter
Pourbus den Oude (± 1510-1584), ons bewijzen, hoe in de doods-vervallen stad,
in 1551, de oude traditie vruchtbaar bleef, den ‘groten stijl’ van de renaissance op
eigen wijze, maar voor de laatste maal, wist te bezielen met de aandachtig-eerbiedige
fijnheid en den geest der stilte, die vroeger het Vlaamse portret zulk een innige
wijding hadden gegeven.
De meester die als portretschilder al de anderen in de schaduw stelde, was de
Utrechtenaar Anthonie Mor
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van Dashorst (± 1517-± 1576), meer bekend onder den verspaansten naam van
Antonio Moro.
Gevormd te Utrecht onder Jan Scorel, was hij niet alleen in de noord- en zuidelijke
Nederlanden werkzaam, maar ook te Rome, te Madrid, te Lissabon, te Londen, o.m.
voor Keizer Karel en Filips II. Hij mocht vooral van Tiziaan en Holbein leren, houdt
zowat het midden tussen die beiden, en herinnert dikwijls nog het directst aan dien
discipel van Moretto, Moroni, dien ik maar even vermelden kon, omdat hij in de
overvloedig rijke Italiaanse kunst slechts op den tweeden rang verschijnt, al stel ik
zijn portretten - dat b.v. van een grijsaard, te Bergamo, - onder de voortreffelijkste
uit die periode.
Antonio Moro, de grootste Hollandse portretschilder zijner eeuw, groeit eigenlijk
buiten het nationale kader: schilder aan koninklijke hoven, is hij als Holbein
aristocratisch en Europees. Aan een hecht maar vloeiend koloriet, een
scherp-tekenende lijn, een imponerenden zin voor stijl in de eenvoudige schikking
van de beeltenis, paarde hij een psychologisch inzicht, dat zijn werken een
onvergetelijke macht van waarheid verleent, en hem tot een voorloper van Velasquez
stempelt. Niemand heef ons, op zulk een aangrijpende wijze, de elegante,
verdorvene, somber-wrede wereld der hoven in het tijdvak der godsdienstoorlogen
nader gebracht. Onder het hoogste wat wij van zijn hand bezitten, noem ik de
Engelse koningin Maria Tudor van 1553 te Madrid (afb. 477), ‘Bloody Mary’, in de
droeve pracht van dofrood; en in den heel soberen trant, den Huibert Goltzius,
geschiedschrijver van Filips II, van 1576, te Brussel.
Niet alleen in het portret handhaaft zich een roem-
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rijke traditie: van groter betekenis nog zijn die mannen, die een open oog houden
voor eigen land en eigen zeden, - wat de nationale richting mag heten, de vertolkers
van het volksleven. De ontwikkeling van het landschap staat in nauw verband met
die van dat inheems realisme. En al stuit men hier nog op veel onzekers, toch lijkt
me, dat naast den Waal Herri met de Bles, van wien hierboven gewaagd werd,
waarschijnlijk verschillende Hollanders een bijzonderen invloed op de wording van
het meer natuurlijke en meer intiem opgevatte landschap gehad hebben. De
Brunswijkse Monogrammist mocht in dat opzicht al in aanmerking komen. Van veel
gewicht voor het veldwinnen van het genre waren ook de koperprenten van Lucas
van Leyden.
Bij Jan Sanders van Hemessen werden soms - men zie b.v. zijn reeds vermelden
Verloren Zoon (afb. 426), - op den achtergrond aardige tafereeltjes ingelast, als een
commentaar bij het hoofdthema: men ging er dan toe over, die als het ware uit het
doek te snijden en afzonderlijk te behandelen; zo verviel meteen de didactische
bedoeling, en de beperking tot halve figuren. De verschillende standen werden niet
meer in enkele typen belichaamd, maar hun gansen handel en wandel voerde men
ten tonele. Ik voeg er bij, dat de fantasterijen van Hieronymus Bosch bij tal van
navolgers aanleiding werden tot allerlei koddig-ongerijmde voorstellingen. Trouwens,
Bosch zelf was tevens het verst gegaan in de eenvoudig-ware weergave van gewone
mensen in gewone natuur: zijn Verloren Zoon is hetgeen al het meest met Bruegel
verwant blijkt (afb. 261).
Een zoon van Quinten Metsys, Cornelis (vóór 1508?-na
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1560), vooral als kopersnijder bekend, liet op een landschapschilderij van 1543
(Berlijn) het boerenvolkje lustig optreden. Dat werd de geliefde stof van Pieter
Aertsen, bijgenaamd Lange Pier, geboren in 1508, waarschijnlijk te Amsterdam,
werkzaam te Antwerpen van ± 1535 tot 1555, en daarna weer te Amsterdam, waar
hij in 1579 overleed.
Hij was niet vrij van maniërisme, maar zijn kloeke zin voor werkelijkheid voert toch
den boventoon. Doorgaans maakte hij nog gebruik van een voorwendsel uit de
Schrift: in zijn Kruisdraging te Berlijn, van 1552, wordt het heilig motief bijzaak, naar
achteren geschoven, en onder het gewemel van de vele figuren nemen vooral
groentevrouwen op den voorgrond onze aandacht in beslag. Maar de Eierdans van
1554, te Amsterdam, waar zijn boerenslungels jolijt maken, is niet anders meer dan
een realistisch brok leven. En de twee Kooksters van 1559, te Brussel, studies voor
de figuur van Martha in het Bezoek van Jezus bij de zusters van Lazarus, tonen tot
welk een kranige grootheid hij zich soms verheffen kon (afb. 478). Het belang dat
hij hechtte aan bijkomstigheden, keukengerei en al het lekkers dat er bij hoort, wijst
in de richting van het stilleven, dat weldra zulk een ruime plaats zou innemen. Een
stilleven in optima forma is al zijn Beenhouwersuitstalling van 1551, in de universiteit
te Uppsala (Zweden). Men mag hem echter verwijten, dat zijn waarneming nog te
algemeen blijft, te eentonig, niet genoeg het individuele te pakken krijgt, waardoor
hij wel wat schadelijken invloed van het italianisme verraadt, al staan zijn
onderwerpen daar zo ver van af. Pieter Bruegel was, als schilder en als mens, een
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ongemeen rijker, machtiger, oorspronkelijker, en om het met één woord te zeggen,
genialer persoonlijkheid.

3. Bruegel.
Alleen om hem van zijn nakomelingen te onderscheiden, wordt Pieter Bruegel ‘de
Oude’ genaamd: er zijn redenen om aan te nemen, dat hij ± 1525 of wellicht een
paar jaren later geboren is, en daar hij in 1569 overleed, zou hij dus slechts
vier-en-veertig geworden zijn.
Hij was geboren in de Kempische streek, waar heden de grens tussen Nederland
en België doorloopt; ‘niet wijd van Breda, op een Dorp, geheten Brueghel’, zegt
Karel van Mander: een dorp Brueghel bij Breda bestaat echter niet. Er ligt er een
bij Eindhoven, en dan hebben we nog Klein- en Groot-Brogel niet ver van Bree, in
de Limburgse Kempen; nu, Bree wordt in oude teksten soms Brede geschreven of
in het Latijn Breda. Maar de vraag of Bruegel - ‘Brueghel’ is een latere spelling, van deze of gene zijde van de huidige grens kwam, heeft ten slotte geen belang:
de drie dorpen liggen aan de Dommel of haar zijriviertjes, in dezelfde geografische
omgeving.
Volgens Van Mander was hij een leerling van den romanist Pieter Coecke van
Aalst, wiens dochter hij later huwen zou. Hij trad in 1551 te Antwerpen in het S.
Lucasgilde en ondernam, over Frankrijk, de gebruikelijke reis naar Italië, was in
1553 te Rome, trok zelfs tot ver in het Zuiden, want hij tekende de zeeëngte van
Messina, en kwam over Tyrol terug. Onderweg tekende hij merkwaardige
landschappen. Te Antwerpen leverde hij dan den uitgever Hieronymus Cock
tekeningen voor
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koperplaten, - landschappen, en moraliserende allegorieën, deze min of meer in
den geest van Jeroen Bosch, al is Bruegel's eigen wezen overal te onderkennen,
en al is b.v. een zedenprent als de Alchemist (1558) reeds een volmaakt realistisch
toneel. Omtrent zijn vroegste schilderijen verkeren we in 't onzekere; het eerst
gedateerde, dat wij hem met zekerheid mogen toeschrijven, is van 1558 (het laatste
van 1568). Uit de Antwerpse periode zijn die folklore-encyclopedieën, de
Spreekwoorden te Berlijn (1559), de Strijd van Vasten en Vastenavond te Wenen
(1559), aldaar ook de Spelen der Kinderen (1560): ontelbare bewegende figuurtjes,
naar rythmische schikkingen over het vlak verdeeld, bij hoog genomen horizon, zo
dat elk figuurtje en elke groep volkomen duidelijk blijft, in een compositie zonder
eigenlijk middelpunt.
In 1563 was Bruegel, pas getrouwd, te Brussel gevestigd. Hij zou er de laatste
zes jaren van zijn leven doorbrengen. Zijn kunst wordt grootser, realistischer nog,
en rijker aan diep-menselijken zin. Van ingewikkelde samenstellingen met kleine
personages wordt daarom niet afgezien, alleen wordt er steeds meer gezorgd voor
nauweren samenhang van figuren en ruimte. De Kruisdraging van 1564, te Wenen,
laat een toeloop van Vlaams volk, haast in een kermisstemming, naar Golgotha
optrekken om er een gewone strafuitvoering bij te wonen (zoals wij gezien hebben,
had Pieter Aertsen reeds op die wijze het Bijbels drama tot actuele werkelijkheid
gemaakt, met zijn schilderij van 1552: maar er ligt een wereld tussen diens
maniërisme en Bruegel). Het fantastische van Bosch herleeft in de Dulle Griet,
insgelijks
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van 1564 (Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh), weergaloos van donker-vurige
kleurtotaliteit. Het hoogste in dat soort van veelfigurige composities heeft Bruegel
bereikt in den geweldigen Triomf des Doods te Madrid (afb. 479): de honderd
verschillende gedaanten van den hongerigen Dood, die allerwegen het weerloze
mensdom bespringt, worden er tot een wonderbaar ineensluitend geheel
geconstrueerd.
Maar in hetzelfde jaar als de Kruisdraging en de Dulle Griet schildert Bruegel zijn
Aanbidding der Wijzen (Londen): daar gaat hij over tot een samenstel van enkele
grote figuren. Van toen af wint hij aldoor aan concentratie van vereenvoudigden
opbouw, terwijl de blote werkelijkheid steeds gebiedender haar recht opeist. In 1565
begint de reeks der grote landschappen (de drie mooiste in het Weens museum,
dat niet minder dan een vijftiental schilderijen van Bruegel bezit).
Uit de allerlaatste jaren van Bruegel dagtekenen zijn heerlijkste triomfen: de
Bekering van S. Paulus (1567, Wenen), het Boerenbruiloftsmaal en de Kermisdans
(ongedateerd, Wenen); van 1568: de tekening van den Zomer (Hamburg), de Parabel
der Blinden (Napels), de Ekster op de Galg (Darmstadt). In de meesterlijk berekende
compositie zijn de monumentale gestalten nu volkomen in samenklank met het
decor gebracht. Nooit was de visie groter, de uitdrukking reiner en machtiger
geweest, de waarneming en de psychologische doordringing scherper. En tevens
had dit werk een nog feller ernst verkregen, met soms een aangrijpend accent:
Bruegel voelde dieper dan ooit de tragische kern van het leven.
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De tijden waren trouwens zwaar van onweer, de opstand tegen de dwingelandij van
de Kerk en van Spanje broeide en brak uit, in 1566 begonnen de beroerten, in 1567
rukte het leger van Alva Brussel binnen. Wellicht mag dit ten dele de sombere
atmosfeer van enkele der laatste werken verklaren.
Er heeft zich te dikwijls een simplistisch beeld van Bruegel gevormd: een vroege
incarnatie van Pallieter (Van Mander zegt, dat ‘hij van velen werd geheeten Pier
den Drol’: daaruit blijkt alleen, dat die velen hem niet begrepen). Uit zijn werk spreekt
een ruim intellect, een diep humaan gemoed. Hij kwam wel uit een dorp, maar die
‘Boeren-Bruegel’ zal men zich niet als een boer voorstellen. Hij was een ontwikkeld
man, die ver gereisd had en te Antwerpen leefde, toenmaals de meest
cosmopolitische stad van Europa, daarna te Brussel, zetel van regering en
aristocratie. Hij was bevriend met geleerden en humanisten, met den aardrijkskundige
Ortelius, te Bologna met den aardrijkskundige Scipio Fabius, in Nederland met
Coornhert. Zoals Ortelius en Coornhert behoorde hij naar allen schijn tot de groep
van die verlichte, vrije stoïcijnse denkers, die in zake godsdienstigen strijd
verdraagzaamheid waren toegedaan.
Het lijkt me niet mogelijk, in dit overzicht de uitgebreidheid van Bruegel's wereld
recht te doen: niet zozeer om de verscheidenheid van de onderwerpen, natuur en
mens, werkelijkheid en fantastische verbeelding, als om den veelzijdigen geest die
ze bezielde. En toch volgen we de eenheid van dien geest van het begin tot het
eind.
Zeker, Jeroen Bosch, de Brunswijkse Monogrammist,
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Pieter Aertsen, en zelfs romanisten hebben hem op Vlaamsen bodem in menig
opzicht voorbereid. En hij zelf heeft wel eens, tot in zijn Kruisdraging, aan het
maniërisme geofferd. Maar wat ons vooreerst in zijn werk treft, 't is dat het overal
het karakter van de persoonlijkheid draagt. In al wat hij zegt herkennen wij zijne
stem. Al wat hij aanpakt, herschept hij naar zijn eigen zienswijze, zijn eigen geest.
Wij voelen zelfs bij hem den welbewusten wil om geheel te zijn wie hij was, zich om
geen conventie bekreunend, tegen den officiëlen, den italianiserenden smaak van
den tijd in. Hij verschijnt me als de meest oorspronkelijke van alle Vlaamse
kunstenaars, die na de gebroeders Van Eyck gekomen zijn: geen heeft zoveel
‘gevonden’ als hij, - ook geen na hem. En hij is de ongedwongenheid zelve, blijft
nooit gevangen in datgene wat hij gevonden heeft. Zijn ontwikkeling is niet anders
dan de groei van zijn personaliteit, de geleidelijke bevrijding van al wat niet alleen
hem zelf toebehoorde.
Hij blijft de meest nationale schilder dien wij gehad hebben, Vlaams in hart en
nieren. Hij was geheel van zijn volk, en de nederigsten uit dat volk kunnen hem nog
genieten. Hij putte ruimschoots uit de volksverbeelding. Er is er geen, bij wien wij
in die mate alles terugvinden wat Vlaams rondom ons is, landschap en mensen, en
alles wat Vlaams aan ons is, in gemoed, drift, leute, in gans onze wijze van zien en
wijze van voelen. Juist in die jaren van verzet tegen de vreemde heerschappij, schijnt
hij zelfs bewust alles buiten te sluiten wat niet van Vlaamsen groei is. Zijn werk is
een protest tegen het italianisme.
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Maar, zoals zijn voorstelling het meest eigenaardige tot het algemeen typische
verheft, zo heeft hij van zijn gewest de wereld gemaakt.
Want, in zijnen grond geworteld, zichzelven onwrikbaar getrouw, had hij toch een
zeer ruimen horizon. Men gelove b.v. niet dat hij de Italiaanse kunst zo maar links
liet liggen en verzuimde er zijn voordeel mee te doen: alleen maakte hij zich het
vreemde zo tot eigen vlees en bloed, dat we van een invloed niets meer merken.
Het verschil met de romanisten is, dat zij niet veel meer dan den vorm van de
Italianen trachtten na te bootsen, terwijl Bruegel het innerlijkste wezen, den
levenwekkenden geest van de Italiaanse kunst in zich opnam en naar zijn eigen
natuur verwerkte. Een opmerkenswaardig voorbeeld is de Aanbidding van 1564:
de opvatting is zo Bruegels-democratisch, dat ge niet beseft, hoe de compositie en
sommige motieven op Italiaanse ingeving teruggaan. De compositie van de latere
werken, b.v. Paulus' Bekering (afb. 480), zit zo vast ineen, met zulk een methode,
dat die zonder de Italiaanse lessen haast niet denkbaar is.
Als we minder rekening houden met den zakelijken inhoud dan met den
abstract-beschouwden vorm, dan blijkt bij nader onderzoek, in welke mate ook
Bruegel gedragen werd door de toenmalige hoofdstroming der Europese kunst, die
stroming die zich tot dan toe het duidelijkst en het breedst in Italië had voorgedaan.
Maar wat Bruegel in Italië of door bemiddeling van het romanisme had verworven,
werd door hem zelfstandig en stout ontwikkeld: hij was, wat althans vormgeving en
samenstelling betreft, een even groot hernieuwer en vinder als
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Tintoretto, en ging in sommige opzichten verder dan deze vóór 1570 gegaan was.
Het verband tussen Bruegel en de Italiaanse kunst - de maniëristen, Michelangelo,
de Venetianen... - ontwaart men zo dadelijk niet, doordat men te zeer aan het
onderwerp blijft hangen, en dan niet merkt, hoeveel overeenkomst er in den grond
bestaat tussen de compositie van een Boerenbruiloftsmaal (afb. 481) en die van
een Heilig Avondmaal, als b.v. het veel jongere van Tintoretto in S. Giorgio Maggiore
(afb. 464). De gestadige voorkeur van Bruegel voor de diagonaal beantwoordt aan
dezelfde strekking, hier zo dikwijls aangewezen, in den Italiaansen prae-barok.
Hetzelfde geldt voor de wijze, waarop hij door de beweging van de lichamen de
ruimte schept. Het aanbrengen van grote figuren op den voorgrond en het zeer snel
afnemen van de perspectief, insgelijks: spannende beweging van de plans in de
ruimte. Het motief van den man die schotels overreikt, wordt bij Bruegel op dezelfde
wijze gebruikt om de aandacht naar de hoofdfiguur in de diepte te leiden, als de
houding van Judas op het Avondmaal van Tintoretto in S. Trovaso (± 1562-1566?,
afb. 482); invloed van het ene werk op het andere is zeer betwijfelbaar:
waarschijnlijker, dat beide schilders van dezelfde premissen zijn uitgegaan. Men
lette er op, hoe de kleine hoofdfiguur, door het achter haar hangend tapijt gesteund,
- wat weer aan Italiaanse voorbeelden doet denken, - niet anders kan gezien worden
dan samen met de drie grote voorgrond- en middelgrond-figuren. Zonder Italië en
het Vlaams italianisme had Bruegel niet zó de beweging kunnen bemachtigen, niet
zó de synthetische
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lijn, niet zó den synthetischen bouw van een geheel, had hij niet zó den indruk van
de wijde ruimte kunnen geven.
Van synthetischen vorm gesproken: de XVIe-eeuwse renaissance wilde dien, en
Bruegel dus ook: maar het lijkt me geenszins onmogelijk, dat hij, de onafhankelijke,
dien niet vooral bij de renaissance-helden ging bewonderen, maar veeleer bij
zogenaamde ‘primitieven’ uit de XIVe eeuw, die zijn zin voor populairen eenvoud
moesten bekoren. Er is niets dat, als begrip van den vorm, zozeer sommige figuren
van Bruegel voorbereidt als sommige figuren van Giotto en zijn volgelingen:
breed-massaal, vlak geschilderd, door één grootse lijn omsloten. Men zie b.v., om
maar iets te noemen, den slapenden Joachim van Giotto in de Arena te Padua, den
kerel die Petrus vastgrijpt in de Gevangenneming van Christus aldaar (afb. 69), de
biddende Kluizenaars in het Campo Santo te Pisa, de drinkers op de Aanbidding
der Wijzen van Altichiero, in het Oratorio di S. Giorgio te Padua. Alleen was de lijn
bij Giotto statisch, bij Bruegel met beweging geladen.
Willen wij trachten, den geest van Bruegel samen te vatten, die ons vooral in zijn
latere werken ten volle geopenbaard wordt, dan blijkt zijn wezenlijke drijfveer de
trek naar waarheid te zijn geweest. Hij gaat alleen uit van hetgeen hij ziet, - de
waarheid in hem zelven en de waarheid daarbuiten. Het werkelijke, hij grijpt het in
de menigvuldigheid van de individuele, kenschetsende gedaanten, zonder dat
overgeleverde vormen tussen hem en het waargenomene komen schuiven: zuiver,
zoals het in zijn eigen verbeelding weerspiegelt.
Toen hij nog min of meer in het vaarwater van Bosch
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zeilde, zag hij de werkelijkheid van het fantastische, het fantastische zo doordrenkt
van werkelijkheid dat het waarheid scheen. Later zag hij het geestelijke binnen in
de werkelijkheid zelve, en in haar alleen. De werkelijkheid zag hij dan op zo intense
wijze, dat we in het meest alledaagse ook het geheim voelen. Men zou hem kunnen
noemen: een visionnair van de werkelijkheid. Ik geloof dat iemand dat reeds van
Rembrandt gezegd heeft.
Men gewage vooral niet van caricatuur, in den zin van willekeurige verdraaiing.
Niets dan waarheid, niets dan natuur wil hij geven. Ge vindt bij hem geen ijle plekken,
geen phrasen, als nu en dan wel bij Rubens. Boeren en landlopers heeft hij getekend,
zo naakt-menselijk, met den reuk der aarde aan zich, dat ge daarbij aan geen andere
dan Vincent van Gogh kunt denken. Op elke wandeling buiten Brussel ontmoet ge
er nog, die zó uit zijn panelen schijnen gelopen. Zoals ge nog de weiden en beuken
en hoeven herkent waar hij voor gestaan heeft. Een koorts moest er hem toe jagen,
om aldoor nieuwe vormen van leven te snappen en vast te leggen. Zijn liefde gaat
naar het totale leven, niet ter bevestiging van ideeën, maar om het leven zelf, dat
hij aanvoelt met de vrije verbeelding van den kunstenaar. Hij houdt van alles wat
natuur is: in het rijk dat ons omgeeft, en wat in den mens zelf natuur mag heten. Ik
zal straks nog een woord van zijn landschappen zeggen; hier stip ik alleen aan, dat
hij naast zijn grote, gecomponeerde natuurtaferelen - voor reeksen koperplaten in
1559 en 1561 verschenen, - heel gewone hoekjes en kantjes van Brabant getekend
heeft, zonder de minste decoratieve bijbedoeling, niets dan brokken realiteit.
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Hij was volkomen de man van een tijd, die niet meer van normen of van alomvattende
begrippen uitging, maar nieuwe grondslagen zocht in kennis door waarneming
gegeven, het heelal door innerlijke natuurwetten wilde verklaren en den zin van het
menselijk leven door psychologische waarneming begrijpen. Hij staat tussen Rabelais
en Montaigne, op wien Shakespeare volgen zal. - Vóór Shakespeare is hij de eerste,
die zo treffend de psychologie van de menigte doorpeild heeft. Het volksleven is
voor hem niet het voorwendsel tot een pittoresk schouwspel, maar het terrein waarop
hij tot dieper begrip van het menselijke dringt.
Met Bruegel treedt in de kunst - bij hem voor het eerst in zulk een mate, - een
nieuwe wereldbeschouwing en levensopvatting, die de volledige verloochening van
de klassieke, van de rafaëlietische renaissance in zich sluit en den barok aankondigt.
Nog eens: tussen hem en de werkelijkheid geen spoor van een algemeen begrip,
dat het zien bepalen zou. Ik zei, dat hij van geen norm uitging. Verstaan wij dit aldus:
hij gaat van de natuur uit, van al haar onderscheiden gedaanten, en zeker wil hij in
het meest individuele het karakteristieke speuren, wat het innerlijke uitspreekt, de
kern, en dat zal hij dan door een vorm uitdrukken, die, om het wezenlijk ware uit te
drukken, niet anders dan gestileerd zijn kan. Maar die ‘stijl’ wordt de zaak niet van
buiten af opgedrongen, hij groeit uit de zaak zelve.
Herinneren wij nog eens aan het centrale geloof van de klassieke renaissance:
de volmaaktheid van den mens, zelfstandig geworden in overeenstemming met de
natuur. Die renaissance verheerlijkte de menselijke gestalte als
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harmonie van lichaam en ziel, en die gestalte in harmonie met de natuur. De natuur
verscheen als een geordende eenheid, met den mens als middelpunt, en in de kunst
werd dat beeld tot de klaarheid van algemenen, wetmatigen opbouw verheven, de
werkelijkheid aan die idee aangepast.
Bruegel keert ideale gestalten den rug toe. Zijn Kreupelen van 1568 in het Louvre
zijn er een bespotting van. Zoals Copernicus (1473-1543) bewees, dat de aarde
rond de zon draait, niet meer het centrum van het heelal was, zo verscheen de mens
ook niet meer als centrum van de natuur. Voor Bruegel gaapt er een kloof tussen
de natuur en de menselijke wereld.
De natuur is voor hem niet meer mooi ineengezet en geregeld door een wijzen
wil, die het welzijn van de mensen beoogt. Een heel andere geest spreekt uit zijn
landschap. Van zijn Brabantse schetsen afgezien, is het niet meer een blote weergaaf
van de werkelijkheid, maar - in den zin van Rubens! - een dynamische herschepping,
zoals die door Dürer nog niet vermoed werd. Hij gebruikt het niet, gelijk Altdorfer,
tot vertolking van een dichterlijke stemming. Een licht is hem opgegaan met het
heroïsche landschap van de Venetianen, Tiziaan, Campagnola, en anderen (1).
Dat Venetiaanse landschap had hij reeds te Antwerpen leren kennen door de tamelijk
tamme, nuchter-koele navolgingen van Matthijs Cock en door diens broer
Hieronymus, den kunsthandelaar voor wien hij prenten tekende. In Italië moet hij
meer gelegenheid gehad hebben, het in zich op te nemen, o.m. te Rome door
Muziano, die er landschappen in den Venetiaansen trant schilderde, op het ogenblik
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dat Bruegel daar vertoefde. Maar er is een grondig verschil met de Venetianen, al
heeft hij hun veel te danken: hun heroïsch landschap was feitelijk een projectie van
den heroïschen renaissance-mens. Het gevoel dat wij bij Michelangelo's heldenras
gewaarworden, werd door Tiziaan overgedragen op bomen en aardegolvingen.
Maar Bruegel ziet de natuur op zichzelf, objectief, als een samenstel van immanente
krachten in beweging, die er een organisch geheel van maken (2), saamgehouden
door de wetten van een innerlijke levenskracht; niet het bestendige zijn, maar het
voortdurende worden; niet meer het naast-elkaar-s aan van de dingen, maar hun
op-elkaar-inwerken. Bruegel tekent de weergesteldheid, de atmosferische
verandering, de vlucht van wolken en lichten, zoals hij later de afwisseling van de
jaargetijden zal schilderen, den eeuwigen kringloop van groeien en vergaan. En
daar alles vorm is van de oneindige universele levenskracht, wordt elk stuk landschap
een brok van den cosmos, wekt den indruk van wat zich onbegrensd buiten de
randen verder uitbreidt. Bruegel was de eerste om dat modern natuurgevoel
uitdrukking te verlenen.
Maar die natuur bekommert zich niet om den mens. Zij kan hem verdragen of zij
kan hem vijandig zijn. Waar hàare wetten heersen, is er eenheid, innerlijke
samenhang. Niet echter zo in de menselijke verhoudingen. Bruegel onderscheidt
den natuurlijken en den maatschappelijken mens. Den mens, die in samenklank
met de natuur blijft, zoekt hij daar, waar hij zich op de elementairste wijze voordoet,
bij het kind en bij den boer, - bij het kind, waar dat het meest natuur is, nl. waar het
speelt, - bij den boer, waar die aan de aarde
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vastzit, vol gezond dierlijke instincten en vitalen drang (3). Maar behalve het fatum
van natuurmachten die buiten zijn wil liggen, ondergaat de mens in de maatschappij
nog ander noodlot, aan den enen kant doordat sterkeren hem verdrukken, aan den
anderen kant doordat hij slachtoffer is van onwetendheid en dwaasheid. De sociale
wereld van Bruegel is de verkeerde wereld (4). Dit vooral in zijn vroege tekeningen
en schilderijen. De mensen lijken aan middelpuntvliedende krachten te gehoorzamen.
De dwaasheid is niet meer de betovering van een Godverlaten wereld door den
duivel, zoals bij Bosch, maar de erkenbare drijfveer die de mensen doet handelen,
zoals bij Erasmus en bij Rabelais. Zij blijven in den ban van den waan, van den
schijn, en weten niet hoe zij de speelbal zijn van een grote illusie.
Als men de laatste werken van Bruegel beschouwt, waarin natuur en mens door
de compositie weer onafscheidelijk verbonden zijn, dan begrijpt men, waarom Millet
zoveel van hem hield, en hoe daarnaast de dynamische Daumier, waar die het
grootst is, nog dichter bij hem staat.
Niet alleen in artistiek opzicht: iets ook van den geest van Millet, en van den geest
van Daumier, verenigt Bruegel in zich. Zijn gevoel van het Leven noopt hem, niet
ieder ding op zichzelf te zien, als een vaste zelfstandigheid, maar altijd in verband
met het andere. Zo zijn de mensen deel van de heilige aarde; de macht der natuur
omvat ze, zij ademen er in. En in de mensenwereld zelf is elke grootheid betrekkelijk.
Bruegel spot niet, maar zijn waarheidszin gelooft aan geen absolute grootheid. Hij
kent eerbied voor niets, dat op zichzelf
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genomen wordt. Het gewijde vermenselijkt hij, en al het menselijke is maar
‘verschijnsel’, deel van een niette-grijpen, onberekenbare Macht. Dat maakt Bruegel,
in de schilderkunst, tot de hoogste belichaming van den tragischen humor, die boven
alle bitterheid verheven is. - Willen we nagaan, hoe de geest van Bruegel zich in
zuiver-artistieke waarden omzet, dan is het in de eerste plaats zijn lijn, die onze
aandacht eist. Zij blijft zijn voornaamste middel om den vorm aan te geven.
Hij grijpt de dingen, verschijning en wezen, met een eenvoudige uitdrukkingsmacht,
die verbluft. Zij weet dat onbepaalbare, dat leven heet, het organisch levende geheel,
op wonderbare wijze te vatten en te herscheppen. Wat niet door gewone waarneming
alleen kan verklaard worden, maar door het navoelen met den innerlijken zin; zij is
niet slechts weergave van de uiterlijke zichtbaarheid, maar van het binnen-beeld,
vrije schepping van de verbeelding, nadat die het werkelijke in zich heeft opgezogen.
Bruegel schuwt geen misvorming, als ze maar expressiever is. Een leerling uit
een van onze academiën zal correcter een koe tekenen dan Bruegel dat deed, waar
hij het vee, bij 't invallen van den winter, naar de stallen liet opdrijven (Wenen). Maar
geen correcte tekening zou ons even als deze dwingen, den gang van de koeien
en het paard mee te voelen. De beste Chinezen en Japanners zijn niet anders te
werk gegaan.
Neen, de lijn van Bruegel tracht niet, de tastbare uiterlijkheid na te bootsen: zij
houdt het essentieel-kenmerkende vast, en dit dan op een synthetische wijze. In
de latere werken vooral treffen ons telkens die brede gestalten, monumentaal
vereenvoudigd. Om de omtrek-
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ken nog meer kracht bij te zetten, laat Bruegel de kleuren vlak, ongebroken. En het
beknopte van lijn en kleur draagt er toe bij, om aan zijn schilderijen dat naïefvolkse
karakter te geven, dat zo lekker smaakt, maar ook dien stijl, die alle toevalligheden
samenvat in een enkelvoudige verschijning.
De lijn bij Bruegel is niet anders dan beweging. Het leven is voor hem niet zijn,
maar worden. Niets meer, dat ‘poseert’. Als de gestalten haar volume en de ruimte
rondom zich suggereren, dan is het door de beweging van haar omtrekken. Bruegel's
zin voor beweging, voor duizenderlei verschillende houdingen en bewegingen, is
in de Europese kunst onovertroffen. Zelfs Tintoretto en Rubens hebben dien rijkdom
niet gekend.
Dit laat zich ook op Bruegel's compositie toepassen. Naar aanleiding van den
Italiaansen invloed heb ik reeds gewaagd van de onfeilbaar berekende structuur
van zijn latere schilderijen: een sluitend samenstel van vormen, waarvan geen
enkele wegvallen kan of verplaatst worden, van richtingen, waar het oog aan
gehoorzamen moet, zonder weifeling. Maar in de landschappen vooral leert men
merken, dat ook een innerlijke beweging een eenheid van dynamischen aard aan
het geheel verleent. Zoals een gestalte organische eenheid verleend wordt, niet
door nauwkeurige anatomische studie, maar door het vatten van den levensstroom
die het lichaam doorvaart; en zoals een gestalte door haar beweging ruimte rondom
zich maakt, den blik dwingt in de drie afmetingen verder te gaan: zo ook zijn de
landschappen van Bruegel minder naar een stelsel van ineengezette plans gebouwd,
dan door bewegingsrythmen. Het geheim
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van leven, dat in zijn figuren werkt en het geestelijke van den vorm uitmaakt, dat is
ook datgene wat dal en bergen en wolken en lucht aan elkaar bindt. Daarom was
Bruegel ook een der eersten om zulk een betekenis aan atmosfeer en licht te geven,
er de ziel van de natuur uit te laten spreken. In ieder landschap is een bijzonder
licht, een bijzondere lucht, die zwaarder of lichter op mens en dier weegt, naar het
jaargetijde, het uur, de weergesteldheid.
Het meest verrassende in dat opzicht is de kleine Zeestorm, te Wenen (afb. 483):
door zijn durf, zijn geniale onbevangenheid, zijn lyrischen zwaai, komt dit werk
onmiddellijk in de buurt van Permeke te staan. Het wrede geweld van den oceaan
was hier voor de eerste maal geschilderd. En meegaande met die ziedende symfonie
is de schilderwijze zelf gejaagd, het toneel met brede penseelstreken uitgevoerd.
Beschouwen wij het Sneeuwlandschap te Wenen (afb. 484), uit de grote serie
der maanden. Hier wekken de doffe tonen, zwemend naar het koud-blauwige en
het koud-groenachtige, den indruk van een bevroren oneindigheid. De ijle stilte is
zichtbaar en voelbaar geworden. Die wereld heeft geen grenzen, wordt bijna
fantastisch in de uiterst fijne en dunne kleur. Maar hoe is dat nu gecomponeerd?
Van op den hogeren voorgrond zinkt de blik in het dal, om zich dan weer over de
verre rotstoppen in den onmeedogenden hemel te verliezen. De hoofdbeweging
komt links onderaan van buiten de lijst en stijgt ten slotte naar den rechterbovenhoek.
De samenstelling is weer geordend naar schuine richtingen: de ene zet aan in het
midden van den linkerrand en strekt zich waaiervormig naar den rechterrand uit,
met
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de neerzakkende lijn van den heuvelrug op den voorgrond de horizontale vlakken
van den middelgrond en den horizon, die rechts bovenaan gaat samenvallen met
het eindpunt van de hoofdrichting. Deze begint met de groep van jagers en honden,
die dadelijk het oog trekt. Die donkere vormen, als verdund op het witte schijnsel
van de sneeuw, drukken alleen door de silhouet het moeizame lopen van de mannen
en van de hijgende honden uit, - daar denken we even weer aan Oost-Aziatische
kunst. Men merke nu, hoe die beweging gesteund wordt door de rij bomen en de
huizen daarachter, die naar de diepte dalen en dan naar de brede weer ophellende
vlakte en de bergen voeren. Die grote rythmen winnen nog aan leven door de
gebruskeerde perspectief, het snel verminderen van de afmetingen, waardoor in
het landschap hetzelfde effect bereikt wordt als door een felle verkorting in een
gebaar. Alles zit zo ineen, dat men er niets in missen kan. Niets is aan het toeval
overgelaten, ieder onderdeel op zijn juiste plaats en in de juiste richting, tot de zwarte
vlek van dien vogel, die aandoet als een angstige kreet in de onverroerbare stilte:
het kruis van zijn vorm vat in zich de voornaamste lijnrichtingen samen. Men denke
hem maar een ogenblik weg, en er ontbreekt iets noodzakelijks.
Dit schilderij zij me een aanleiding, om enige woorden te zeggen over Bruegel's
kleur. In zijn rijpste werken heeft hij van heldonker geheel afgezien: om de lijn
expressiever te maken, in tonelen met personages, laat hij graag effen kleurvlakken
door haar omsluiten en zonder zich te vermengen naast elkaar zingen. Het koloriet,
en de penseeltoets zelf, veranderen bij hem
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volgens het behandeld onderwerp. Maar doorgaans hield hij van klare, uitgelezen
tinten, met kieskeurigen smaak samengestemd. De verkeerd ingelichte leek, wien
de naam Bruegel hoofdzakelijk een soort van oubolligen, levenslustigen snaak voor
den geest roept, gelooft ook graag dat echt ‘Vlaamse’ kleur zinnelijk fel, vet en
smeuig moet zijn. Ik las ergens van de zo kenschetsende ‘grasse pâte flamande’.
Dat geldt zelfs niet voor onze beste XVIIe-eeuwers, als Rubens, en allerminst voor
Bruegel.
Doch op één punt was Bruegel nog geen Rubens: hij gebruikte de kleur niet om
den vorm te scheppen, of om zijn schilderij zuiver ‘picturaal’ samen te stellen.
Ik kan hier van Bruegel niet scheiden, zonder nog even bij zijn laatst gedateerde
werken stil te staan, uit het jaar 1568. Zij geven een idee van zijn verscheidenheid,
en van de loutere macht van zijn kunst: hij ging naar nieuwe grootheid op, toen de
dood hem knakte.
De Parabel der Blinden (Napels, afb. 485), op doek geschilderd in een gamme
van zeldzame en delicaat getaande kleuren, had een fresco kunnen zijn. De armen,
de ongelukkigen hebben voor de eerste maal de helden in het drama vervangen.
Het Brabantse landschap is er zo waar als maar kan, innig èn groot van eenvoud:
tegengesteld aan den vrede van de natuur steekt tegen de vlakke weiden de dalende,
onrustige sliert van de sukkels af, die, elkaar leidend, naar de onvermijdbare gracht
neerstronkelen. De verschillende soorten van blindheid zijn duidelijk onderscheiden,
- de totaal ongeneesbaren voeren de bende aan. Belachelijk en deerniswaardig
hebben allen, maar in een crescendo van schakeringen,
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de stijve, aarzelende houding, den werktuiglijken gang van blinden, die, met strak
gezicht, het hoofd omhoog lopen, luister- en ruikorganen vooruit. Er is iets van het
noodlot in de beweging zelve. Die stumpers, die naar den dood zakken,
onherroepelijk, worden een beeld van de menselijke dwaasheid. Het scherpe en
droeve werk is vol van het tragische dier dagen, - van het tragische van alle tijden.
Het landschap met de Ekster op de Galg en de boeren, die voor de galg dansen
(Darmstadt), is weer geheel anders: bijna miniatuurachtig fijn, een morgenstemming,
in lichten zonnenevel, met uiterst tere, doorschijnende verten (afb. 486).
De Kreupelen in het Louvre (afb. 487), als vieze paddestoelen uit den grond
geschoten, scharrelen uiteen, bezeten door een geheime, demonische kracht, met
onheilspellend boosaardige blikken. Hoe kan het groteske hier zo aangrijpen?
En daarnaast dan die tekening van den Zomer, voor de gravure (Hamburg,
Kunsthalle, afb. 488): de heroïsche plastiek van Michelangelo! Eén cosmisch leven
omvat natuur en mensen, broeiend onder den zonnegloed. De mensen zelf zijn
natuurdingen. Van de twee geweldige figuren vooraan, aan elkaar tegengesteld,
gaat de draaiende beweging uit: de boer die gulzig uit den buikigen pot drinkt, geeft
met den voet, over den rand heen, den stoot, de reuzenmaaier rukt dien naar binnen
toe. Hier wordt Rubens aangekondigd.

4. Van Bruegel tot Rubens.
Wij mogen hier kort zijn: Bruegel was zijn omgeving zodanig voor, dat hij in de
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laatste dertig jaren van de eeuw geen hem waardige erfgenamen hebben zou. Met
het oog op onze locale geschiedenis kunnen die schilders voor ons van belang zijn:
Europese betekenis hebben ze niet. Wij moeten wachten tot Rubens.
Alleen hierop dient nadruk gelegd te worden: de politieke scheiding tussen Noorden Zuid-Nederland is nu voltrokken, en terwijl in de vorige periode menig Hollander
den Vlaamsen bodem was komen bevruchten, gebeurt nu het tegendeel, zeer talrijke
uitwijkelingen gaan meer vrijheid in de jonge republiek zoeken en oefenen daar een
groten invloed uit. De cultuur in het Spaanse, katholieke Zuiden en de cultuur in het
onafhankelijke, calvinistische Noorden zullen zich nu meer en meer van elkaar
verwijderen, - de beide delen van den Nederlandsen stam leggen nu elk den
grondslag tot een nieuwe, sterk nationaal gekenmerkte kunst.
Wat niet belet, dat de romanisten de oude maniëristische overlevering handhaven,
zonder dat we daar veel inslag van verse oorspronkelijkheid gewaar worden... Alleen
mag hun dit aangerekend worden, dat zij nu wat meer van Tintoretto wilden leren;
b.v. Marten de Vos te Antwerpen (± 1531-1603). De deftige Leidenaar Otto van
Veen, of liever Vaenius (1556-1629), vertegenwoordigt reeds, te Brussel en te
Antwerpen, het koele academisme. Hij was de voornaamste meester van Rubens
en dat stemt ons vergevensgezind: want de romanisten zijn het dan toch, die ten
dele Rubens mogelijk hebben gemaakt.
En gelukkig, zoals vroeger, zijn ook zij nog uitmuntende portretschilders. De
traditie van Frans Floris en
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Antonio Moro werkt daar voort. Men kijke maar naar de portretten van Marten de
Vos (Amsterdam, 1570; Brussel, 1577). En wat een verademing, als een Cornelis
van Haarlem (1562-1638), wiens mythologische naakten doen griezelen, iets maakt
als zijn genre-achtigen Schuttersmaaltijd van 1583, in het museum van zijn
geboortestad! In Noord-Nederland waren zulke gezamenlijke konterfeitsels van
groten stijl een bijzonder gewilde eigenaardigheid, - corporatie-stukken, dan, tegen
het eind der eeuw, ook ‘anatomie’ - en regentenstukken. Het beste uit die periode
is wel de Compagnie van Dirk Jacobsz. Rosecrans (Amsterdam, Rijksmuseum,
1588, afb. 489), door den fijntonigen Cornelis Ketel (1548-1616), die de eerste
schijnt te zijn om naar Noord-Italiaans model het portret ten voeten uit in te voeren
en een echte voorloper van Frans Hals mag heten.
Onder de Vlaamse portretschilders onderscheid ik vooral Frans Pourbus den
Oude (1545-1585), zoon van Pieter Pourbus, met zijn prachtigen Drinker (1575,
Brunswijk) en Adriaan Key (± 1544-1589), een neef van Willem Key (Familie de
Smidt, Antwerpen, 1575).
Daarnaast bloeien de tonelen uit het volksleven voort. De lijn van Pieter Aertsen
wordt voortgezet door zijn leerling Joachim de Beuckelaer te Antwerpen (± 1533-±
1573), die van Pieter Bruegel, echter zwakjes, door Lucas van Valckenborgh (±
1540-± 1625), Abel Grimmer (na 1570-kort voor 1609) en Pieter Bruegel den Jonge
(1564-± 1638), wiens talrijke kopieën naar zijn vader aantonen, hoe groot de vraag
naar dergelijk werk was.
Belangrijker is de ontwikkeling van het Vlaamse land-
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schap, dat niet zonder invloed op het Noord-Nederlandse bleef. Abel Grimmer maakt
kleine Bruegeltjes. Zo ook de miniatuurachtig preciese Hans Bol (1534-1593), die
sedert 1584 voornamelijk te Amsterdam werkt. Lucas van Valckenborgh en zijn
broer Marten (1542-1604) vermengen nog veelal ouderwetsen trant met
herinneringen aan Bruegel. Maar Gillis van Coninxloo (1544-1607), ondanks zijn
romantisme, getuigt in zijn boomgroepen, van een onmiddellijker en oprechter
natuurgevoel dan zij (afb. 490: Midas' Oordeel, 1588, Dresden; de figuren niet van
Coninxloo). Om godsdienstredenen week hij in 1585 van Antwerpen naar Zeeland
uit, vestigde zich in 1587 te Frankenthal bij Mannheim en in 1595 te Amsterdam.
Zijn werk, ook door prenten verbreid, genoot veel bijval. Hij had invloed op Jan
Bruegel den Oude, David Vinckboons en Roeland Savery. In zijn latere werken
(voornamelijk te Wenen) bereikte hij een merkwaardige eenheid van toon. Van
Mander houdt hem voor den voortreffelijksten landschapschilder van zijn tijd. De
Antwerpenaar Paul Bril (1554-1626) bracht dien stijl naar Rome over, waar hij onder
den invloed van de Carracci een meer klassiek-decoratief karakter kreeg en Claude
Lorrain aankondigde. Te Rome was insgelijks de Frankforter Adam Elsheimer
werkzaam (1578-1610): een romanticus zoals Van Coninxloo, maar die het vooral
in lichteffecten zocht en daardoor zeker in den gezichtskring van Rembrandt vallen
zou.
Van Gillis van Coninxloo gaat te Antwerpen Joos de Momper uit (± 1564-1635);
met zijn barre berglandshappen in vreemde lichtcontrasten verschijnt hij soms als
een voorbode van den genialen Hercules Seghers,
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die trouwens een leerling van Van Coninxloo was. Jan Bruegel, bijgenaamd de
Fluwelen (1568-1625), de broer van Pieter den Jonge, brengt iets van Van Coninxloo
over in zorgvuldig gepenseelde, liefelijk heldere, glanzend gladde paneeltjes. Hij
was beroemd als dieren-, bloemenen stillevenschilder, maar er zijn ook landschappen
van hem, - o.m. te Dresden, van 1604 en 1605, - waarin de wijde vlucht van de
vlakte reeds aan de grote Hollanders van het volgend geslacht doet denken. Jongere
Vlamingen, die naar Holland overkwamen, hebben er dan toe bijgedragen om de
Vlaamse manier aldaar verspreiding te verschaffen en in bijzondere richtingen te
leiden: David Vinckboons (1578-1629) met dorpstonelen, en Roeland Savery
(1576-1639) met dierstukken.
Doch allen worden in de schaduw gesteld door de opgaande zon van Rubens
(geb. 1577), die na zijn achtjarig verblijf in Italië in 1608 te Antwerpen terugkwam.
Hij eerst, de Europeër bij uitnemendheid, bracht de volkomen versmelting van den
Vlaamsen en den Italiaansen geest, de opslorping van den Italiaansen geest door
het Vlaamse temperament. Van al het streven dat in de Westerse kunst voorafgegaan
was gaf hij de samenvatting, en die samenvatting grootmeesterlijk verheven tot
zegepralende glorie. Wanneer hij de weidse, heroïsche, stijlvaste schoonheid van
Italië paart aan de instinctieve kracht, den openbloeienden lust in kleurig leven, den
werkelijkheidszin van Vlaanderen, met zijn gezonde macht de laatste sporen van
maniërisme wegveegt, en de lijn laat opgaan in de orkestratie van de toonwaarden,
beheerst hij het rijk van den volgroeiden barok. Slechts enkele jaren later verkondigt
Frans Hals in Holland
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(geb. 1580/81) - wat zonder het voorbeeld van de Venetianen ondenkbaar zou
blijven, - de totale overwinning van de zuiver picturale barok-kunst, de afdoende
verdrijving van den plastisch-lineairen stijl door de weergave van den optischen
schijn.

5. Spanje en Greco.
Het ware van weinig belang, de wegen van het Italiaans maniërisme in Spanje te
volgen. Het mooiste wat daar op het gebied van de plastiek geleverd werd, is werk
van een Paduaan, Pompeo Leoni (gestorven in 1610): de bronzen beeldengroep
van Keizer Karel met gemalin, dochter en zusters, in het Escorial, imponeert door
prachtige, plechtige kalmte, die alle kleinigheid verloochent om alleen de massa te
laten spreken. - Onder de schilderijen treffen vooral de portretten, waarvan de stijl
door Antonio Moro werd bepaald: meest koel zwijgende personages in het
hof-ceremonieel verstijfd. De godsdienstige taferelen staan meer dan elders onder
den ban van den kerkelijken geest, vertolken meer het dogmatische geloof dan het
menselijk gevoel, de vroomheid lijkt ook heviger, met enige voorkeur voor
marteltonelen, wat ons in het land van de stierengevechten niet bevreemdt, en een
naturalisme, dat ons bewijst hoe weinig vat de antieke schoonheid op de Spaanse
schilders hebben kon.
Maar alles verdwijnt voor den man, die op het eind van de XVIe eeuw het hoogste
bereikte waar schilderkunst toe in staat was, en intenser dan wie ook de Spaanse
ziel aan haar zelve openbaarde: Greco.
Men moet hem te Toledo zien, waar hij leefde. Er is een overeenstemming tussen
hem en die stad van geheim
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en stilte, steil en droef, op haar vale rots, in het naakte landschap. Men waant er
zich zeer ver van de westerse wereld. De vurige droom is er geheel naar binnen
gekeerd. Toledo is nog het Spanje uit dien tijd, dat van Filips II en Loyola, het
mystieke Spanje van de heilige Teresa of Juan de la Cruz, en ook van dien subliemen
dwaas, don Quixote. Van dat Spanje heeft Greco de volledigste uitdrukking gegeven,
maar met een genie dat over alle grenzen van land en tijd heenstraalt.
Zoals zijn naam het aanduidt, was hij nochtans geen Spanjaard, maar wel een
Griek: geboren op Kreta (± 1547 of 1548), heette hij eigenlijk Domenicos
Theotocopuli. Sommige trekken in zijn kunst begrijpt men beter, wanneer men beseft
dat zij uit de Grieks-Byzantijnse gegroeid was. Hij kwam nog jong naar Venetië,
werkte in het atelier van den ouden Tiziaan, maar onderging meer den invloed van
Veronese, en het meest dien van Tintoretto en Jacopo Bassano. Hij bleef er niet
lang, zag te Parma het werk van Correggio, te Rome dat van Rafaël en Michelangelo.
Hij genoot er bijval, maar verliet toch Rome - hij was toen ongeveer acht-en-twintig,
- om zich in het sombere Toledo te gaan vestigen. Waarom, dat weet men niet
bepaald; hij werd eens in een proces verzocht, de reden op te geven, en weigerde
op de vraag te antwoorden. Voor Filips II schilderde hij (±1580-84) den S. Mauritius,
die zich thans in het Escorial bevindt (afb. 491), en die, tussen haakjes gezegd, den
koning geenszins beviel. Maar zijn werk werd anders in grote eer gehouden. En hij
bleef te Toledo, van 1576 tot zijn dood, in 1614. Het aanzienlijkste dat hij daar
uitvoerde was de Begrafenis van graaf
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Orgaz, in S. Tomè, van 1584 tot 1586 (afb. 492). Hij werd niet alleen als schilder,
maar ook als beeldhouwer en bouwmeester zeer geschat. Hij eiste hoge prijzen en
liefst verkocht hij zijn doeken niet, maar gaf ze tegen een som gelds in bruikleen,
onder beding dat hij ze voor die som weer terugnemen mocht. Toen hij stierf, waren
er nog boven de honderd voltooide schilderijen in zijn atelier. Geleerde van
uitgebreide cultuur, ontving hij ten zijnent kunstenaars en dichters, theologanten en
hellenisten, en er wordt zelfs verteld, dat hij muzikanten uit Venetië liet overkomen.
Al de inlichtingen stemmen overeen: hij had één grote passie, de kunst, en leefde
daarvoor.
Positieve mannen, die voor sommige van zijn doeken komen te staan, beweren
dat hij krankzinnig was. Maar in die krankzinnigheid zit althans methode. Ge zijt
verwonderd, er bij aandachtiger onderzoek zoveel berekening en evenwicht in te
ontdekken. Zijn samenstelling is zo vast als een architectuur; gebaren, die op zichzelf
buitensporig lijken, - want Greco blijft de hoogste triomf van het maniërisme, beantwoorden altijd aan andere, waar ze mee harmoniëren, en het geheel hangt
zo samen, dat het uiteenvalt, als ge er iets uitneemt. Eenzelfde geest bezielt alles,
of, zo men wil, de krankzinnigheid is op zulk een gelijkmatige wijze over het ganse
werk verdeeld, dat zij als volkomen organisch verschijnt. Mensen, die door een
ideaal bezeten zijn, en van den logos die in hen brandt het beginsel van al hun
daden maken, worden licht voor ‘excentriek’ gehouden. Maar onder alle mensen
zijn zij juist de minst ex-centrieke, daar zij hun leven richten naar één idee, en de
kracht
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hebben, om zich de natuurlijke atmosfeer te scheppen, waarin hun kunst gedijen
kan, zoals zij die droomden, tot het einde toe. Zij zijn het, de sterken, die bouwen
op een onwankelbare werkelijkheid, hun ziel. Ex-centriek zijn de zwakken, welke
die eenheid van het wezen, die getrouwheid aan zichzelf moeten missen, en den
veranderlijken smaak van de wereld volgen.
Greco was een ziener, met een innerlijk licht. En hij was ook een realist, zelfs
waar hij visioenen schilderde. De graad van ‘realisme’ wordt niet naar de
onderwerpen gemeten, maar naar de waarheidlievende oprechtheid waar die mee
behandeld worden, van welken aard ze ook mogen zijn. Een portret van Greco is
letterlijk gelijkend, zonder enig vals spel, zonder pose: de natuur zelve, maar bezield
door het geheim magnetisme van's kunstenaars gemoed. Zoals bij Rembrandt; en
te Madrid is er inderdaad een portret, dat door Rembrandt zelf niet overtroffen werd
(afb. 493). Schildert hij echter een visioen uit zijn mystieke verbeelding gesproten,
dan doet hij dat op dezelfde, ik zou haast zeggen objectieve wijze, zóals hij het
gezien heeft. Zijn mensen zijn mensen, maar, volgens hetzelfde principe, zijn zijn
engelen geestelijke krachten eerder dan aanminnige meisjes met vleugelen aan
den rug.
In elk geval is de natuur hem slechts een middel. Hij is, zonder terughouding of
compromis, de schilder van het innerlijke beeld.Men mag hem in vele opzichten
met Grünewald vergelijken: maar een Grünewald, die zou kunnen schilderen zoals
Tintoretto en Veronese. Meer nog dan Grünewald ontstoffelijkte hij den vorm. Dat
is wel het laatste, wat men een kunstenaar zou mogen
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verwijten. Voor de meeste van zijn latere doeken wordt er gesmaald op zijn
‘onnauwkeurige’ tekening, op de ongelooflijke verlenging en verwringing der
lichamen. Wie aldus oordeelt, moet nog leren, wat een eerste voorschrift van de
kunst is: dat de vorm niet zozeer aan het werkelijke buiten ons moet beantwoorden,
als aan de artistieke noodzakelijkheid, aan het innerlijke beeld. Een Michelangelo
dacht toch niet anders. Als de ‘wanstaltigheden’ van Greco op het eerste zicht
willekeuriger lijken, dan komt dat eenvoudig hierdoor, dat ze bij dien tijdgenoot van
de heilige Teresa feiten moesten weergeven, die hoger in het bovenzinnelijke
gelegen waren.
Greco's schilderwijze is juist wat ze zijn moest, om uit te drukken wat hij zeggen
wilde. Door haar, even als door zijn ‘expressionisme’, indien men het aldus gelieft
te noemen, is hij niet alleen de grootste maniërist, maar staat hij heel dicht bij de
moderne kunst, die van Cézanne af.
Na de Grieks-Byzantijnse kunst waren de stoutste pogingen van Tintoretto zijn
uitgangspunt, met de klare, louter picturale techniek van Veronese. Greco duidt den
vorm uitsluitend nog door de kleur aan; reliëf en diepte, door naast-elkaar-gestelde
tonen. Hij houdt van zuivere, ongebroken tinten, suggereert soms de boetsering
door heldere vlekken in één helder licht, bestudeert de wisselwerking van
lichtwaarden. Dikwijls verdeelt hij zijn tonen zonder de toetsen te verbinden. Altijd
gaat hij recht naar den beknopt-synthetischen vorm, groot gezien, - enkele
borstelstreken, en de structuur leeft. Niemand heeft vrijer geschilderd dan hij. Hij
laat zich gaan en blijft zichzelf meester. Er is een zeldzame bekoring in dat
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ineenwerken van koorts en evenwicht, vermetele spontaanheid en stijl.
Weldra, - dat wordt al in de jaren 1580 merkbaar, - zocht hij dan nog bredere
vereenvoudiging, en liet zijn rozen en grijzen, - die van Velasquez, - zijn bezield
zwart, zijn fijne blauwen en verrassende gelen, drijven in een loodbleke atmosfeer,
als van aan flarden gescheurde wolken. En daarna ging hij onverschrokken tot de
uiterste consequenties, zich niet meer bekreunend om de normale waarheid,
schilderend met felle vegen, als in een hallucinatie, een wereld vol gestalten die
niet anders meer zijn dan hevige bewegingskrachten in een drama van kleur en
bovennatuurlijk licht (afb. 494). Rembrandt is niet verder gegaan, wanneer hij ook
de schilderkunst gebruikt om het eindige te verlengen in den droom, om in de
werkelijkheid ‘het andere’ te doen bevroeden.
Niet het licht allen, de kleur zelf heeft bij Greco een geestelijke waarde. Wat
Tintoretto nu en dan voorgevoeld, wat vóór hem Grünewald, die uitzondering, gevoeld
had, Greco verwezenlijkt het in de machtigste der symfonieën.
Op dezelfde wijze als muziek, kunnen ook woord en kleur ‘geest’ zijn, - buiten
hun gewonen zin om, geladen zijn met een eigen psychische energie: buiten den
vorm om, kan een bijzonder rood of geel rechtstreeks tot onze ziel spreken.
Michelangelo had iets van dien aard in den plastischen vorm gelegd: dat
daemonische legde Greco in de kleur. Niemand heeft meer gedaan voor de
ontstoffelijking van de kleur.
Ik vrees dat de afbeeldingen daarvan weinig laten vermoeden. Het onderwerp
van het schilderij in het
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Escorial (afb. 491) is S. Mauritius, die zijn wapengenoten van het Thebaanse legioen
aanspoort, te sterven voor hun geloof; de optocht naar den marteldood en die
marteldood zelf zijn op het tweede plan verschoven; uit den hemel bliksemen engelen
neer, met de palmen en kransen van de goddelijke beloning. Tintoretto zou het
meest gewicht aan de voorstelling van den marteldood gegeven hebben: Greco
vermijdt elke toneelachtige schikking, wat hij voor de hoofdzaak hield ziet hij als een
gewoon voorval. De eenvoudigste werkelijkheid en het bovennatuurlijke grijpen
ineen. Alle regels van de Italiaanse samenstelling schijnen door dat realisme
vergeten; maar de draaiende beweging van volumen rond een as, in de middelgroep,
doet onmiddellijk aan Cézanne denken. Er is een zenuwige strafhied in al de vormen,
en in de kleuren, - niet talrijk, rauw, zuur bijna, meest chroomgeel en kobaltblauw,
en badend in wit licht. Toch ruist uit het geheel een zonderlinge kalmte. Wonderlijk
luiden die geweldige klanken harmonisch ineen, begeleid door oneindige teerheid
van roze en azuur in koele schakeringen, vooral op middel- en achtergrond. Het
geheim is juist, dat Greco, in het klaarste licht, iets van denzelfden aard zegt als
Rembrandt in zijn helduister zal uitdrukken.
Het monumentale doek, de Begrafenis van graaf Orgaz, ter aarde besteld door
de heiligen Stephanus en Augustinus (afb. 492), verenigt weer naturalisme en
droom. Het meest Spaanse werk wellicht dat er bestaat, vurigmelancholisch. De
kleur is hier haast niet anders meer dan wit, zwart en geel, verdoofd onder een soort
van grijzen sluier, - kiese, sobere en volle akkoorden,
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die we bij Velasquez en Hals zullen terugvinden, voordat Manet die overnemen zou.
De portretten zo licht en zeker geschilderd als door Hals.
Men merkt dat die portretten zo gelijkend zijn als maar kan, hoogst voorname
Spanjaarden, flegmatisch als op een Hollands regentenstuk, verfijnd, terughoudend,
fier. Zoals de apocalyptische ontvangst van graaf Orgaz in den hemel hier in der
waarheid gezien werd, met die heiligen en engelen die uit de wolken schijnen
geboren, zo moest dat visioen leven in de beschouwende verbeelding, vol luguber
en glorierijk licht, van de plechtige, ascetische edellieden, die de begrafenis bijwonen.
De eenheid van aarde en hemel is volkomen.
Trouwens, op aarde zelf zijn mirakel en werkelijkheid innig verbonden. Het zachte
en sterkende, treurige, onbepaalbare gevoel dat u voor het schilderij niet loslaat, is
samengepakt in de figuren van graaf Orgaz en den ouden heilige die over hem
neerbuigt. Er is een vreemde, tedere gratie in dien geharnasten ridder, die met
neergezegen hoofd schijnt te sluimeren als een kind. In zijn asymmetrische schikking
is heel de voorgrond toch bijzonder vast ineengezet. Het harnas van den graaf, het
goud en brocaat der heiligen, het wonderbaar-gedane koorhemd van den priester,
daarachter die rij ernstige gezichten, bij de vlam der flambouwen: dat alles steunt,
hecht zonder enige zwaarte, de lichte, schemerende, verre schijnsels van het
bovengedeelte. Het geheel, als men er onbevangen vóór staat, blijkt ten slotte zó
natuurlijk, en toch gelijk aan woorden, die al hun uitdrukkingskracht zouden ontlenen
aan de grote stilte waar ze uit opklinken.
Niet alleen vatte Greco al de veroveringen van de
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XVIe-eeuwse schilder-kunst samen, maar hij breidde die zodanig uit, dat er, wat
‘schilderen’ betreft, na hem in den grond niets meer te vinden was.
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XXI. Terugblik
Nadat we dat tijdperk doorlopen hebben, dat tussen volgroeide renaissance en
barok ligt, kunnen we er wellicht een betrekkelijke eenheid in ontdekken. Betrekkelijk
is de eenheid in elken tijd, maar vooral in een overgangsperiode als deze. Toch valt
een samenvatting wellicht te beproeven, mits we dit voorbehoud maken, dat geen
enkele van de afzonderlijke karaktertrekken, door ontleding opgespoord, als
algemeen mag gelden. De hoofdlijnen der ontwikkeling kunnen gemakkelijk gevolgd
worden, indien we, als typische exponenten ervan, verwijzen naar Michelangelo en
Tiziaan, Grünewald, Pontormo en Rosso Fiorentino, Correggio en Parmegianino,
Tintoretto en Veronese, Bruegel, Baroccio, Greco, Annibale Carracci, Caravaggio.
Willen we in de kunst de weerspiegeling zien van de wijzen, waarop datgene
opgevat wordt, wat het leven een hogeren zin geeft, dan verschijnt de ‘klassieke’
renaissance als gekenmerkt door het geloof aan een volmaaktheid, die het zijnde
inhaerent is, een ideële norm, die objectief bestaat. Dat optimistisch geloof
veronderstelt overeenstemming van den mens (lichaam-en-geest) met de natuur,
overeenstemming van natuur en kunst. De gezonde, evenwichtige mens, veredeld
door zijn rede, die
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de harmonie bevroedt, wordt het middelpunt van zijn wereld, het synthetische meest
onmiddellijk gevoelde beeld van de schoonheid, en deze vindt haar passende
uitdrukking in de klaarheid van den plastisch-lineairen vorm, de wel overwogen
compositie, de samen-ordening van alle bestanddelen.
In den schoot zelf van de volgroeide renaissance, voornamelijk bij Michelangelo,
werden reeds tekenen zichtbaar van een anderen geest. Dadelijk na den dood van
Rafaël nemen die tekenen steeds toe.
Zeker heeft de geest der renaissance niet afgedaan. Hij werkt veelal voort in het
belang dat aan de plastische schoonheid van het menselijk lichaam doorgaans
gehecht blijft, tot bij Tintoretto. Tiziaan vertegenwoordigt hem zuiver tot tegen het
midden der eeuw. En zelfs in den tijd van de contrareformatie verleent hij nog zijn
heerlijken glans aan de apotheoses van Veronese.
Maar over 't algemeen is hij veel van zijn levenskracht kwijt, hij wordt ‘oud’, de op
zichzelf behandelde vorm vervalt tot ‘maniërisme’ (in den beperkten, eigenlijken zin
van het woord). Het gestadig contact met de natuur komt hem niet meer verfrissen.
Te Rome en Florence verliest de kleur aan substantie. Ook mag de beweging nog
zo fel zijn, ze lijkt toch als enigszins verstramd, van het model dat een pose heeft
aangenomen.
Dit de negatieve zijde van het maniërisme. Zijn positieve zijde is de duidelijker
erkenning dat de kunstvorm tot een andere orde behoort dan de natuur-vorm, dat
hij van de wezenlijke natuur mag afwijken, dat een kunstwerk, als een stelsel van
decoratief-verantwoorde
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rythmen kan opgevat worden; de kunstenaar speelt wel eens met den vorm naar
zijn eigen kunstwil.
Daarnaast merken we een beslist anti-klassieke reactie, niet het minst in de
samenstelling: asymmetrie, overvulling, afkeer van de norm, geen architectonische
bepaaldheid, minder verband met de lijst; de vastheid opgeofferd aan
middelpuntvliedende beweging; de betekenis van de enkele figuur en de eigen
betekenis van details min of meer weggecijferd. Dezelfde anti-klassieke neiging in
de ruimte: figuur en ruimte sluiten niet altijd ineen; in de plaats van het gewone,
‘frontale’ aanzicht wordt naar schuinse verdieping getracht, waarbij het
aanschouwingspunt van terzijde uitgaat; de hoofdhandeling is soms op den
achtergrond verschoven; de beweging deelt zich aan de ruimte mee, door een
‘schielijke’ perspectief met grote figuren op den voorgrond.
Het begrip waaronder dit alles kan samengebracht worden is: subjectiever karakter
van de kunst, in vorm en inhoud. Dat subjectiever karakter is ten slotte wellicht het
meest algemene kenmerk van het tijdvak. Meer omscheppende fantasie bij den
kunstenaar; mededeelzamer verbeelding, onderstreping van het affect, het werk
meer in verband met den toeschouwer gebracht. Die subjectiever houding heeft
een uitgebreider veelzijdigheid voor gevolg (men vergelijke de literatuur!). De
portretten spreken van individueler psychologie. Realistische strekkingen zijn mede
hierbij onder te brengen: de kunstenaar gaat weer op de erkenning van de wereld
uit, maar niet meer, zoals in de XVe eeuw, met het oog vooral op de
uitdrukkingsmiddelen, maar
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(Bruegel hiervan het beste voorbeeld) om door al het bijzondere den zin van het
leven te vatten.
Dat subjectivisme nu wordt op eigen wijze gekleurd door den tijdgeest (dien
tijdgeest die zich het principieelst door de contrareformatie zou openbaren): naarmate
de mens het gevoel van zijn evenwicht, van zijn eenheid verliest, verliest hij ook het
gevoel van zijn innerlijke vrijheid. De ruimte mag dieper worden, het gebaar heviger,
er is toch altijd iets waardoor de spontane uitwerking tegengehouden wordt. Gemis
van concentratie, maar daarbij gemis van echte expansiekracht, van ‘organisch’
leven. Er is wel een zoeken naar verbreding en verrijking, soms een reiken naar
oneindigheid, maar de vlucht wordt gestuit. De zekerheid van de renaissance en
haar optimisme hebben plaats gemaakt voor onvastheid, tweespalt, spanning, het
ondergaan van een druk, een fatum, dat de mens lijdzaam draagt, in een berusting
zonder vreugd, of waar hij somber voor buigt, wanneer niet het geestelijke moment
in hem de bovenhand neemt, het streven naar het onstoffelijke, en het zinnelijke
voor het buiten-zinnelijke wijkt. De ruimte wordt soms onwezenlijk, de wereld der
ervaring vervangen door het magische, het visioen. Zelfs waar die kunst oppervlakkig
mag heten, vermeit haar idealisme zich in zwevende houdingen en slank verlengde
gestalten, verticalisme van de samenstelling; maar vooral in het laatste derdedeel
van de eeuw is uitdrukking alles geworden, breekt de religieuze stemming al haar
banden, met Tintoretto, Baroccio, Greco.
Tevens is de innerlijke ontwikkeling van het meest subjectieve element in de
schilderkunst, de kleur, haren
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gang gegaan. Voornamelijk in de Venetiaanse sfeer. De begrenzing van de lijn
wordt verdoezeld door licht en schaduw en de geleidelijk vloeiende beweging van
de kleur. Die vervloeiing van lijnen en massa's treft ons ook in de beeldhouwkunst,
b.v. bij Jean de Boulogne. Want het leven is niet meer bestendigheid van het
eens-voor-altijd geschapene, maar voortdurende verandering. Licht en kleur worden
zelfstandige wezenlijkheden, onafhankelijk van het statische zijn der dingen, en zij,
veelmeer dan een coördinatie van vormen, regelen de samenstelling. Soms wordt
de kleur tot louter-geestelijk uitdrukkingsmiddel, dat bijna dezelfde taal als de muziek
spreekt. De laatste stap wordt gedaan door het opslorpen van het licht in de kleur
zelve en het opbouwen van het schilderij door de orkestratie van toonwaarden.
Wanneer de herboren lust in de objectieve, natuurlijke, aardse wereld de
spiritualistische neigingen overwonnen heeft, en over de zuiver-picturale weergave
van den optischen schijn beschikt, gaat het nieuwe rijk van den barok open.
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[Aantekeningen]
Aantekeningen van den schrijver
Inleiding
1. ‘Methode in kunstgeschiedenis’, vertaling van de openingsles van den cursus in
de kunstgeschiedenis aan de Universiteit te Brussel (1901), opgenomen in mijn
‘Tweede Bundel Verzamelde Opstellen’ (1905).
2. Vg. L. Ziegler, Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zur Natur, in Logos
I (1910).
3. Vg. Fr. Carstanjen, Entwicklungsfaktoren der niederländischen Frührenaissance,
in Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie, 1896, blz. 43.

Eerste boek: de middeleeuwen
I
1. Vg. G. Dehio u.G. von Bezold, Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, I (1892),
bz. 4.
2. Wellicht zijn de verrassende gipsen vrouwenfiguren in hoogverheven werk in
S. Maria-della-Valle te Cividale-in-Friaul (datering onzeker; VIIIe eeuw of XIe-XIIe?)
navolgingen van metalen beelden. Zij staan dichter bij de oudheid dan bij de
romaanse kunst.
3. Sommige van die motieven kwamen reeds voor in de tweede Hallstadt-periode
(± 500-± 300 v.C.) en in de La Tène-kunst (± 300 v.C.-± 100 n.C.), alsook,
waarschijnlijk al vroeger, in de Etruskische. Tussen vele Skytische, Germaanse,
Merovingische, Karolingische ornamenten en romaanse kan een onafgebroken
ontwikkelingslijn vastgesteld worden.
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4. Het behoort meestal tot de Byzantijnse sfeer. De fresco's in S. Maria Antiqua
(VIe-VIIIe eeuw) werden uiterst waarschijnlijk door Grieken en ‘Syriërs’ uitgevoerd.
Het belangrijkst lijken wel sommige wandschilderingen uit de IXe eeuw in de
onderkerk van S. Clemente, waarin met eenvoudige middelen een oorspronkelijker
kracht, echt middeleeuws, alleen uitdrukking van ontroering beoogt.

II
1. Het merkwaardigste geheel biedt de kerk te Saint-Savin-sur-Gartempe, ten oosten
van Poitiers (eind XIe eeuw).
2. Vg. aant. I, 3. - J. Baltrušaitis (Art sumérien, art roman; Parijs 1934) stelt de
bemiddelingsrol van Transcaucasië vast en bewijst op onomstootbare wijze, dat
talrijke romaanse motieven ten slotte op Oud-Mesopotamische van voor het derde
millenium v.C. teruggaan. Deze motieven werden door kleine voorwerpen, o.m.
zegelringen, overgebracht en vermoedelijk sedert de VIe eeuw n.C. in de miniaturen
verwerkt, deze op hun beurt in de romaanse plastiek. - Er waren drukke betrekkingen
tussen Armenië en het Westen; in de IXe en Xe eeuw echte Armenische koloniën
in Byzantium en Ravenna.
3. O.m. te Djvari (begin VIIe eeuw) en Nicorzminda (± 1025-1050). Vg. de vorige
aant. en zie J. Baltrušaitis, Etudes sur l'art médiéval en Géorgie et en Arménie
(Parijs, 1929). In ‘Art d'Occident’ (Parijs 1931) merkt H. Focillon op (blz. 102), dat
het motief van de gekruiste benen, b.v. bij de ouderlingen op het boogveld van
Moissac, wellicht van ‘oosterse’ motieven overgenomen is: ik kan hieraan toevoegen,
dat het net op dezelfde wijze voorkomt in Chinese bronzen en Chinese stenen
plastiek uit het eind van de Ve en het begin van de VIe eeuw n.C. (Wei-tijdperk).
Talrijke voorbeelden in O. Sirén, La sculpture chinoise du Ve au XIIe siècle (1925).
De oosterse invloeden zijn veel ouder dan de kruistochten, doch de kruistochten
zullen die wel vermeerderd hebben.
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III
1. Zo dicht bij Parijs behoorde Chartres echter niet tot Ile-de-France, maar tot het
graafschap Blois-Champagne; in kerkelijk opzicht, zoals Parijs, tot het aartsbisdom
Sens.
2. Het onder den gordel in zigzag-plooien afhangende lapje van de middelfiguur
op afb. 17 bewijst dat het atelier van Chartres modellen gebruikte, waarvan niet alle
motieven voldoende begrepen werden.
3. Die menselijker, inniger opvatting schijnt zich het eerst in Duitsland voor te
doen: zie de Moeder-Maagd te Essen (eerst helft XIe eeuw), waarvan blz. 61 sprake
was, en de zogenaamde Rupert-Madonna in het museum te Luik (± 1170). Ook in
de zuivergothische kunst uit de eerste helft der XIIIe eeuw komt het type van de
teder-moederlijke Maagd meer in Duitsland voor (b.v. te Keulen, S. Maria im Kapitol;
te Minden, domschat, enz.)
4. De bedrijvigheid van de Cluniciaanse orde valt in Noord-Spanje niet te
onderschatten, en weldra volgden de beeldhouwers de wegen van de kooplieden
en de bedevaarders, die naar het vermaarde heiligdom S. Jago de Compostela
togen. Eerst werd de stijl der Tolosaanse en der Bourgondische ateliers overgebracht
(Puerta de Plasterias te Santiago, ± 1140; S. Vicente te Avila, eind XIIe of begin
XIIIe eeuw), dan verschijnen de zuilbeelden van Saint-Denis of Chartres in het
voorportaal van S. Martin te Segovia (tweede helft van de XIIe eeuw).

IV
1. Vg. het mooie artikel ‘Sculpture’ in Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de
l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Parijs, 1867-1873. Sommige
standpunten van Viollet-le-Duc zijn niet meer te verdedigen, maar ik dank hem nog
menige opmerking in de volgende bladzijden.
2. De standbeelden van middelpijler en zijwanden werden in de Franse
Omwenteling vernield en in de XIXe eeuw vervangen.
3. Ik haalde reeds Taine aan. Men zie overigens een kleine bloem-
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lezing van Franse oordeelvellingen, van de XVIIe tot over het midden van de XIXe
eeuw, in de inleiding tot deel II van André Michel's Histoire de l'Art (Parijs 1906).
J.J. Rousseau sprak van ‘les portails de nos églises gothiques, qui ne subsistent
que pour la honte de ceux qui ont eu la patience de les faire’.
4. Omtrent de dateringen van de Franse plastiek in de XIIIe eeuw is men het op
verre na niet eens. Nog minder wat die Duitse betreft. De jaartallen die ik opgeef
acht ik slechts de waarschijnlijkste; maar het komt er hier veel meer op aan, de
volgorde dan den juisten datum vast te stellen.
5. De voorgevel van de kathedraal te Wells (1220-1242) herinnert nog aan de
Chartrijnse bouwhut van een tachtig jaar vroeger, met minder sprekende
levensuitdrukking en minder fijne rythmen. Tot het mooiste waar een Engels atelier
op wijzen mag, schijnen me enige engelen te behoren, die te Lincoln in de driehoeken
tussen de bogen van het zogenaamd ‘Engelenkoor’ werden aangebracht
(vermoedelijk 1258-1279): voor de dramatische beweging, het accent, de flinke
soberheid en kracht van de ietwat hoekige modelering kunnen ze best met gelijktijdig
werk uit de bouwhut van Reims vergeleken worden.
Christelijk-Spanje hield in de XIIIe eeuw met voorliefde vast aan de Zuid-Franse
archaïsche overleveringen. Op den zo belangrijken aanhef van den Portico de la
Gloria in S. Jago de Compostela volgden niet de grootmachtige daden die men
verwachten mocht. Wel verrijzen te Burgos en te Leon, de hoofdsteden van de twee
rijken Castilië en Leon, die in 1230 onder één scepter verenigd werden, nog trotser
kathedralen dan het aloude heiligdom te Santiago, en drong aldaar de nieuwe
Noord-Franse kunst door: de twee portalen van het dwarsschip te Burgos, uit het
midden der eeuw, en de deur die van uit het dwarsschip toegang tot het klooster
verleent, uit het derde vierdedeel der eeuw, zijn zelfs heel mooie voorbeelden van
den vol-ontwikkelden Fransen stijl; verrassend zijn de beelden van een koning en
vooral een koningin van Castilië in het klooster zelf (± 1275): herinneringen uit Reims
werden hier ongeveer naar denzelfden oorspronkelijken geest verwerkt (beweging
en schilderachtigheid in monumentale massa) als te Naumburg; te Leon vermengt
zich navolging van de Chartrijnse voor-
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portalen met de zwierig sierlijke, schilderachtige en fantasie-frisse plastiek van
Bourges uit het eind van de XIIIe eeuw, - Frans werk wellicht. Doch die invloed van
de rijpere Franse kunst bleef beperkt: zelfs in de buurt van Burgos zien wij hoe
Segovia en het omliggende land haast tot het eind van de eeuw den ouden
romaansen stijl getrouw blijven.
6. Het min of meer Duitse karakter van sommige beelden te Reims kan niet
geloochend worden: minder lenigheid, maar een doorbraak van feller persoonlijkheid.
7. Vg. A. Weese, Die Bamberger Domskulpturen, 2e uitg. Straatsburg 1914.

V
1. Vg. Fr. Rintelen, Giotto und die Giotto-Apokryphen, 2e uitg. 1923). Rintelen houdt
zelfs de Franciscus-legende in de bovenkerk voor werk van mindere schilders uit
het tweede decennium van de XIVe eeuw, en de latere giotteske fresco's in de
onderkerk voor werk van leerlingen.
2. Dat was de voorstelling van H. Thode (Franz von Assisi und die Anfänge der
Kunst der Renaissance in Italien, 1885), die lang traditioneel bleef, en die ik ook
aanvaardde in de eerste uitgave van dit werk (1921), waar ik schreef (blz. 106): ‘Het
gevoel van S. Franciscus werd de atmosfeer zelve van Giotto's kunst. Wat de
wonderbare heilige bracht, was in de eerste plaats loutering en verdieping van het
persoonlijke wezen, in rechtstreekse verbinding met God, en genietend de communie
met de gehele natuur als weerspiegeling van den schepper vereerd. Op godsdienstig
gebied was Franciscus een uiting van den meer individuelen geest die mede met
den stedelijken burgerstand oprees. In de Byzantijnse geloofsopvatting heerste de
formule, het afgetrokken begrip, het versteende en gesloten drama; bij Franciscus
was alles fris gevoel, zuivere bloei van jeugd, innerlijk leven waar gestadig
vers-opwellende beweging uit voortkringde; en het hart zelf van dat innerlijke leven
heette liefde. In zijn extase ontving hij de tekens van de vijf wonden van Jezus
Christus; en inderdaad, geen heilige deelt met Christus zulk een eeuwig-werkzame,
algemeen-menselijke beteke-
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nis. Zijn zo spontaan geloof, dat tot het geringste toe opnam in de schoonheid van
het verheerlijkte wereldbeeld, dat preekte tot de vogelen, “broeder zon” en “broeder
wind” blij begroette en sprak tot ieder ding als tot een vertrouweling, Franciscus
stortte het uit met al zijn brandende tederheid en de mensen zagen zijn naakte,
stralende ziel, en begrepen de liefde. Dit was niet een leer voor theologanten, maar
een belijdenis uit het gemoed, voor het volk, een openbaring die ook de armsten
en nederigsten met haar zachten glans omvangen kon. De bedelorde, door
Franciscus gesticht, verspreidde weldra zijn woord: de barrevoetse en bruingepijde
“speellieden des Heren” gingen met zijn boodschap door het land, en vooral in de
steden vonden zij gehoor, want daar was het meest behoefte aan nieuwe,
zelf-gevoelde waarheid’.
Dat er een rechte lijn van S. Franciscus - of van zijn discipel S. Bonaventura, die
in de tweede helft van de XIIIe eeuw zoveel invloed op de uitdrukkingen van de
Franse vroomheid had, - op Giotto zou mogen getrokken worden, bleek bij nader
onderzoek onhoudbaar. In een studie over ‘S. Franciscus van Assisi in de Kunst’
(Dietsche Warande en Belfort, 1926) stelde ik vast, dat er van de franciscaanse
kunst geen nieuw leven was uitgegaan, en dat Franciscus op godsdienstig gebied,
Giotto op het gebied van de kunst, beiden uitingen waren van de grote
geestesstromingen, die sedert het begin van de XIIe eeuw ook allerlei ander terrein
bevruchtte. Van Giotto's fresco's heet het daar (blz. 825): ‘Als kunstschepping een
der geweldigste en helderste openbaringen, door de volkomen ineenwerking van
instinct en bezonnenheid, den meesterlijken greep naar het hoofdzakelijke in vorm
en uitdrukking, de hechte en klare samenstelling, de pakkende taal van het drama,
het trachten naar realiteit en het uitspreken van leven, hebben ze toch niets van die
bijzondere dichterlijkheid, die bloem van gratie, dien kuisen geur, die uit den
franciscaansen droom opwasemt, niets van die witte vlam die in Franciscus brandde’.
3. Voor de beschrijving van de composities in Cimabue's en Giotto's Madonna's
volg ik in hoofdzaak Ludwig Justi, Italienische Malerei des XV. Jahrhunderts (Berlijn,
z.j.), blz. 3 en 5.
4. Hier kon ik al niet veel meer doen, dan de beschrijving van L. Justi te gebruiken.
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5. Vg. Justi, blz. 8.
6. Ibid. blz. 9.
7. Ibid. blz. 9.

VI
1. ‘Die Form wird weniger Tat der Gestalt als ihr angetan!’ (W. Pinder, Die Kunst
der ersten Bürgerzeit, 1937, blz. 28).
2. Door M. Dvořák, Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und
Malerei, in ‘Kunstgeschichte als Geistesgeschichte’, 1928, blz. 130: hij spreekt zelfs
van een ‘Dialektik der Linien, Formen, Typen und Probleme’.
3. Met het oog op den algemenen ontwikkelingsgang in de XIVe eeuw kan
Engeland hier buiten beschouwing blijven, en zelfs Spanje, waar wakkere
bedrijvigheid wel treft, maar zonder veel oorspronkelijks te leveren: in Aragonië
heersen voornamelijk Italiaanse, in Castilië Franse invloeden, terwijl Navarra eigenlijk
als een provincie van de Franse kunst mag gelden.
4. Zie de afbeeldingen in Venturi, Storia dell' arte italiana, V, fig. 365 en 517.
Reeds de Scrovegni in het Laatste Oordeel der Arena was een kenmerkend portret.

VII
1. L. Couragod, Leçons professées à l'Ecole du Louvre, Parijs 1899.
2. Het zij mij veroorloofd, tot illustrering van hetzelfde geval in de literatuur, te
verwijzen naar mijn geschiedenis der Vlaamse letterkunde in ‘Vlaanderen door de
eeuwen heen’ (2e uitg. 1932, II, blz. 65).
3. Waarschijnlijk is het dit hs., dat vermeld wordt in een inventaris van Jan van
Berry, in 1402, als zijnde van ‘Jaquemart de Odin’. In andere oorkonden heet hij de
Esdin, Esdun, Hodin, Oudain, nooit echter de Hesdin. Hodin of Oudain kan het
hedendaagse Houdeng in Henegouwen zijn. De miniaturen zijn zeker van
verschillende handen. Dat het portret van Jan van Berry aan Jacquemart moet
toegeschreven worden, wordt betwijfeld.
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Tweede boek: de vroege renaissance
VIII
1. Die Kultur der Renaissance in Italien (1860).
2. Volgens J.A. van Houtte (La Genèse du marché international d'Anvers à la fin
du moyen âge, in Revue belge de Philologie et d'Histoire, XIX, 1940, 87-126) zou
het verval van Brugge hoofdzakelijk te wijten zijn aan de aanzienlijke vermindering
van den invoer der Engelse wol, die nu in Engeland zelf bewerkt werd, terwijl het
Engelse laken, te Brugge geweerd, een groot afzetgebied te Antwerpen vond;
daardoor wonnen ook de betrekkingen van den Keulsen handel met de Scheldestad
aan betekenis; tegen het eind van de XVe eeuw werd Keulen de schakel tussen de
Zuid-Duitse metaalvoortbrenging en de Antwerpse markt. Vg. H. van Werveke,
Brugge en Antwerpen, Acht eeuwen Vlaamse handel, 1941.

IX
1. Vg. mijn mededeling in Actes du Congrès d'Histoire de l'Art 1921 (Parijs 1923),
I, 331.
2. Dat een Italiaanse tekening met dezelfde voorstelling, in een codex van de
Biblioteca civica te Bergamo van vroeger zijn zou, lijkt me wel niet strikt bewezen,
maar toch zeer waarschijnlijk, indien zij aan Giovannino de' Grassi, gestorven in
1398, mag toegeschreven worden. In dat geval zou die Giovannino met zijn
dierenstudies een onmiddellijke voorloper van Pisanello geweest zijn en zou er,
naast Florentijnse, ook tot Lombardische invloeden moeten besloten worden.
3. Deze zijn waarschijnlijk van een anderen meester dan de gebroeders Limbourc,
een zekeren Michel Saumon of Michelet Salmon.
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X
1. Fritz Knapp, Die Kunst in Italien (1908), blz. 54, verwijst naar den profeet Daniël
van Giovanni Pisano aan de buitenzijde van den dom te Siena (afb. 82) en vergelijkt
dien met Donatello's Job.

XI
1. Vg. Ludwig Justi, Italienische Malerei des XV. Jahrhunderts (1e uitg., Berlijn, z.j.),
blz. 18. De beschrijving van Masaccio's werken gaat ten dele op L. Justi terug.
Onder de algemenere werken waar ik voor colleges over XVe-eeuwse Italiaanse
kunst in 1909-1910 op steunde, nam dat voortreffelijke boek van Justi, alsook dat
van Fritz Knapp, Die Kunst in Italien, een voorname plaats in: zo werd menige
opmerking van Justi en Knapp in de aantekeningen voor mijn lessen opgenomen
en ging dan over in het 2e deel van mijn ‘Europese Plastiek en Schilderkunst’ (1922).
Waar die ontleningen van 't een of ander detail ener karakteristiek of beschrijving
van enig belang zijn, worden ze thans in dezen nieuwen druk opgegeven (vg. het
‘Woord vooraf’).
2. Vg. Justi, blz. 36.
3. Ib., 38.
4. Vg. de studie van Hulin de Loo in het Jaarboek der koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België, III (1943). Ook voor de verklaring van het onderwerp
van bijzonder belang.
5. Vg. M. Dvořák, Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck (Jahrbuch der
kunsthistorischen Sammlungen, Wenen, 1904, en afzonderlijk Munchen 1925).

XII
1. Vg. F. Knapp, blz. 59.
2. Knapp, blz. 118, legt bijzonderen nadruk op dien ‘Luftton’, maar beweert ten
onrechte dat Piero della Francesca dien ontdekte.
3. Vg. Knapp, 119.
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4. Dit was geschreven, toen de uitnemende kenner Hulin de Loo nieuw licht op het
probleem liet schijnen, in zijn ‘Pedro Berruguete et les portraits d'Urbin’ (Brussel,
1942). Zijn stelling lijkt me gegrond: slechts een deel van de portretten zou aan Joos
van Wassenhove mogen toegeschreven worden, de andere worden door Hulin de
Loo toegeschreven aan Pedro Berruguete, die misschien ook sommige figuren van
Joos van Wassenhove na diens dood voltooid heeft. Die Pedro Berruguete was een
jonge Castilianer, die trouwens aan Vlaamse invloeden, te Napels, zijn vorming te
danken had. Het portret van Federigo di Montefeltro en de Allegorieën der Vrije
Kunsten zouden van hem zijn. Hulin de Loo erkent niets Italiaans in de schilderwijze
van Joos van Wassenhove.
5. Vg. K. Voll, Altniederländische Malerei (1906), blz. 150
6. Vg. Justi, blz. 100.

XIII
1. Vg. K. Voll, 199.
2. Ib., 200.
3. Ib., 221: ‘Diese Umwandlung vollzieht sich auf rein nationaler Basis’.
4. Vg. Justi, 43.
5. Ib., 45.
6. Voorbeelden aangehaald door H. Wölfflin, Die klassische Kunst (4e uitg. 1908)
blz. 201.
7. Vg. Justi, 52-53.
8. Ib., 53.
9. Ib., 52.
10. Ib., 123.
11. Ib., 128.
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Derde boek: volgroeide en late renaissance
XV
1. Voor dit hoofdstuk, wat althans de Florentijns-Romeinse school aangaat, ben ik
zeer veel verplicht aan het alom bekende en waarlijk ‘klassieke’ werk van H. Wölfflin,
Die klassische Kunst (1898): niet alleen de beschrijving van de composities, wat
bezwaarlijk anders kan, maar ook mijn opvatting van geest en stijl der volgroeide
renaissance gaat hoofdzakelijk op dien meester terug. Alleen voor Rafaël heb ik
me daarbij nog sommige zienswijzen van B. Berenson, The Central Italian Painters
of the Renaissance (1897) ten nutte gemaakt.
2. Het landschap gaat terug op Chinese schilderijen: zie O. Münsterberg, Leon.
da Vinci u. die chinesische Landschaftsmalerei, in Orientalisches Archiv 1910-1911,
blz. 92.
3. Vg. Berenson, Central Italian Painters, 123.
4. Ib., 97.
5. Reeds in 1935 was de Madonna Alba in de Ermitage niet meer te vinden. Het
schijnt dat ze naar Washington verkocht werd.
6. Knapp, Kunst in It., 213.

XVII
1. Voor de nieuwe bijzonderheden omtrent Grünewald steun ik op W.K. Zülch, Der
historische Grünewald, Mathis Gothardt-Neithardt, Munchen 1938.

XIX
1. Vg. Wölfflin, Die klass. Kunst 186.
2. Ib., 187.
3. Ib., 188.
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XX
1. Vg. K. Tolnai, Die Zeichnungen Pieter Bruegels, 1929, en diens (Charles de
Tolnay) Pieter Bruegel l'Ancien, 1939.
2. Hier ook werd het duidelijkst op gewezen door K. Tolnai, t.a.p.
3. Vg. M.J. Friedländer, Pieter Bruegel, 1921, blz. 170.
4. Vg. G. Jedlicka, Pieter Bruegel, 1938, hoofdstuk 4. Hier en daar is een
opmerking aan die werken ontleend, waarbij nog vermeld mag worden, Friedländer,
Altniederländische Malerei XIV, 1937.
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Nawoord van dr W. Vanbeselaere
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Het zou geen zin hebben welke aantekening ook toe te voegen aan de tekst van
Vermeylen's ‘Van de Catacomben tot Greco’. Immers, in zover dat noodzakelijk
mocht zijn, heeft de auteur daarin zelf voorzien bij de ‘diepgaande omwerking’ (blz.
9) van zijn ‘Geschiedenis der Europeesche Plastiek en Schilderkunst’ tot het boek
met gewijzigde titel dat hier, in het Verzameld Werk, in herdruk wordt opgenomen.
Het zou evenmin zin hebben hier na te gaan in welke mate Vermeylen's
kunsthistorisch inzicht een wijziging onderging gedurende het verloop van een kwart
eeuw, - 1921-1944 -, dat ligt tussen de oorspronkelijke en de tweede uitgave.
Hier worde enkel geroemd een werk dat niet alleen in ons Nederlands taalgebied
een uitzonderlijke én een alleenstaande prestatie werd, maar dat ook de vergelijking
doorstaat met de beste, verwante pogingen buiten onze grenzen.
Vooreerst: dit standaardwerk werd op meesterlijke wijze geschreven. Op zichzelf
heeft zó iets al een bizondere betekenis. Voor de kunsthistoricus die het beleven
van het kunstwerk inderdaad opvat als de eerste en ook de laatste opdracht van
de kunstgeschiedenis, wordt het mededelen aan derden van het grote, het grenzeloze
geluk dat de beschouwing van kunstwerken hem geeft, meteen de kernopdracht.
Bij het lesgeven, - en Vermeylen bleef op dat gebied onovertroffen, - is het los
gesproken woord het ongebonden, benaderend, vlug schetsend uitdrukkingsmiddel
dat geen blijvende waarde heeft, het geschreven woord daarentegen is de vaste
vorm waarin met gespannen zelfbewustzijn gepoogd wordt, op definitieve wijze,
niet een zeer bepaald publiek voor te lichten, maar met een grote, een geduchte
onbekende: de geestesverwant, - die mogelijk nog scherper ziet dan de schrijver,
- in innigste communie een samenspraak te voeren.
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In het geschreven woord geeft Vermeylen zich volledig.
Ik weet niet op welke manier hij in den beginne doceerde. Aan ons althans, zijn
Gentse studenten, kon hij enkel college geven, wanneer hij zijn neergepende nota's
bij de hand had. En nochtans bereidde hij zijn lessen zorgvuldig voor, terwijl hij
tevens op een werkelijk stevig geheugen een beroep kon doen. Dit ten bewijze dat,
pas wanneer Vermeylen iets neergeschreven had, (dus: wanneer hij van het loutere
kunstgenieten was overgegaan tot de veel verder reikende en dieper borende poging
om zijn bevindingen en bespiegelingen vaste vorm te geven), pas dan zijn gehele
wezen - de ‘klassieke’ Vermeylen - in werking trad; en hij was er zich van bewust,
dat bij het voor de vuist spreken té veel verloren ging van zijn verworven inzicht,
van zijn geloof, dat hij op de meest kernachtige, de meest eenvoudige én de meest
van gevoel doortrilde wijze in zijn geschrift had beleden. Schrijven betekende voor
hem: algehele, blijde en gloedwarme bereidheid om zich te verdiepen in het
beschouwde afzonderlijke kunstwerk, in de kunstenaarspsyche, in dat ensemble
van werken die tezamen een bepaalde tijd uitmaken; strak gespannen aandacht
van zijn sterke, vóór alles op synthese bedachte geest; totale inzet van die
bewonderenswaardige zin voor maat, die door jarenlang toetsen van de eigen,
beproefde ervaring aan de overtuiging van anderen, met een zo sterke kracht van
overreding de lezer voor zijn inzicht weet te winnen. En het resultaat van dat alles
was: een heerlijk, zinrijk proza, breed stromend, met regelmatige heffingen en
dalingen, in fijnste schakeringen héél raak uitdrukkend een gedachte die tot volle
wasdom gerijpt was.
Het gebeurt vaak dat diegenen, die met Vermeylen persoonlijk omgang hadden,
er zich plotseling rekenschap van geven, dat ze, bij de lectuur van het boek ‘Van
de Catacomben tot Greco’, Vermeylen als bij een intiem gesprek, als 't ware te
beluisteren zitten, dat ze door een bizonder rhythme medegesleept worden, een
voluit en rustig deinende rhythmus, waaraan ze zich gewillig en met welbehagen
overgeven.
Zij die niet het voorrecht hadden Vermeylen persoonlijk te kennen ondergaan zijn
proza dan toch in een verwante zin, als een zeer eigen levensrhythmus, een
bepaalde geesteshouding, een
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zekere wijze van mens-zijn, die men van de eerste bladzijde af wèl afgelijnd vóór
zich ziet, maar die pas tot volledige ontplooiing en heerlijkheid komt wanneer die
helden van de klassieke, van de ‘volgroeide Renaissance’: Michelangelo, Rafaël,
Tiziaan of Giorgione ten tonele gebracht worden. Ongetwijfeld is elk van die groten
een sterk omschreven persoonlijkheid; maar datgene, die evenwichtige menselijkheid,
waarvan ze, voor een ogenblik althans, gemeenschappelijk het toonbeeld waren is
tevens voor Vermeylen ook als 't ware de inhoud van zijn schoonste droom, van
zijn innigste streven. Hij wilde door en door een volledig, een ‘evenwichtig’ mens
zijn.
Vermeylen's kunsthistorisch inzicht is niet bepaald oorspronkelijk; hij is geen
ontwerper van een nieuwe wijze van kunsthistorisch denken of onderzoek geweest,
zoals een Wölfflin, een Dvorak, een Pinder; hij is geen grondig kenner geworden
noch vorser op een of ander verbizonderd gebied, zoals een Hulin de Loo, een
Friedländer, een Focillon; ... evenmin is hij als medestrijder in een of ander zeer
belangrijk twistpunt gewikkeld geraakt, als daar b.v. zijn: het probleem Campin-Van
der Weyden, dat der gebroeders Van Eyck, de zeer kiese vraag, welke scheppingen
onder de reeks betwiste werken van Giorgione of van Tiziaan mochten zijn. Maar
hij is op een gegeven ogenblik, toen hij begon te doceren, - dat was in 1901 -, zeer
‘modern’, zeer vooruitstrevend geweest: contra Taine en Courajod en pro-Wölfflin,
zelfs bewonderend leerling van deze laatste. En van dat vroeg ingenomen standpunt
is hij principieel niet meer afgeweken. Zijn overtuiging: dat kunstgeschiedenis in de
eerste plaats geschiedenis van de kunst behoort te zijn; dat de studie der wijzen
om zich uit te drukken, - van de artistieke vorm, - ons het nauwst met het wezen
van de kunst in verbinding stelt; dat het individu, als kunstenaar, in zijn ontplooiing
en zijn groei een wetmatige curve doorloopt, die eveneens, in ruimer verband, terug
te vinden is in de evolutie van een bepaalde stijl; dat boven de gemeenschappelijke
nationale eigenaardigheden, die het b.v. mogelijk maken het eigen verloop na te
gaan der Vlaamse, Duitse, Franse of Italiaanse kunst, als veel belangrijker factoren
de gemeenschappelijke kenmerken primeren, die ons de Westeuropese landen als
een daadwerkelijke
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eenheid voor ogen doen komen; dat de menselijke persoonlijkheid, om het even of
ze aan deze of gene zijde van de Alpen van zichzelf getuigenis aflegt, ondanks de
eigenaardigheden van ras of volk, in haar opgang vóór alles telg is van eenzelfde
beschaving, en als dusdanig gemeen bezit van elk Westerling: deze overtuiging
heeft bij Vermeylen gaandeweg dieper wortel gevat en is uitgegroeid tot een
indrukwekkende hulde aan zijn eigene, de Westerse beschaving. Deze
grondgedachten, die hij van anderen overnam, zijn door de persoonlijke beschouwing
der kunstgewrochten in hem tot bloedecht geloof geworden, tot iets kerneigens van
hem, zodat men licht begrijpen kan, dat hij, na verloop van jaren, in alle eerlijkheid
schrijven mocht (blz. 10), dat hij niet meer wist uit welke bronnen hij - de blote kennis
van feiten en materiaal terzijde gelaten - oorspronkelijk geput had. Vermeylen zei
graag: dat het een domme mens is, die durft beweren alles van zich zelf geleerd te
hebben!
Het aanbrengen van nieuwe, nauwkeurige gegevens, die voor het beslechten
van een of andere twijfel beslissend waren, kon hem buitenmate boeien: maar de
wezenlijke belangrijke vraag bleef voor hem altoos, of deze aanwinst iets kon
bijdragen tot het optrekken van het paleis der natiën, waaraan hij zijn leven wijdde.
Het zal de lezer misschien opvallen, hoe hard Vermeylen, in een beginselverklaring
(blz. 18-22), tegen het begrip ‘ras’, tegen het eng nationalisme van leer trekt;
ongetwijfeld heeft hij daar de zin voor maat, die hem zo aantrekkelijk maakt, even
afgelegd; de felle tegenstelling van vroeger, tussen de bespiegelende, ruimeuropees
voelende Vermeylen en de nuchtere, veeleer nationalistisch ingestelde De Raet in verband met de uitbouw van de Vlaamse Beweging - zullen daar haast zeker
grotendeels de oorzaak van zijn. Baart het dan niet een weinig verwondering,
Vermeylen toch herhaaldelijk en opgetogen - ik kies met opzet dit voorbeeld - van
‘door en door Duits’, ‘dat eigenaardig Duits’ en andere schakeringen van hetzelfde
begrip te horen spreken (blz. 77, 115, 116, 177, 122, 329, 330, 412, 420, 647) en
juist in het verloop van een tijdspanne die het bewijs levert, dat het nationale, ondanks
alle aanslibbingen, een al even bestendige - of even betrekke-
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lijke! - factor is als die van een gemeenschappelijke, Westeuropese evolutie?
Zijn schoonste bladzijden - maar die beslaan méér dan de helft van zijn boek! schreef Vermeylen over de ‘volgroeide gothische kunst’ en over de ‘vroege’ en de
‘volgroeide’ Renaissance: ik geloof niet, dat ze ooit, in welke taal ook, overtroffen
werden, wat betreft de kernachtigheid en helderheid van betoog, dank zij het steeds
opnieuw hernemen en rijker uitbouwen van dezelfde grondgedachte, een uitbouw
die steeds gelijke tred houdt met het breder uitwassende artistieke verschijnsel dat
hij beschrijven wil.
Vermeylen's boek is niet geschreven - we herhalen het nog eens - met de
bedoeling nieuwe historische perspectieven te openen en richt zich aldus niet in 't
bizonder tot vakgenoten, al kunnen juist deze aan zulk een synthetische kijk hun
eigen overtuiging het best toetsen en verrijken, maar wel met het opzet tot de ruime
kring te spreken van hen, voor wie het begrijpend genieten van kunst een
levensbehoefte is. Het is mijn innigste overtuiging, dat daarin de hoogste taak van
de kunstgeschiedenis ligt. Vermeylen heeft deze opdracht op meesterlijke wijze
vervuld. Hij heeft daardoor bijgedragen tot een vorm van humanisme die hierin
bestaat, dat het wezenlijke en de gevolgtrekkingen van de verworvenheden, door
specialisten op een zeer bizonder terrein geboekt, bij wijze van heerlijk gemeengoed
aangeboden wordt aan de medemens die ook op ander gebied dan dat van zijn
eigen arbeidsveld wenst voorgelicht te worden. Daardoor is meteen Vermeylen's
oudste strijdleuze met hemzelf tot een werkelijkheid geworden: door de serene
hoogte waarop zijn geest zich beweegt, door de innerlijke gaafheid van zijn gewrocht,
verheft hij zich op een én Europees én algemeen-menselijk plan.
Iets moeten wij betreuren: dat hem de tijd niet gegund werd om het tweede
boekdeel - handelend over de Barok - waaraan hij met taaie wil nog steeds werkte,
te voleinden.
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Andrea del Castagno, 296-298, 299, 336, 337, 344, 373, 452, 457, 478, 506,
508, 523.
Andrea del Sarto, 601, 602-604, 629, 630, 663, 688, 699, 731.
Andrea Pisano, 150, 161-164, 166, 182, 247, 262.
Antonello da Messina, 488, 489.
Antonio Veneziano, 202.
Baldovinetti, 452-455, 456, 503, 507.
Baroccio, 702, 711, 736, 786, 789.
Bartolo di Fredi, 277.
Bartolommeo, Fra, 601.
Bassano, F., J. en L., 738-739, 778.
Beauneveu, 183, 184, 203, 206.
Begarelli, 627.
Beham, 664.
Bellini, Gentile, 486, 488, 489, 493.
Bellini, Giovanni, 447, 486, 487-492, 494, 499, 505, 511, 512, 513, 549-551,
552, 598, 605, 612, 614, 641, 654, 676.
Bellini, Jacopo, 285-286, 345-348, 388, 455, 486, 487, 508.
Benedetto da Majano, 401, 402.
Benozzo Gozzoli, 393, 451-452, 461.
Bermejo, 450, 451.
Bernini, 709.
Berruguete, 800.
Bertoldo, 403-405, 508, 565, 566
Beuckelaar, J. de, 774.
Bol, H., 775.
Bordone, 723.
Borgognone, 391.
Bosch, 428, 430-438, 647, 683, 690, 692, 752, 755, 757, 761, 766.
Botticelli, 291, 292, 357, 461, 462-469, 470-473, 475, 479, 495, 501, 505, 507,
534, 552, 570, 611.
Boucher, 626, 737.
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Boulogne, 709, 747, 790.
Bourdichon, 448.
Bouts, 235, 237, 349-355, 356, 376- 378, 381, 420, 422, 424, 427, 438, 440,
442, 503, 507, 509, 511, 678.
Bramante, 498.
Bril, 629, 775.
Broederlam, 207, 209, 251.
Bronzino, 709, 710.
Bruegel, Jan, 775, 776.
Bruegel, Pieter, de Jonge, 774, 776.
Bruegel, Pieter, de Oude, 169, 198, 658, 682, 702, 738, 752, 753, 754-772,
774, 775, 786, 789, 802.
Brunellesco, 229, 246-247, 261, 276, 278, 279, 282, 293. 296, 358, 371.
Brunswijkse Monogrammist, 682, 684, 752, 757.
Brusasorci, 736.
Bugatto, 420.
Burgkmair, 666.
Calvaert, 741.
Campagnola, 764.
Campin: zie Meester van Flémalle.
Caravaggio, 702, 743-745, 786.
Carpaccio, 492-494, 549, 551, 554, 558.
Carracci, Ag., Ann. en Lud., 625, 702, 739-743, 745, 775, 786.
Castagno: zie Andrea del Castagno.
Cavallini, 135, 136.
Cellini, 709.
Cézanne, 781, 783.
Christus, Petrus, 328, 339, 356, 504, 508, 509.
Cimabue, 135, 137, 139, 796.
Claude Lorrain, 775.
Clerck, B. de, 338.
Cleve, J. van, 750.
Clouet, 748.
Cock, H. en M. de, 764.
Coecke, 754.
Coene, 250-252.
Colin, 747.
Colombe, 419, 699.
Coninxloo, G. van, 775, 776.
Coppen Delft, 338.
Corneille de Lyon, 748.
Cornelis van Haarlem, 774.
Correggio, 387, 536, 613, 621-627, 704, 710, 717, 724, 727, 736, 748, 778,
786.
Cossa, 392, 485.
Costa, 494, 505.
Courbet, 743.
Coxie, M. van, 749, 750.
Cranach, 665-666, 681.
Crivelli, 437, 486, 504.
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Dalmau, 342, 343.
Dancart, 418.
Daret, 319.
Daumier, 766.
David, Gerard, 235, 426-428, 447, 505, 512, 674-677, 678, 679.
Degas, 468.
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Desiderio da Settignano, 371- 372, 393, 400, 401, 503.
Domenico Veneziano, 289, 292, 298-299, 356, 373, 452, 453- 455 457, 487,
506, 508, 509, 511.
Donatello, 97, 213, 215, 224, 228, 248, 249, 261-263, 265 275, 276, 278, 279,
282, 285, 286, 289, 295, 296, 298, 345- 348. 357-370, 371, 372, 388, 389,
393, 395-400, 402, 403 405, 407, 408, 453, 477, 490, 501, 506, 519, 520, 523,
526, 566, 799.
Dossi, 622.
Dubroeucq, 674.
Duccio di Buoninsegna, 135, 166.
Dürer, 123, 194, 389, 443-446, 486, 505, 602, 630, 643, 644, 646, 647, 651-663,
664, 666, 683, 685-687, 689, 690, 694, 696, 697, 746, 764.
Dyck, A. van, 626.
Elsheimer, 651, 775.
Ensor, 472.
Ercole de' Roberti, 485, 494.
Eyck, Hubertus en Johannes van, 231, 235, 237, 300-316, 334, 350, 351, 376,
505, 530, 690, 758.
Hubertus, 300-316, 488.
Johannes, 14, 164, 215, 216, 224, 236, 237, 280, 298, 303-318, 320-328, 337,
340-344, 353, 355, 378, 379, 381, 382, 420, 422, 424, 425, 427, 501, 504, 506,
509, 510, 512, 526, 660, 675, 676, 688.
Ferrari, 548.
Finiguerra, 455.
Floris, 749, 750, 773.
Foppa, 391, 498, 623.
Fouquet, 340-341, 450, 503.
Fra Angelico: zie Giovanni da Fiesole.
Fragonard, 626.
Francia, 487, 494, 505.
Francke, 333.
Froment, 448, 450.
Geertgen tot S. Jans, 350, 351, 428-430, 510, 511, 690.
Gentile da Fabriano, 276, 283, 285, 289, 295, 345.
Gentileschi, 744.
Gerhard, Huibert, 746.
Gerhart, Nikolaas, 412.
Ghiberti, 246-248, 261-263, 271-273, 286, 295, 503.
Ghirlandaio, 461, 462, 465, 473-475, 482, 484, 502, 512, 535, 543, 566, 570,
604.
Giorgione, 499, 511, 513, 536. 548-560, 591, 598, 604-607, 621, 622, 626,
627, 637, 640.
Giotto, 14, 55, 132, 133, 134-145, 146, 148, 149, 162-170, 172, 196, 199-202,
216, 228, 280, 281, 288, 370, 471, 473, 500, 519, 521, 522, 526, 761, 795,
796.
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Giovanni da Fiesole (Fra Angelico) 277, 286-289, 298, 336, 451, 452, 470,
480, 508.
Giovanni da Milano, 198.
Giovanni di Marco, 277.
Giovanni de' Grassi, 798.
Giovanni Pisano, 127, 134, 135, 140, 150, 157-161, 228, 265, 799.
Giulio Romano, 628.
Giusti, 698.
Goes, H. vander, 239, 351, 357, 376-384, 393, 420, 424, 427-430, 447, 499,
501, 503, 507, 509, 510, 512, 602, 660, 675, 676, 690.
Gogh (V. van), 762.
Gossart, (Mabuse), 660, 666, 678, 684-692, 694, 696-698, 749.
Goujon, 747.
Grasser, 413.
Greco, 630, 647, 651, 702, 777-785, 786, 789.
Grien, 666.
Grimmer, 774, 775.
Grünewald, 123, 210, 610, 646-651, 663, 664, 666, 668, 696, 725, 730, 746,
780, 782, 786, 801.
Hänslein van Hagenau, 252, 284.
Hals, 774, 776, 784.
Heemskerck, M. van, 749.
Hemessen, Jan van, 682, 752.
Herlin, 420, 439, 441.
Herri met de Bles, 684, 752.
Holbein de Jonge, 644, 667-670, 746, 751.
Holbein de Oude, 667.
Hooch, P. de, 493, 657.
Ingres, 468, 547.
Jacob de Lichtemont, 338.
Jacomart Baço, 342.
Jacopo de' Barbari, 643, 652, 666, 672.
Jacopo della Quercia, 228, 249, 261, 262, 263-265, 271, 273, 506, 566, 573.
Jacquemart de Hodin, 206, 209, 251, 305, 797.
Jan van Amstel: zie Brunswijkse Monogrammist.
Jan van Brugge, 203, 204, 205.
Jan van Gent, 172.
Jean de Liége, 184.
Jean de Merville, 188.
Joos van Wassenhove, 377-379, 477, 800.
Jordaens, 741.
Jorge Inglès, 344.
Justus van Gent: zie Joos van Wassenhove.
Ketel, 774.
Key, A., 774.
Key, W., 750, 774.
Konrad van Soest, 333.
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Krafft, 415, 504.
Laurana, 419, 698.
Leonardo da Vinci, 75, 284, 294,
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366, 390, 391, 405, 406, 434, 444, 457, 459, 463, 464, 467, 468, 470-472, 477,
487, 495-499, 502, 505, 507, 512, 513, 517, 526, 536, 537-548, 555, 560,
562-564, 567, 569, 579-582, 584, 585, 596, 598, 601-603, 622, 624, 640, 641,
651, 656, 679, 681, 699, 733.
Leoni, 777.
Leopardi, 406-409.
Lippi, Filippino, 291, 441, 469-472, 483, 504, 507, 601, 688.
Lippi, Filippo, 286, 289-292, 299, 345, 348, 451, 464, 465, 467, 469, 487, 503,
509, 511.
Lippo Memmi, 165, 166.
Lochner, 336, 337.
Lombard, 749.
Lombardi, A., P. en T., 411.
Lomme, 195.
Lorenzetti, Ambrogio, 166, 167.
Lorenzetti, Pietro, 166.
Lorenzo di Credi, 444.
Lorenzo di Viterbo, 476.
Lorenzo Monaco, 277, 280, 286, 288, 289.
Lucas van Leyden, 660, 685, 690, 693-697, 752.
Luini, 548.
Mabuse: zie Gossart.
Maelwael, 251, 255.
Mälesskircher, 440.
Manet, 726, 784.
Mantegna, 344-349, 356, 373, 384-392, 393, 443, 444, 446, 447, 476, 478,
479, 485-487, 489, 490, 494, 501, 502, 507, 508, 510, 622, 623, 641, 652.
Marcantonio Raimondi, 663, 694, 696.
Marinus van Roymerswale, 681.
Marmion, 339.
Masaccio, 143, 144, 164, 169, 199, 201, 224, 228, 231, 276, 277, 279-283,
284, 286, 288, 289, 291-294, 296, 297, 299, 315, 344, 348, 426, 451, 470, 473,
505, 506, 520, 526.
Masegne, J. en P.P. dale, 187.
Masolino da Panicale, 279, 426.
Mathis Neithardt: zie Grünewald.
Maturino Fiorentino, 629.
Mazzoni, 412, 627, 698.
Meester der Speelkaarten, 441.
Meester ‘der weiblichen Halbfiguren’, 682.
Meester E.S., 441.
Meester van Flémalle, 303, 305, 318-324, 334-336, 508, 509.
Meester van het Bartholomeusaltaar, 440.
Meester van het Boucicaut-Getijdenboek, 251, 257.
Meester van het Huisboek, 442.
Meester van het Maria-leven, 438.
Meester van het Tucher-altaar, 336.
Meester van Moulins, 447.
Meester van Wittingau, 209.
Melozzo da Forli, 357, 378, 390,
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460, 476-478, 498, 503, 507.
Memlinc, 235, 239, 339, 376, 384, 393, 420-426, 427, 441, 503, 507, 509, 510,
512, 675, 676, 688.
Metsys, Cornelis, 752.
Metsys, Quinten, 659, 660, 677-681, 683-686, 689, 691, 695-697, 752.
Meyt, 644, 660, 674.
Meunier, 110.
Michelangelo, 116, 193, 265, 266, 403, 404, 405, 410, 472, 479, 481, 499, 502,
505, 508, 513, 522, 523, 526, 528, 534-536, 544, 545, 559, 560-579, 580-584,
590, 594, 597, 601, 602, 608, 621, 622, 625, 628, 629, 631-636, 640, 641, 663,
688, 693, 700, 702-707, 708-710, 712, 716, 721, 724-727, 740, 741, 748, 749,
760, 765, 772, 778, 781, 782, 786, 787.
Millet, 766.
Mino da Fiesole, 401.
Momper, J. de, 775.
Montagna, 494.
Morel, 260.
Moretto, 623, 736, 751.
Moro, 750-751, 774, 777.
Moroni, 710, 751.
Moser, 334.
Multscher, 261, 336, 412, 439, 440.
Muziano, 764.
Nanni di Banco, 248-249, 261, 266, 358.
Neufchatel, 746.
Niccolo da Bari, 412.
Nicolà d'Arezzo, 245, 246.
Nicolà Pisano, 124-128, 134, 135, 157, 158, 175.
Nikolaas van Brussel, 342.
Nino Pisano, 163.
Nuno Gonçalves, 343.
Orcagna, 164, 170, 247.
Orley, B. van, 660, 692-693, 748, 749.
Ostade (Van), 743.
Ottaviano Nelli, 250.
Pacher, 413, 446-447, 486, 510.
Palma de Jonge, 719.
Palma Vecchio, 606.
Paolo Uccello, 295-296, 298, 344, 345, 373, 506, 508.
Parler, 186, 209.
Parmegianino, 627-628, 786.
Patenier, 436, 660, 664, 683-684.
Perino del Vaga, 629.
Permeke, 769.
Perréal: zie Meester van Moulins.
Perugino, 481-485, 494, 495, 505, 510, 513, 570, 583, 584, 601, 602, 703.
Pesellino, 292, 451, 487, 509, 511.
Phidias, 75, 153, 366, 577.

August Vermeylen, Verzameld werk. Deel 5

Piero della Francesca, 298, 345, 348, 356, 373-376, 378, 391,
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392, 393, 452, 453-455, 457, 475-479, 48l, 487-489, 507-509, 511, 594, 799.
Piero di Cosimo, 463, 602.
Piero Tedesco, 245.
Pilon, 747.
Pinturricchio, 462.
Pisanello, 255, 276, 277, 283-285, 286, 295, 345, 506, 798.
Pleydenwurff, 442.
Pol de Limbourc, 255, 276, 277, 284, 299, 301, 798.
Polidoro, da Caravaggio, 629.
Pollaiuolo, 386, 391, 409-410, 455-457, 464, 466, 468, 477-479, 481, 496, 497,
508, 567, 641, 652.
Polykletes, 102.
Pontormo, 630, 663, 786.
Pourbus, F. en P., 750, 774.
Poussin, 629, 741.
Praxiteles, 153, 607.
Primaticcio, 628, 629, 748.
Provost, 426.
Prud'hon, 623.
Pucelle, 171, 204, 205.
Rafaël, 141, 472, 475, 478, 485, 499, 517, 528, 536, 545, 570, 579-601, 602,
603, 607, 608, 611, 616, 621, 628, 629, 640, 641, 655, 663, 673, 688, 693,
697, 708, 710-712, 714, 721, 729, 740, 741, 748, 778, 787, 801.
Rembrandt, 193, 194, 246, 390, 563, 593, 599, 6l5, 651, 715, 716, 719, 721,
723, 729, 732. 734, 762, 775, 780, 782, 783,
Riemenschneider, 416, 645.
Rizzo, 411, 503.
Robbia, Andrea della, 400, 401.
Robbia, Luca della, 362, 370-371, 400.
Rosselli, 462.
Rossellino, Antonio, 401, 503.
Rossellino, Bernardo, 371, 372, 401, 402.
Rosso Fiorentino, 630, 786.
Rubens, 541, 626, 691, 719, 749, 762, 764, 768, 771-773, 776.
San Severino, Lor. en Jac. da, 276.
Sansovino, 708.
Sarto: zie Andrea del Sarto.
Saumon, 798.
Savery, 775, 776.
Schongauer, 413, 420, 432, 440-442, 443-446, 503, 504, 658.
Schüchlin, 439.
Scorel, Jan van, 697-698, 748, 749, 751.
Sebastiano del Piombo, 549, 591.
Seghers, 775.
Signorelli, 460, 463, 478-481, 508, 569.
Simone Martini, 165, 166, 167, 172, 173.
Skopas, 153.
Sluter, 187-195, 215, 221, 222, 239, 243, 245, 259, 260, 264, 270, 272, 305,
418, 500, 656.
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Sodoma, 548.
Sosen, 284.
Spinello Aretino, 202, 203.
Stefano da Zevio, 276.
Stoss, 412, 414, 443, 446, 645, 647.
Syrlin, 412, 413.
Taddeo di Bartolo, 277.
Taddeo Gaddi, 170, 198.
Terborch, 682.
Theodorich van Praag, 204.
Tibaldi, 710.
Tintoretto, 702, 718, 720, 723-734, 735, 738, 739, 744, 750, 760, 768, 773,
778, 780-783, 786, 787, 789.
Tiziaan, 536, 549, 558, 560, 604-614, 621-624, 626, 636-639, 640, 663, 702,
710, 711-722, 723-726, 728, 730, 732, 733, 735, 736, 751, 764, 765, 778, 786,
787.
Tommaso da Modena, 204.
Torregiani, 700.
Tura, 437, 441, 485, 486, 504.
Uffenbach, 651.
Vaenius, 773.
Valckenborgh, L. en M. van, 774, 775.
Vasari, 710.
Velasquez, 385, 728, 751, 782, 784.
Veronese, 721, 723, 724, 728, 734-737, 739, 742, 745, 778, 780, 781, 786,
787.
Vermeer, 558.
Verrocchio, 298, 405-409, 410, 414, 455-458, 464, 481 495-496, 508, 523,
537, 568.
Villard de Honnecourt, 29, 106.
Vinci: zie Leonardo.
Vinckboons, 775, 776.
Vischer, 416, 645, 646.
Vivarini, 488.
Vos, M. de, 773, 774.
Vriendt, F. de: zie Floris.
Vries, A. de, 746.
Vulcop, C. en H., 338.
Werve, Klaas van de, 189, 194, 260, 264.
Weyden, Rogier van der, 235-237, 290, 319-328, 344, 346, 349-355, 356, 376,
377, 380, 381, 412, 420, 421, 438-442, 488, 506-509, 512, 660, 687.
Whistler, 29.
Witz, Hans, 334.
Witz, Konrad, 334-336, 337, 446, 508.
Wolgemut, 443.
Zeitblom, 439.
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Zurbaran, 450.

Plaatsnamen
Aix, Saint-Sauveur, 448.
Aken, Dom, 56.
Amiens, Notre-Dame, 85, 89, 90, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 105, 107, 108,
112, 117, 147, 150, 151, 185.
Amsterdam, Rijksmuseum, 390, 429, 697, 753, 774.
Angers, Kathedraal, 205.
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, 756.
Museum v. Schone Kunsten, 167, 325, 605, 680, 749, 774.
Arezzo, S. Francesco, 373, 374.
Arles, Aliscamps en Musée lapidaire, 51.
Assisi, S. Francesco, 136, 172.
Athene, Acropolis-museum, 74.
Parthenoon, 376.
Athos, Kloosters, 48.
Augsburg, Bronnen, 746.
Museum, 643.
Autun, Kathedraal, 66.
Auxerre, Kathedraal, 130, 152, 245.
Avignon, Muése Calvet, 244.
Avila, S. Vicente, 793.
Baden-Baden, Kerkhof, 413.
Bamberg, Dom, 113, 115, 117, 119, 183, 645.
Barcelona, Museum, 342.
Bassano, Museum, 739.
Bazel, Museum, 335, 668, 669.
Beaune, Hôtel-Dieu, 325.
Bergamo, Biblioteca civica, 798.
Museum, 751.
Bergen (Mons), Sainte-Waudru, 674.
Berlijn, Deutsches Museum, 336, 654, 661, 664, 665, 669.
Kaiser Friedrich-Museum, 157, 159, 167, 187, 271-273, 289, 325, 326, 328,
338, 340, 351, 372, 378, 383, 427, 430, 456, 479, 585, 629, 680, 683, 687,
688, 695, 698, 750, 753, 755.
Kupferstichkabinett, 658.
Bernay, Sainte-Croix, 187.
Blutenburg, Kloosterkerk, 416, 505.
Boedapest, Museum, 681.
Bologna, Bron, 709.
S. Francesco, 187.
S. Maria della Vite, 412.
S. Petronio, 265.
Bordeaux, Saint-Seurin, 52, 152.
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Bourg-en-Bresse, Eglise de Brou, 674.
Bourges, Huis van Jacques Coeur, 187, 340, 503.
Kathedraal, 130, 150, 152, 795.
Breda, Grote Kerk, 674.
Brionne, Kerk, 187.
Brixen, Dom, 447.
Brugge, Gerechtshof, 673.
O.L. Vrouwekerk, 568, 634.
S. Jansgasthuis, 421, 422, 423, 676.
Stedelijk Museum, 316, 326, 383, 423, 427, 675, 750.
Brunswijk, Dom, 113.
Museum, 682, 683, 750, 774.
Brussel, Gemeentelijk Museum, 188.
Koninklijke Bibliotheek, 206.
Museum voor Oude Kunst, 328, 351, 677, 678, 680, 682, 693, 751, 753, 774.
S. Goedele, 693.
Burgos, Kathedraal, 794.

Caen, Museum, 584.
Capua, Museo Campano, 124.
Castelfranco, Dom, 549, 552.
Certosa di Val d'Ema, 630.
Chantilly, Musée Condé, 255, 301, 302, 304, 340.
Charlieu, Kloosterkerk, 64.
Châteaudun, Kapel van het Kasteel, 418.
Chartres, Kathedraal, 72, 78, 84, 87, 88, 96, 98, 100, 102, 105, 112, 114-116,
129, 130, 268, 793, 794.
Chatsworth, Verzameling Duke of Devonshire, 676.
Cividale, Dom, 52.
S. Maria della Valle, 791.
Colmar, Museum, 648.
S. Martenskerk, 440.
Conques, Abdijkerk, 61.
Creglingen, Kerk, 416.
Cremona, Kathedraal, 71.
Daphni, Kloosterkerk, 46.
Darmstadt, Museum, 756, 772.
Dijon, Chartreuse de Champmol, 187, 189-195.
Musée archéologique, 190.
Museum, 194, 207, 321.
Djvari, Kerk, 792.
Dordrecht, Grote Kerk, 674.
Dresden, Gemäldegalerie, 549, 558, 597, 605, 623, 626, 628, 630, 666, 669,
775, 776.
Erfurt, Barfüsserkirche, 186.
Escorial, 320, 322, 437, 438, 728, 777, 778, 783.
Essen, Munsterschat, 61, 793.
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Ferrara, Kathedraal, 71, 264. Palazzo Schifanoia, 392.
Florence, Accademia (Galleria antica e moderna), 568, 569, 601.
Badia 470.
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Battistero (Doopkerk), 161, 246, 262, 295, 396.
Campanile, 144, 163, 269, 271.
Galleria Corsini, 681.
Loggia dei Lanzi, 396, 709.
Museo dell' Opera del
Duomo, 361.
Museo nazionale (Bargello) 97, 246, 266, 267, 364, 405, 567, 568, 635, 709.
Ognissanti, 465, 543.
Or S. Michele, 164, 248, 266, 406.
Palazzo Pitti, 290, 581, 599, 601, 603, 636, 714.
Palazzo Riccardi, 452.
Porta Romana, 245.
S. Lorenzo, 363, 397, 404, 579, 631-636.
S. Marco, 286, 287.
S. Miniato, 202, 401.
S. Annunziata, 297, 454,
604.
S. Appolonia, 296.
S. Croce, 142, 143, 170, 198, 271, 363, 371, 372, 471, 473.
S. Maria de'Fiori (Duomo) 245, 249, 266, 271, 295, 706.
S. Maria del Carmine, 278-280, 289, 345, 470.
S. Maria Maddalena dei Pazzi, 484.
S. Maria Novella, 170, 196 204, 282, 295, 471, 473, 474, 502, 535.
S. Trinità, 473.
Spedale degli Innocenti, 401.
Uffizi, 137, 166, 276, 290, 291, 295, 299, 375, 379, 445, 456, 458, 467-469,
471, 491, 495, 497, 510, 569, 585, 599, 628, 636, 653, 658, 710, 711, 738,
741.
Fontainebleau, Kasteel, 673, 699.
Frankfort, Städelsches Kunstinstitut, 322, 323, 328, 333, 413, 682.
Freiberg, Dom, 114.

Genève, Musée d'art et d'histoire, 335.
Gent, Museum, 438.
S. Baafskerk, 278, 304, 307
Gmünd, H. Kruiskerk, 186.
Granada, Kathedraal, 325, 344.
's-Gravenhage, Museum Meermanno-Westreenianum, 204.
Gubbio, S. Maria Nuova, 250.
Hakendover, Kerk, 259.
Halberstadt, Liebfrauenkirche, 78, 112.
Hamburg, Kunsthalle, 333, 756, 772.
Hampton Court, 389, 673, 693.
Heidelberg, Schloss, 747.
Hildesheim, Dom, 55.
S. Michaelskirche, 77, 112.
Innsbruck, Hofkerk, 646, 747.
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Karlsruhe, Kunsthalle, 648.
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Karlstein bij Praag, Kruiskapel, 203, 204.
Kassel, Museum, 750.
Keulen, Dom, 156, 337.
S. Maria im Kapitol, 793.
Wallraf-Richardz-Museum, 440.
Kijew, Sophia-kathedraal, 47.
Koburg, Ursulinenklooster, 157.
Konstantinopel, Hagia Sophia, 43.
Kahrié-djami, 46.
Krakau, O.L. Vrouwekerk, 414.
Laon, Kathedraal, 77, 99.
La Ferté-Milon, Kasteel, 244.
Leiden, Lakenhal, 696.
Le Mans, Kathedraal, 130, 419.
Leningrad, Ermitage, 246, 585, 697, 717, 744, 801.
Leon, Kathedraal, 794.
Leuven, S. Pieterskerk, 351, 352.
Lincoln, Kathedraal, 794.
Linköping, Dom, 749.
Lissabon, Museum, 437. Paleis van den Patriarch, 343.
Liverpool, Museum, 322.
Londen, Bridgewater House, 610, 720.
British Museum, 106, 445, 635.
Buckingham Palace, 639.
National Gallery, 295, 316, 317, 351, 352, 378, 424, 457, 488, 491, 550, 609,
669, 675, 686, 756.
Verzameling Earl of Powis, 488.
Victoria and Albert Museum (South-Kensington), 362, 596.
Longford Castle bij Salisbury, 681.
Lucca, Dom, 263.
Luik, Museum, 793,
Lyon, Kathedraal, 152, 162, 245.
Maagdenburg, Dom, 113, 117, 156, 185, 416, 505.
Madrid, Koninklijk Paleis, 673, 693.
Prado-museum, 321, 324, 344, 431, 600, 605, 609, 624, 654, 661, 683, 684,
714, 717, 720, 729, 751, 756, 780.
Verzameling Hertog van Alva, 750.
Verzameling Traumann, 677.
Mainz, Dom, 118, 260.
Mantua, Castello, 385, 622.
Palazzo del Tè, 629.
Marcoussis, Kerk, 243.
Marseille, Eglise de la Major, 419.
Masèr, Villa Giacomelli (Barbaro), 737.
Milaan, Ambrosiana, 589.
Brera-museum, 390, 493, 584.
Dom, 187.
Museum Poldi-Pezzoli, 457,
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S. Maria delle Grazie, 499, 513, 540, 542.
Minden, Domschat, 793.
Miraflores bij Burgos, Karthuizerkerk, 418.
Mistra, Peribleptos-kerk, 46.
Modena, S. Giovanni, 412.
S. Pietro, 627.
Moissac, Saint-Pierre, 64, 65, 71, 77, 792.
Monreale, Dom, 46.
Moskou, Tretjakow-museum, 47
Moulins, Kathedraal, 447.
Munchen, Alte Pinakothek, 208, 326, 423, 443, 445, 446, 483, 643, 647, 648,
654, 662, 664, 665, 722.
Nationalmuseum, 333.
Rathaus, 413.
Staatsbibliotheek, 54, 659.
Murano, S. Donato, 46.

Nantes, Kathedraal, 699.
Napels, Aartsbisschoppelijk Paleis, 172.
Museo nazionale, 335, 673, 693, 711, 713, 717, 756, 771.
S. Angelo a Nilo, 362.
S. Chiara, 182.
Naumburg, Dom, 117, 118, 147, 160, 186, 194, 794.
Neurenberg, Frauenkirche, 336.
Germanisches Museum, 187, 415, 440, 443, 505.
Kruisweg, 415.
Lorenzkirche, 156, 186, 333, 415.
S. Sebalduskirche, 260, 261, 415, 646.
New York, Metropolitan Museum, 328, 344.
Nieder-Wildungen, 333.
Nikorzminda, Kerk, 792.
Oberzell (Reichenau), S. Georg, 54.
Olympia, Museum, 95.
Orvieto, Dom, 163, 480.
Paderborn, Dioceesmuseum, 61, 63.
Padua, Arena, 139-141, 761, 797.
Eremitani, 344, 347.
Oratorio di S. Giorgio, 199, 761.
Piazza del Santo, 367-370, 407.
S. Antonio, 199, 366.
Palermo, Capella Palatina, 46.
Martorana, 46.
Palma (Mallorca), Kathedraal, 195.
Pamplona, Klooster, 195.
Parijs, Bibliothèque Nationale, 53, 106, 171, 204, 206, 254, 448.
Garde-Meubles, 673, 693.
Fontaine des Innocents, 747.
Musée du Louvre, 106, 167, 184, 205, 284, 286, 295, 317, 326, 340, 341, 345,
378, 390, 419, 449, 453, 475, 498,
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545-547, 557, 585, 599, 605, 607, 611, 669, 669, 681, 699, 709, 720, 722, 737,
747-748, 764, 772.
Musée Jacquemart-André, 251, 681.
Notre-Dame, 76, 78-81, 89, 101, 103, 108, 114, 117, 147, 151, 152.
Sainte-Chapelle, 103, 130.
Verzameling gravin de Pourtalès, 681.
Parma, Dom, 625.
Museum, 626.
S. Giovanni Evangelista, 624, 628.
S. Paolo, 624.
Perugia, S. Bernardino, 400.
Pisa, Battistero (Doopkerk), 124, 126.
Campo Santo, 125, 196, 202, 452, 761.
Dom, 245.
Museo civico, 158.
Pistoia, S. Andrea, 157, 159.
Poggio a Cajano, Villa van Lorenzo il Magnifico, 629.
Poitiers, Tour Maubergeon, 187.
Saint-Jean, 52.
Praag, Dom, 186.
Gemäldegalerie, 209, 686.
Strahov-klooster, 654.
Prato, Dom, 291, 361, 451.

Ravenna, S. Apollinare Nuovo, 44.
S. Vitale, 44.
Regensburg, Dom, 186.
Reims, Kathedraal, 76, 82, 101 105-110, 115, 116, 117, 126, 147, 154, 160,
794, 795.
Richmond, Verzameling Cook, 488.
Riom, 260.
Rome, Castello S. Angelo, 629.
Catacomben, 36.
Galleria Borghese, 606, 611, 625.
Palazzo Colonna, 710, 743.
Palazzo Doria, 698.
Palazzo Farnese, 741.
Palazzo Rondanini, 706.
Quirinaal, 476.
S. Clemente, 279, 792.
S. Laurentius-buiten-demuren, 51.
S. Luigi dei Francesi, 743, 744.
S. Pieter, 409, 410, 567, 706.
S. Pietro in Vincoli, 577.
S. Cecilia-in-Trastevere, 135.
S. Maria Antiqua, 792.
S. Maria sopra Minerva, 471.
S. Pudentiana, 38, 41.
SS. Cosmas-en-Damianus, 38, 51.
Vaticaan, Appartamento Borgia, 462.
Capella Paolina, 705.
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Capella Sistina, 462, 467, 473, 481, 528, 536, 570-
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577, 621, 636, 702, 703.
Galleria, 476, 596, 608, 744,
Kapel van Nicolaas V, 286.
Stanze, 586-594, 621.
Villa Farnesina, 595.
Rotterdam, Museum Boymans, 437.
Rouaan, Kathedraal, 152, 162, 699, 747.
Museum, 675, 676, 678.

Saint-Denis, Abdijkerk, 72, 182, 183, 190, 698, 747, 793.
Saint-Savin, Kerk, 792.
San Domingo de Silos, Klooster, 64.
Sankt Wolfgang, Kerk, 413, 446, 447, 510.
Santiago de Compostela, 64, 78, 793, 794.
S. Oliveto Maggiore, Klooster, 479.
Saronno, Santuario, 548.
Schleissheim, Galerie, 665.
Segovia, S. Martin, 793.
Semur-en-Auxois, Notre-Dame, 117.
Senlis, Kathedraal, 77, 99.
Sens, Kathedraal, 418.
Sevilla, Kathedraal, 418.
Siena, Dom, 127, 147, 158, 159, 396, 799.
Opera del Duomo, 264.
Palazzo Publico, 168.
S. Giovanni (Battistero of Doopkerk), 264, 273, 358.
Sigmaringen, Gemëldegalerie, 675, 677.
Solesmes, Abdijkerk, 419, 505.
Souvigny, Kerk, 260.
Sterzing, Pfarrkirche, 261.
Raadhuis, 439.
Straatsburg, Munster, 114, 117, 126, 152, 156.
Kunstmuseum, 335.
Stuttgart, Schlossmuseum, 157.
Tiefenbronn, Stiftskirche, 334, 439.
Toledo, S. Tomè, 779, 783.
Tonnerre, Kerk, 260, 419.
Torcello, Dom, 46.
Toulouse, Musée des Augustins, 154, 185.
Troyes, Sainte-Madeleine, 152, 699.
Turijn, Biblioteca nazionale, 299.
Museum, 510.
Ulm, Dom, 187, 412.
Uppsala, Universiteit, 753.
Urbino, Galleria, 373, 378.
Oratorio di S. Giovanni, 276.
Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, 697.
Universiteitsbibliotheek, 53.
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Venetië, Accademia, 388, 490, 492, 493, 549, 550, 556, 639, 725, 737.
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Museo Correr, 493.
Palazzo Ducale (Dogenpaleis), 411, 727, 730, 737.
S. Giorgio de' Schiavoni, 493.
S. Giorgio Maggiore, 733, 760.
S. Marco, 46, 187, 733.
S. Marcuola, 733.
S. Polo, 733.
S. Simeone Grande, 733.
S. Maria dei Frari, 608, 612, 638.
S. Maria della Salute, 605, 733.
S. Maria dell' Orto, 732.
S. Maria Formosa, 606.
SS. Giovanni e Paolo, 406, 411.
S. Stefano, 733.
S. Trovaso, 733, 760.
S. Zaccaria, 550.
Scuola di S. Rocco, 727-731, 733.
Verona, Dom, 71, 638.
Palazzo Ridolfi, 736.
S. Fermo, 285.
S. Anastasia, 285.
S. Zeno, 55, 388.
Vézelay, Eglise de la Madeleine, 66, 71, 77.
Vich, Museum, 451.
Viterbo, S. Maria della Verità, 476.
Volterra, Museo civico, 630.

Wells, Kathedraal, 794.
Wenen, Liechtenstein-Galerie, 341, 681, 710, 744.
Kunsthistorisches Museum 379, 424, 429, 549, 585, 605, 627, 655, 664, 682,
683, 687, 717, 720, 722, 755, 756, 767, 769, 775.
Westerloo, Kasteel de Mérode, 321.
Wilton House bij Salisbury, 695.
Windsor, Castle, 669.
Würzburg, Dom, 182, 416, 645.
Marienkapelle, 645.
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