ARCHITEKTUUR
BIJ DE NEDERLANDSCHE SCHILDERS *
VÓÓR DE HERVORMING
DOOR

JAN DE JONG

ARCHITEKTUUR BIJ DE NEDERLANDSCHE
SCHILDERS VÓÓR DE H E R V O R M I N G

Van Eyck, H. Barbara met toren, Antwerpen.

ARCHITEKTUUR
BIJ DE NEDERLANDSCHE SCHILDERS
VÓÓR DE HERVORMING
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR
IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN
DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN, OP
GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS,
DR. KORS O. P., HOOGLEERAAR IN DE
THEOLOGIE, VOLGENS BESLUIT VAN DEN
SENAAT DER UNIVERSITEIT TEGEN DE
BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 30 OCTOBER
1934, DES NAMIDDAGS TE VIER UUR
DOOR

JOHANNES ASSUERUS BERNARDUS
MARIA DE JONG
GEBOREN TE TILBURG

N.V. UITGEVERSBEDRIJF „DE SPIEGHEL", AMSTERDAM

AAN

MIJNE OUDERS.

Bij de voltooiing mijner universitaire studie is het een voorrecht
openlijk dank te brengen aan de Hoogleeraren van de Faculteit der
Letteren en Wijsbegeerte der R.K. Universiteit te Nijmegen, die door
hun colleges mijn studie in juiste banen geleid hebben. Tn het bijzonder
aan U, Hooggeleerde Promotor, Professor Brom. Uw belangstelling
bepaalde zich niet enkel tot mijn wetenschappelijke opleiding als kunsthistoricus, maar ging evenzeer uit naar mijn persoonlijke vorming. Uw
vruchtbare voorlichting en steun zal ik, ook buiten het ontstaan dezer
dissertatie, steeds waardeeren.
Alet groóte erkentelijkheid gedenk ik ook U, Hooggeleerde Mulder,
van Ginncken, Slypen, Steffes en de Waele, die mede tot mijn wetenschappelijke ontwikkeling hebt bijgedragen. Steeds zal ook de nagedachtenis van wijlen Professor Huybers bij mij in hoog aanzien blijven.
De colleges, welke ik aan de Universiteit te Leuven mocht volgen,
hielpen mede om mijn blik te verruimen. Daarvoor ben ik U, Hooggeleerde ЛІаеге en Lemaire oprechten dank verschuldigd. Dezelfde erken
telijkheid betuig ik aan het Kunsthistorisch Instituut te Gent, waar ik
steeds met zooveel gastvrijheid ontvangen ben en talrijke nuttige ge
gevens verzamelen kon.
Ten slotte mijn oprechten dank aan de Assistenten van het Kunst
historisch Instituut en de Ambtenaren der Universiteitsbibliotheek te
Nijmegen, voor de groóte hulpvaardigheid, waarmede zij mijn studie
steeds vergemakkelijkt hebben.

INHOUD
HOOFDSTUK I.
W E R K E L I J K E EN O N W E R K E L I J K E ARCHITEKTUUR.
i. Werkelijke Architektuur
2. Onwerkelijke Architektuur

ι
13

HOOFDSTUK II.
BEPAALDE ARCHITEKTUUR.
1. Het Stadsbeeld
2. Straat en Plein
3. Het Kerkgebouw
4. Het Kasteel
5. Het enkele gebouw

20
43
46
74
79

HOOFDSTUK III.
VERBINDING VAN
ONWERKELIJKE.

H E T W E R K E L I J K E EN H E T

De uitbeelding van het Oosten.
1. Het exotische element
2. De wil om de werkelijkheid te geven
3. Jeruzalem
4. De tempel
5. De H. Grafkerk
6. De Gouden Poort
7. De stal van Bethlehem en het paleis van David
HOOFDSTUK

88
92
98
106
113
121
123

IV.

HET INTERIEUR

127

H O O F D S T U K V.

DL: VERHOUDING TUSSCHEN STIJL EN TIJD.
1. De Romaansche stijl

155

2. De Gotische stijl
3. Het doorbreken der renaissance

171
178

HOOFDSTUK VI.
H E T VORMGEVOEI
1. Vertikalisme en horizontalisme
2. Karakter van de compositie
3. De omlijsting
4. Uitbeelding der menschelijke
5. Eén stiil in groep en

figuur
figuur

192
193
200
207
209
216

BIBLIOGRAPHIE

230

ALPHABETISCHE LTJST VAN AFBEELDINGEN

241

REGISTER

245

AFKORTINGEN.
Burger = Burger, Willy
Die Malerei in den Niederlanden 140c—1550.
Conway = Conway, F. S. A. Sir W. Martin
The van Eycks and their Followers.
Frl.

= Fricdländcr, Max. J.
Die Altniederländische Malerei, I—XL

HOOFDSTUK I.

Werkelijke en onwerkelijke Architektuur.
ι. WERKELIJKE ARCHITEKTUUR.
Nadat de schilderkunst in haar toepassing sedert eeuwen gebonden
was geweest aan het vlak, om op muurwanden en glasvensters enkel
decoratief te worden toegepast, \Olgde in 't begin der 15e eeuw haar
emancipatie en wel bepaald door de verovering der derde dimensie.
De technische verbetering der verfbereiding is daarbij niet zonder invloed
gebleken, omdat de schilder door kleurnuances licht en diepte leerde
uitdrukken. De vlak gekleurde achtergrond werd in de Ncderlandsche
kunst reeds spoedig vervangen door het landschap, al bleef in de parallel
loopendc Keulsche school de traditie ook op de paneelen langer gehand
haafd door een goudfond, zooals in Italië de school van Siena dien
langen tijd gekend had. Maar de uitbeelding der natuur bracht groóte
moeilijkheden met zich mee. Voortgekomen uit de teekenachtige miniatuurkunst, had onze schilderkunst als zoodanig nog niet de heele beschikking over de echte schilderseigenschappen, waardoor de scherpe
omtrekken gaan vervloeien en het leven meer werkelijk tot uitdrukking
komt. Nog onbekend met het weergeven der geleidelijke vervaging van
het luchtperspectief en het oplossen der lijnen in de atmosfeer, hadden
de schilders toch een middel gevonden om aan deze moeilijkheden te
ontkomen, door een decor van architektuur aan den horizont te plaatsen.
Zoo ziet men op den achtergrond van bijna ieder landschap een stad of
enkele gebouwen, die in verhouding tot den voorgrond te klein, maar
als afsluiting van den horizont weer te gedetailleerd zijn weergegeven.
De juiste verhouding tusschen beeld en atmosfeer zal eerst gevonden
worden, wanneer het landschap om zich zelf wordt uitgebeeld in het
tintelende licht. De liefde voor de werkelijkheid wordt in de 15e eeuw
nagestreefd met dezelfde oprechtheid, waarmee de menschelijke natuur
in al haar uitingen en verscheidenheid werd gekarakteriseerd. Zooals in
het landschap iedere bloem, iedere plant en boom op zich zelf tot in kleiI
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ι. Flemallc, Maria met Kind (fragm.), Londen.

2. Van Eyck, Lam Gods (fragm.), St. Baafs, Gent.

nigheden juist wordt weergegeven, maar deze naast elkander geplaatste
eenheden tezamen vaak geen organische eenheid kunnen vormen, omdat
de totaalvisie geen detail vraagt, zoo ook kan men in de weergave van
steden en gebouwen nog niet die eigenschappen zien optreden, welke
tenslotte de sfeer weten te bepalen. Men neemt er genoegen mee, bij het
uitbeelden van een stad de huizen, die het verst van den beschouwer
verwijderd zijn, kleiner te teekenen dan die, welke meer op den voor
grond geplaatst zijn. Maar van vervaging is geen sprake.De bijzonder
heden zijn bij de verst gelegen huizen nog even duidelijk waarneembaar
als bij die op den voorgrond. De i5e-eeuwsche schilders teekenden hun
figuren, hun landschap en ook de architektuur met de pijnlijke nauw
gezetheid van den verteller, die niets wil overslaan, om de toehoorders
toch maar zoo volledig mogelijk in te lichten. De architektuur is dus
niet alleen coulisse in het landschap, maar ook een deel van het vertellende
2

geheel. De beschouwer zal zich bevredigd gevoeld hebben door de volledigheid, te vergelijken met het realisme, dat de gebreken bij het portret
zelfs niet behoefde te ontzien. Men zal in gedachten den schilder gevolgd
zijn langs de wallen, torens en bruggen, men zal de straten doorwandeld
hebben, de huizen zijn binnengegaan, waarvan de deuren openstonden,
den aard der winkels herkend en naar het aantal daken en torens de
grootte der stad berekend hebben. De laat-middeleeuwer zal de stad in
al haar onderdeden zijn nagegaan, zooals hij de bloemen en planten wist
te onderscheiden, de personen kon aanduiden en identificeeren.
Dergelijke stadsgezichten worden, behalve reeds door van Eyck, met
veel belangstelling geschilderd door Rogier en Flémalle. 1 ) Er is op gewezen, hoe de architektuur op Flémallc's Geboorte te Dijon een Vlaamsch
karakter draagt. 2 ) De materialen, waaruit deze gebouwen zijn opgetrokken, zouden eigen zijn aan deze streek. Inderdaad ziet men langs den weg,
die naar de stad voert, een rij huizen, waarvan de dakkapelletjcs als
verhooging van den gevel den aanzet van het dak doorsnijden, juist
zooals bij de Vleeschhal te Gent. Het zou evenwxl onjuist zijn, door
middel der architektuur de herkomst van den schilder te willen bepalen,
omdat de overstelpende veelheid, welke in ieder opzicht gegeven wordt,
zich ook uitstrekt ten opzichte der gebouwen. Op een ander paneel
staan naast elkander gevels in vakwerkverband, zooals die in het Luiksche
gebied veelvuldig voorkomen, huizen in den karakteristieken Doornikschen stijl en daarnaast weer uitgesproken Vlaamsche woningen
(afb. i).
In de stad op den achtergrond van Rogier's „Lucas de Madonna
schilderend" zijn een Waalsche en een Brugsche gevel naast elkander
aan te wijzen. Op het Lam Gods komt deze vermenging van verscheidene
stijlen nog duidelijker uit. De architektuur heeft een overwegend Duitsch
karakter. Het Rijnlandschc torentype, kenbaar aan de overhocksche
plaatsing van het bovengedcelte, komt in enkele varianten voor. Meer
Noord-Duitsch is de toren op het paneel der Ridders door zijn over*) Renders, La Solution du problème ν. d. Weyden-Flémalle-Campin, II, PI. 9.
) op. cit. И, p. 30.
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3- Van Eyck, Lam Gods, midilcnpancel (fragm.), St. Baafs, Gent.

eenkomst met dien der Mariakerk te Stargard ^ en der gelijknamige
kerk te Treptow a/R. 2) (afb. 2). Daarnaast zijn Vlaamsche gebouwen op
te merken, zooals boven de groep der Maagden, waar een huis van het
Brugsche type en de Lieve Vrouwetoren uit deze stad gevonden worden (afb. 3).
De stad links toont smalle houten gevels, zooals er te Gent nog een
bewaard is gebleven, naast Waalsch vakwerkverband, Brugsche „Steenen", Doorniksche gebouwen van grauwen steen en gevels in den trant
der Gentsche Biloke. Men ziet een kerkje in Ballegemschen witten zandsteen, die zoo kan schitteren, wanneer hij nieuw is (afb. 4).
Het werkelijkheidsgevoel der 15e eeuw lag eerder in de getrouwe
weergave van ieder huis afzonderlijk dan in den volledigen aanblik
eener stad. Hierbij wint de Noord-Nederlander het van de Zuidelijke
meesters. In tegenstelling met de Vlaamsche tijdgenooten heeten de
Hollanders bij het weergeven van gebouwen sterker in waarneming dan
^ Norddeutsche Backsteindome, Deutscher Kunstverlag, Berlin, 1930, Abb. 51.
) Ost-Pommern, Deutscher Kunstverlag, Berlin, 1927, Abb. 7. Andere voorbeelden
zijn nog te vinden in „Mittel-Pommern" (Abb. 2) en „Stralsund" (Abb. 3, 4 en 10),
welke beide werkjes in dezelfde reeks versehenen zijn.
2
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in vinding. ^ Maar dit
geldt toch meer voor het
einde dan voor het overige deel dezer eeuw. De
Ontmoeting van Alaria en
Elisabeth (Turijn) door
Van der Weyden, geeft
op den achtergrond een
gebouw, dat wel veel
overeenkomst vertoont
met „La Coste alias
't Goet ter Lucht", afgebeeld in het werk van
Sanderus, 2) terwijl het
gebouw op het middenpaneel van het Portinarialtaar wel eens is aangemerkt in den Doornikschen stijl te zijn gebouwd. 3) De kleine zuiltjes met knolkapiteelen
aan de monumenten, die
tezamen Rome moeten
voorstellen op Memling's
Ursulaschrijn, vindt men
zoowel in Brugsche als

4. Van Eyck, Lam Gods, middenpaneel (fragm.),
St. Baafs, Gent.

andere Vlaamsche kerken terug, *) terwijl op hetzelfde Ursulaschrijn
in de stad, welke als Keulen bedoeld is, Brugsche geveltjes voorkomen
i) Frl., X , S. 37.
) Verheerlijkt Vlaandre, ie deel, afb. 4.
3
) Joseph Destrée, Hugo van der Goes, p. 98.
4
) Deze zuiltjes met knolkapiteelen komen ook voor op een der zijluiken van de
Aanbidding der Koningen, waar de Opdracht in den tempel is voorgesteld.
2
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j . Jan Joest, Opwekking van Lazarus (fragni.),
St. Nicolaas-kerk, Kalkar.

(afb. 31). Alemling's verhouding tot
de architektuur is zoo getypeerd, als
zou ieder werk uit zijn tijd, dat geen
goede bouwkunst te zien geeft, hem
ontzegd moeten worden. 1 ) De ge
bouwen zijn vaak aan de werkelijk
heid ontleend, zooals blijkt bij het
kasteel in het landschap van enkele
zijner Madonna's, waarvoor hetGravensteen te Gent wel als voorbeeld
gediend zal hebben (afb. 164).

6. Me

van Alkmaar, Brooduitdccling,
Amsterdam.

Nuchter in de weergave der architektuur is Jan Joest. De Opwekking
van Lazarus laat weinig sier en exotische elementen zien, waarmee toch
andere meesters uit dien tijd de bijbelsche voorvallen buiten het alledaagsche leven weten te verplaatsen. Bekend met renaissancevormen,
past hij ze hier niet toe, omdat hem aan de realiteit van zijn omgeving
^ Vasnier, L'Architecture dans les oeuvres de Memlinc et de Jean Fouquet, Gazette
des Beaux Arts, 1906, p. 195.
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7· Brugschc School ± 1450, Belegering van Jaffa, Weenen.

meer gelegen is, die tot haar recht komt in het zakelijk weergegeven
marktplein 1 ) (afb. 5). Ook de Meester van Alkmaar geeft de woningbouw
van zijn tijd met koele zakelijkheid weer. De tafereelen der Zeven werken
van barmhartigheid kunnen dit nader illustreeren (afb. 6).
Sinds het einde der 15e eeuw gaat de belangstelling van de ZuidNederlanders sterker naar de Italiaansche vormen der renaissance, terwijl
de Noordelijke meesters zich zooveel mogelijk aan de zichtbare werkelijkheid blijven houden. Nu Gossaert, Orley, Joos van Cleve met fantasiebouwen pronken en in hun paneelen gebouwen ontwerpen, die
nergens bestaan hebben, die ook nooit konden worden opgericht, blijven
de Hollanders trouw aan de eigen, door het klimaat vereischte huizen,
zonder al te overdreven ornamenten. Hun verbeelding gaat niet uit naar
vreemdsoortige fantasiegebouwen, omdat men langer dan in Vlaanderen
!) Frl., I X , S. 13/14.
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voldoening vindt in de eigen architektuur. ^
De zin voor werkelijkheid blijkt
wel sterk uit de wijze, waarop het
embleem der H. Barbara tot een
echten toren gaat worden. Van Eyck
heeft in dit opzicht reeds aanstonds
een hoogtepunt bereikt (titelblad).
De heilige zelf wordt haast van
ondergeschikt belang bij de bedrij
vigheid rond den kerktoren. Het
is de bouw eener middeleeuwsche
kerk, die de belangstelling geldt,
hier uitgebeeld in een verteltrant,
waarbij weinig is overgeslagen. Een
m i n i a t u u r , t o e g e s c h r e v e n a a n H u g O S. Foucquet, Bouw van den Tempel, miniatuur
uit de Joodsche Geschiedenis.

van der Goes, geeft het embleem
der H. Barbara als een toren rondom in het steigerwerk. 2 ) Zoo heeft
de werkelijkheidszin gebroken met de traditie, die de heilige den
toren in de hand gaf of als ornament op haar kleed borduurde. De
sterke bouwlust der 15e eeuw heeft vanzelfsprekend op deze wijze
weerklank kunnen vinden in de schilderkunst. De belangstelling voor
architektuur is zoo groot, dat paneelen zonder gebouwen tot de uit
zonderingen behooren. Het bouwen zelf wordt vaak voorgesteld, ook
in de miniaturen (afb. 7). De bedrijvigheid valt waar te nemen aan
torens, kerken en huizen; de bouw van den Tempel te Jeruzalem door
Foucquet geeft niets anders te zien dan den Westgevel eener kathedraal
in wording (afb. 8). Op den voorgrond is men bezig kalk te bereiden,
beelden te hakken en de natuursteenen blokken van profileeringen te
voorzien en ze pasklaar te maken voor steunbeeren of portaalomlijstingen.
Boven op het werk staat een kraan opgesteld, waarmee de bouwstoffen
Γ
2
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) Frl., X, S. 37/38.
) Joseph Destrée, Hugo van der Goes, afb. op p. 162.

worden opgcheschen. En ondcrtusschen komen vooraanstaande burgers
reeds een bezoek brengen aan het inwendige der voltooide portalen.
Opmerkelijk is, dat een gegeven als de toren van Babel niet veelvuldig
tot onderwerp gekozen wordt, ofschoon dit onbereikbare bouwideaal
hier symbolisch het al te overladen program der late middeleeuwen tot
uitdrukking kon brengen. Maar een tijd, zoo vol scheppingsdrang, heeft
wellicht den nadruk niet willen leggen op deze schaduwzijde, of, meer
vermoedelijk, het onbereikbare van zijn eigen idealen niet begrepen.
Vastgesteld kan worden, dat eerst in de i6e eeuw de geschiedenis van
Babel vaker wordt uitgebeeld, waarbij minder het ontstaan dan wel
het wankele, overmoedige der beweging op den voorgrond gesteld is
(afb. 156).
Wanneer de architektuur is aangeduid als een coulisse in het landschap,
dan is hier niet mee bedoeld, dat de bouwwerken zélf in dccorstijl
werden geschilderd. De stad op den achtergrond der Drie Maria's aan
het H. Graf (van Eyck) (afb. 98) en de breede reeks van bouwwerken
evenals van boomen aan den horizont van het landschap op het Lam
Gods moeten de onkunde verbergen van den schilder, die de vervaging
van het luchtperspectief nog niet juist weet te treffen, omdat de kunst
in het begin der 15c eeuw alle onderdeden der compositie met eenzelfde
accent van kleur en scherpte weergeeft. Maar de huizen en kerken zijn
werkelijk waargenomen en roepen hier en daar bestaande bouwwerken
in den geest. 1 ) De Italianen hebben de architektuur meer als decor
opgevat. Ze is bindend voor de compositie, wanneer een hooge stcenen
muur de bewegelijke figuren in haar vlak bijeenhoudt. Voor het Noorden
zou men eerder geneigd zijn het omgekeerde te beweren, dat de voorgestelde personen houterig aandoen in een vaak goed getroffen ruimte.
De Nederlanders benaderen beter het stilleven van planten en boomen.
Uit de liefde voor de natuur volgde vanzelf de zorg voor alles wat met
het landschap samenhing. En hier speelt de stad een groóte rol.
Van Eyck gaat vooraan met de Rolin-Madonna en heeft daarmee voor
langen tijd het program vastgesteld, zonder dat de tijdgenootcn hem
^ Weak, Hubert and John van Eyck, p. 43, 47, u i , 116 en 186.
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evenwel geheel wisten te volgen (afb. 9). De vast opeengehoopte gebouwen, zooals die links op het middenpaneel van het Lam Gods nog
zijn waar te nemen, zijn op den achtergrond der Rolin-Madonna uiteen
geschoven, om meer ruimte te maken voor straten en pleinen. De meester
schildert hier een stad, die bestaanbaar en bewoonbaar is. Tot in de
kleinste bijzonderheden nauwkeurig waargenomen, liggen kerken, huizen, brug, rivier en landschap in de juiste onderlinge verhouding gegroepeerd. Een gewemel van menschen verplaatst den beschouwer in het
drukke gewoel; op de kade langs de rivier heerscht bedrijvigheid, op
de trappen, die naar de kathedraal voeren, loopen menschen af en aan,
in de nauwe straten kan men ze volgen, over de brug tot in de voorstad
toe. Ten volle begrijpelijk is het dan ook, dat zoovele vorschers getracht
hebben, hier een bepaalde plaats aan te wijzen.
Lang niet in alle gevallen is de werkelijkheid met zooveel talent weergegeven als op den achtergrond der Rolin-Madonna. Zeker niet waar
het een gansche stad betreft, al doen de schilders der 15e eeuw alle moeite
geen detail onverzwegen te laten. Rogier van der Weyden teekent zijn
architekturen met groóte nauwkeurigheid, terwijl ook Bouts het bewijs
levert zich trouw te laten leiden door eigen waarneming. Een meester
als Van der Goes heeft, vooral in zijn later werk, de realiteit meer gezocht
in de psyche der voorgestelde personen, waarvan de vaak verwrongen
gelaatstrekken meer zijn belangstelling schijnen te wekken dan de onbewegelijke gebouwen. De weergave eener stad is vaak meer aangeduid
dan naar de werkelijkheid. Maar voor den laat-middeleeuwer was een
aanduiding reeds voldoende, zooals ook de detailleering van een enkelen
boom hem nader lag dan het silhouet van een uitgestrekt woud. De
nadruk wordt gelegd op de torens, die toch tenslotte het karakter van
een plaats bepalen, zeker in een tijd, toen de woonhuizen in afmetingen
zooveel kleiner waren dan kerkgebouw of Belfort. Een Italiaan verbaast
zich tijdens zijn bezoek aan de Nederlanden over het groóte getal torens
van Doornik en telt er niet minder dan negen en negentig. ^ De schilder
*) Guicciardini, Beschryvinghe der gantscher Nederlanden, Amsterdam,
blz. 325.
10
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9· Van Eyck, Rolin Madonna (fragni.), Parijs.

geeft ze meestal, ieder volledig zichtbaar, op een rij nààst en niet achter
elkander, zoodat de belangstellende alles goed kan onderscheiden.
Op het einde der 15e eeuw treden in Brugge enkele meesters op, die
het gezicht van deze stad op verwonderlijk juiste wijze gaan uitbeelden,
met een liefde voor den totaalaanblik, zooals sedert van Eyck's RolinMadonna nauwelijks meer was waargenomen. Fl et zijn de Meester der
Ursula- en die der Lucia-legende (afb. 19). In het samenvattende van
hun stadsbeeld ligt meer dan een enkele aanduiding van Brugge, waarvan de torens in dit opzicht reeds voldoende zouden geweest zijn. De
verhouding der gebouwen onderling is veel beter dan een halve eeuw
vroeger op het Lam Gods, waar de centraalbouw tusschen de woonhuizen aandoet als een fantastisch reuzengevaarte (afb. 4). De Brugsche
meesters hebben de architektuur geschilderd om haar zelf. Al hebben
11

io. Flémalle, Aanbidding, Dyon.

2І

І

2Ìch

ηυ

8

nÌet

П

І киППСП ШакбП

van de detailvisie, zoo valt toch niet
te ontkennen, dat de architektuur een meer werkelijk karakter verkregen
heeft, mede door de betere plaatsing in het landschap. In de nieuwe
ontwikkelingsphase, welke de kunst rond 1500 gaat doormaken, hebben
dergelijke meesters voor de bouwkunst bijna eenzelfde rol gespeeld als
andere voor het landschap. Het landschap toch ontwikkelt zich in de
16e eeuw van een inventariseeren tot een synthetische visie. 1 ) Is het
niet een gelijk verloop met de architektuur op de paneelen, die ook eerst
uit bijeengebrachte stukjes bestaat, voor de gelegenheid in elkaar gezet,
en pas geleidelijk een geheel gaat vertoonen?
't Beste hebben de schilders 't eraf gebracht, waar ze boerenwoningen
in het landschap konden weergeven. De hoeve of zelfs de eenvoudige,
met stroo bedekte hut is steeds met groóte belangstelling en natuurgetrouw afgebeeld, wat op tafereelen van Christus' Geboorte kan worden
waargenomen bij vroege meesters als Flémalle en Daret (afb. 10). Hebben
zij deze haast bouwvallige schuilplaatsen met zooveel liefde geschilderd,
^ Hoogewerff, De Kunst der Nederlanden, 1931. I, Ы2. 455.
12

omdat die hutten bijn een deel van de natuur vormen, van het landschap,
dat den Nederlandschen meester steeds zoo na gelegen heeft? Dat de
aristocratische hofschilder Bouts minder belangstelling heeft gevoeld
voor het boerenhuis dan volksschilders als Geertgen en Jeroen Bosch,
valt te verwachten. De hooge horizont bleef voorloopig gehandhaafd,
zoolang de schilder nog zooveel zakelijks te vertellen had. Tusschen
Patinier's fantastische rotspartijen, zooals deze langs de Maasstreek niet
voorkomen, temidden van weilanden, door boomgroepen omzoomd,
liggen de Zuid-Nedcrlandsche boerderijen in het glooiende landschap
der Ardennen. Wanneer hij naast zulke exotische landstreken toch de
werkelijkheid heeft nagestreefd, dan ligt die werkelijkheid voor een goed
deel in de belangstelling voor het boerenwoonhuis, dat in z'n karakteristieken eenvoud thans nog kan worden teruggevonden, zooals het in
de schilderkunst der 15e en 16e eeuw is uitgebeeld (afb. 11).
De afbeelding toont een boerderij van het langgeveltype, met wagenberg onder het vooruitspringend dak. Boven den poortingang valt een
duiventoren waar te nemen, hetgeen er op wijst, dat de eigenaar een
welgesteld man is, die van zijn heer het privilege ontvangen heeft duiven
te mogen houden. Rechts van dezen toren bevindt zich de stalling, terwijl
het ronde kippenhok afgezonderd ligt. ^
2. ONWERKELIJKE ARCHITEKTUUR.
Naast het gevoel voor werkelijkheid bezat de laat-middeleeuwer een
sterke drang naar verbeelding en overdrijving. 2) In de monumentale
kathedralen liggen deze laatste karaktertrekken besloten, de overdrijving
der opeengestapelde bouwvormen en doorzichtige materialen naast de
verbeelding van een zoo hoog mogelijken toren, om contact te bereiken
tusschen den mensch op aarde en den hemel daarboven. Het was een
nawerkende mystieke gedachte, die door het verband van verbeelding
*) Mededecling van den heer Clement Trefois te Gent, waarvoor ik hem evenals
voor andere inlichtingen, die hij heeft willen verstrekken, hartelijk dank zeg.
2
) Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, 1921, ie druk, Hoofdstuk I X .
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en werkelijkheid tot een bouwkundige opgave was geworden. In de
schilderkunst van dezen tijd valt de vermenging dezer twee elementen
goed waar te nemen. Het landschap, de figuren, en vaak ook de architektuur zijn zoo getrouw mogelijk naar de werkelijkheid weergegeven,
maar in hun onderlinge verbinding spreekt het onwerkelijke, het onbestaanbare. De voorstelling van het bloedende Lam Gods op een altaar,
door engelen omgeven, is een mystiek gegeven, maar het wordt geplaatst
in een reëele omgeving. En in dit recele treedt weer een onwezenlijk
element naar voren, de onwaarschijnlijke bijeengroepeering van inheemschen en exotischen plantengroei, van architektuur uit verschillende, ver
uiteengelegen landen. De wensch, zooveel mogelijk bij elkander te brengen en te vertellen, overschrijdt de grens van het mogelijke en hier gaat
de schilder gebruik maken van het tooncel. In de opvoering van middelecuwsche stukken bestaat veelheid van tooneel en handeling. In den
Esmoreit spelen twee scènes naast elkander, een op Sicilië, een andere
in het Oosten. In de schilderkunst levert de Meester van Flémalle een
parallel, waar hij op één paneel het huwelijk der H. Maagd en het wonder
van den staf laat zien (afb. 153); beide tafereelen spelen in een afzonderlijk daarvoor bestemde ruimte, juist als bij het tooneel. Dat de schilderkunst het tooneeldecor vrijer en ruimer kan opbouwen, toont Memling
door twee schilderijen, waarop Christus' Lijden en Maria's Vreugden
zijn afgebeeld. Veelheid van handeling was reeds lang gewoonte, en
men zag b.v. in het landschap achter de Kruisiging het Verraad van
Judas en andere voorvallen zich afspelen. Zoo is voor Geertgen tot
Sint Jans vastgesteld, hoe hij achtereenvolgende gebeurtenissen op één
paneel weet te vereenigen en deze slechts scheidt door boomen en rotsen,
die als decor dienst doen. Het verschil van tijd, dat verloopen moet
tusschen de verscheidene tooneelen, wordt enkel aangeduid door hun
onderlingen afstand in de ruimte. ^
Memling heeft nu de architektuur toegepast, om op dezelfde wijze
de verschillende gevallen te scheiden (afb. 12). In de fantastische, bouwdoosachtige stad zijn toch meerdere momenten waar te nemen, die heel
>) Frl. V, S. 19/20.
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12. Mcmling, Lijden van Christus, Turijn.

werkelijk aandoen. Vanuit het venster kijken een man en een vrouw
vol belangstelling naar het Pilatus-oordeel, alsof ze een middeleeuwsch
gebeuren gadeslaan; maar het bouwwerk, waarin de Romeinsche
landvoogd heeft plaats genomen, is een architektuurdecor zonder diepte
en met een pronkgevel. Ook de overige bouwwerken kenmerken zich
meer door overdreven vormen en koepels dan door zakelijke constructie.
De beschouwer moet onder den indruk komen van de machtige centraalbouwen, welke Memling wel hoofdzakelijk uit reisverhalen van Jerusalempelgrims zal gekend hebben. Dezelfde zucht naar vreemden koepelbouw valt waar te nemen op het paneel der Zeven Vreugden van
Maria (afb. m ) . Want ook hier valt verwantschap met het tooneel in
het oog. Voor den paneelschilder waren de mogelijkheden grooter dan
voor den ontwerper van theaterdecors. De eerste kon ook meer zijn
fantasie volgen en Jerusalem voluit beschrijven, zooals het in de verbeelding dier dagen bestaan zal hebben. Op beide paneelen heeft Memling
het werkelijkheidskarakter der architektuur prijsgegeven, om zooveel
15

mogelijk tafereelen in een passende, maar uiterst beknopte plaatsruimte uit te beelden. Het valt niet
moeilijk den schilder bij zijn Lijdensverhaal te volgen, vanaf den
Intocht op Palmzondag tot aan de
kruisiging op den Kalvarieberg,
buiten de stad gelegen. Op dezelfde wijze zijn ook de Zeven Vreugden van Maria langs een geleidelijken weg te beleven. Memling's
voorbeeld is geen alleenstaand geval.
De Meester der Catharinalegende
vertoont de verschillende episoden
uit het leven dezer heilige in open
gebouwtjes, die ver van de werkelijkheid afstaan. Ze dienen enkel
om de „ge\ r allen" te scheiden. Nog
in Gossaert's Lucasaltaar staan de
figuren VÒÒr de ruimte, terwijl de
'^ Van E>'ck (school) ' Levensfontein, Madrid
architektuur er als een decor achter geplaatst is. En zelfs Orley kan zich
niet van dit schema losmaken, zoolang hij verschillende tafereelen op
één paneel wenscht uit te beelden. Het Apostelenaltaar te Weenen laat
meerdere baldakijnachtige gebouwtjes zien, waarin de gebeurtenissen
plaats grijpen. Men wordt steeds herinnerd aan het theaterdecor, dat in
1547 gebruikt werd bij de opvoering van een Passiespel te Valenciennes
en waar soortgelijke, van alle zijden open gebouwtjes staan opgesteld
om verschillende tafereelen te laten spelen, die plaatselijk van elkander
gescheiden zijn. Aan het tooneel ontleend, is ook zeker de voorstelling van de Vereering van het Lam Gods, bekend als „Fontein des
Levens", welk paneel zou geschilderd zijn naar aanleiding van een
opvoering in den „toog" van 1458 op den Poel te Gent. ^ (afb. 13).
^ Van Puyvelde. Schilderkunst en Tooneelvertooningen, blz. 81.
16

Ίφ BcUegambe, Η. Familie, Brussel.

Behalve deze tooneelbouwkunst
bestaat er nog een ander soort van
onwerkelijke architektuur, waarbij
de schilder bepaalde bouwelemen
ten of ornamenten op een onorga
nische of overdreven wijze toepast.
Onwezenlijk en onorganisch zijn de
bouwwerken bij Jeroen Bosch.
Evenals de figuren zijn ze samen
gevoegd uit de meest heterogene
onderdeden, waarbij het geheel niet
alleen fantastisch, maar vaak zelfs
onmogelijk aandoet. Bosch is schil
der en geen architekt. Het schijnt
bijna, dat hij den spot heeft willen
drijven met de bouwbedrijvigheid
en kunstopvattingen van zijn tijd.
Overdreven is ook de architektuur.

zooals die op het einde der 15e en het begin der 16e eeuw veelal
begrepen werd. De zitbank, waarop Gossaert de Madonna der Palermotriptick heeft laten plaats nemen, kenmerkt zich door rusteloosheid
van laat-gotische vormen, zooals in werkelijkheid nooit zullen gezien
zijn (afb. 163).
De schilder werd vermoedelijk gedreven door het drukke, overladen
stijlgevoel dier dagen en hij kon in de toepassing hiervan verder gaan
dan de steenkappers, omdat hem door het materiaal geen grenzen werden
gesteld. Soortgelijke voorbeelden leveren Coninxloo met het paneel
der Ouders van Maria en Bellegambe met het tafereel der H. Familie
(afb. 14). Deze laatste meester is afkomstig uit het in Fransch-Vlaanderen
gelegen Douai en zijn overdreven architektuurvormen zijn verwant
aan de nog bestaande laat-gotische bouwwerken van zijn geboorteplaats.
Overal vindt men eenzelfde overladenheid van herhaalde motieven.
De kroonluchters in van Eyck's binnenhuizen zijn staaltjes van goud17

smeedkunst, zooals zijn architektuur-achtergronden
wel bouwfantasie verraden. ^ Dat deze opmerking niet voor alle pancclen van Van Eyck kan
gelden, mag reeds afdoende zijn aangetoond. Maar
zeer zeker gaat deze meening op voor een deel van
den achtergrond van het
Lam Gods. De toren op
het zijluik der ridders bestaat uit vier geledingen,
welke telkens overhoeks
IJ. Van Eyck, Christus aan het Kruis (fragm.).
Ca' d'Oro, Venetië.
boven elkander geplaatst
zijn. In hoeverre een dergelijke constructie practisch uitvoerbaar kon zijn,
moge hier in het midden blijven, een feit is, dat de gotische bouwmeesters in werkelijkheid zulke torens nooit hebben uitgevoerd. Wel kent men
dezen vorm terug in laat-gotische sacramentshuisjes.2) Bijna geheel naar
de verbeelding van den schilder zijn ook de groóte kerkelijke gebouwen,
rechts en links op het middenpaneel. Vanuit een zwaren onderbouw
groeien organisch kleinere ruimten, die op hun beurt weer een torenachtige bekroning dragen. Fantastische bouwwerken treft men nog aan
op een miniatuur van Van Eyck, in latere replieken ook als paneel bekend,
met een voorstelling der Kruisiging (afb. 15). Op den achtergrond van
eenzelfde geval geeft Jan Provost dergelijke gebouwen, die er zelfs toe
zouden kunnen bijdragen, deze architektuur als een signatuur van den
meester op te vatten. De bouwwerken van Provost zien er wel eens uit
als metaal, van luchtbogen en pinakels voorzien. Ze schijnen geen
!) Frl. I, S. 131.
2
) August Grisebach, Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1912, S. 212. Оеге schrij
ver wijst er terecht op, dat de grondvorm van dit soort torens van Van Eyck gelijkenis
vertoont met de Engelsche architektuur.
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woonruimten te bevatten en enkel tot bezienswaardigheid te dienen. ^
Dat ze een afkeer van den ouden bouwtrant aantoonen, zou men Friedländer mogen betwisten; dat de architektuur zelf in groóte trekken
ontstaan is in de verbeelding van Provost, kan echter met waarschijnlijkheid worden aangenomen.
Het is vaak moeilijk uit te maken, waar de werkelijkheid plaats maakt
voor fantasie. Als een betrouwbare maatstaf zou hier zeer zeker kunnen
dienen een vergelijking met gebouwen, welke op de achtergronden der
schilderijen voorkomen en thans, zij het wellicht ook in gewijzigden
vorm, nog bestaan.

]

) Frl., IX, S. 84/85.
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HOOFDSTUK IL

Bepaalde Architektuur.
ι. H E T STADSBEELD.
„Da, wie bekannt, erst spät im 15 Jahrh. die Künstler
bei der Zeichnung von Städten es darauf anlegten, die
kennzeichnenden Züge einer bestimmten Stadt wieder2ugeben, und sich meist mit einem phantastischen Phantasiebilde begnügten, so war es unmöglich, eine gröszere
Zahl der Wirklichkeit entsprechender Darstellungen von
Ortlichkeiten und Gebäulichkeiten aus dem Mittelalter
bei zu bringen."
Philippi, Kulturgeschichtlicher Atlas, S. 102.

Dit hoofdstuk wil meer in bijzonderheden nagaan, in hoeverre de
schilders zich aan de werkelijkheid hebben gehouden. Voor kerken,
torens en grootere gebouwen, welke nog bestaan of door afbeeldingen
uit vroeger eeuwen bekend zijn gebleven, zal dit onderzoek minder
lastig vallen dan voor de woonhuizen. Deze zijn immers nagenoeg alle
verdwenen. Ze vertoonden een bepaald type, zoodat hoogstens het architektonische karakter van een bepaalde plaats zal kunnen worden vastgesteld, waarbij nog komt dat het stadsplan vaak veranderd is. Maar
ook bij de tijdgenooten zal het burgerlijke woonhuis minder belangstelling gewekt hebben dan de torens. Binnen de ommuring in den nauwkeurig omschreven en bepaalden stadsomtrek moeten de kerktoren en Belfort
sterker gesproken hebben temidden der nederige woonhuizen dan
tegenwoordig, nu men het begin en einde van een stad niet juist meer
kan bepalen, nu de kerken maar al te dikwijls op onoordeelkundige
wijze zijn vrijgclegd en de concurreerende hoogbouw maar al te veel
afbreuk doet aan de afmetingen der kathedralen. In een tijd, toen iedere
stad een kleine maatschappij op zich vormde en de stedeling er een lokaal
patriottisme op nahield, trachtte men in onderlingen naijver de eigen
stad in beteekenis en grootschheid boven die der naburen te verheffen
door een overstelpenden rijkdom aan spitsen.
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Het Belfort en de kerktoren, symbolen van burgertrots en geloofsleven, nemen de eerste plaats in en zijn tegelijk de levensuiting van
geheele geslachten gedurende eeuwen. De toren bepaalt het silhouet
der stad, hij is de richtwijzer voor den reiziger, die vanuit het vlakke
land de stad nadert. Onder de steden gold Zutphen als de stad met de
vele torens. Een bewijs van de felle geestdrift, waarmede kerken en
torens gebouwd werden, vaak enkel om een hoogterecord te behalen
of te behouden, geeft Beauvais. Dit stadje had de reputatie het hoogste
kerkgebouw te bezitten, waarvan nog alleen koor en transept met moeite
voltooid waren. De bouw van Sint Pieter te Rome zorgde voor de teleurstelling: Beauvais werd overtroffen. En het is wel een staaltje van lokale
eerzucht en trots, dat het kleine stadje, ondanks de geslonken geldmiddelen, met Rome durfde gaan concurreeren en de architektonische uitdaging aannam. De bouw van het schip werd gestaakt en men ging aan
het werk om op de viering een toren te plaatsen, die in hoogte den koepel
van Sint Pieter moest overtreffen. Dat het gevaarte na enkele jaren reeds
ineenstortte, behoeft geen betoog. Hoewel dit geval te Beauvais zich
afspeelde in het midden der zestiende eeuw, kan men het beschouwen
als een toepassing der middeleeuwsche idee, die zeker in dergelijke
kleinere plaatsen nog lang bleef nawerken, vooral zoolang men nog
voortbouwde aan dat eenige monument, het middelpunt van alle leven
en zorg: de kathedraal.
De stadsafbeeldingen op den achtergrond van schilderijen, welke zijn
te identifieccren met bepaalde steden, zullen als voornaamste kenmerk
dus de torens laten uitkomen. Brugge gaat hierin vooraan. Talrijk zijn
de voorstellingen van deze belangrijke kunst- en handelsstad op den
achtergrond van schilderijen. Verklaarbaar is dit, omdat deze plaats een
centrum van schilderkunst geweest is, zoodat er ook van een bepaalde
school kan gesproken worden.
Brugge. De ontwikkeling van deze stadsgezichten is wellicht het beste
na te gaan op enkele paneelen, toegeschreven aan den Meester der H.
Lucialegende, welke naam ontleend is aan de voorstelling uit 1480 in
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de St. Jacobskerk te Brugge. Op
den achtergrond zijn twee torens
herkenbaar, de О. L. Vrouwetoren
en het Belfort, dit laatste bouw
werk in nog onvoltooiden staat. 1 )
Bekend is, hoe tot omstreeks 1482
nog slechts de beide onderste ge
ledingen gereed waren, waarop een
voorloopig zadeldak was aange
bracht. Tusschen 1482 en ongeveer
1490 werd dan de achtkantige
bovengeleding gebouwd (afb. 16),
die eenigen tijd later een slanke
spits kreeg. Deze brandde echter
in 1493 af, om in 1502 wederom
hersteld te worden. 2 ) Het verloop
van deze bouwbeweging kan men
gemakkelijk op depaneelen volgen.
De onvoltooide toestand, zooals
die voorkomt op het schilderij in
St. Jacob, wordt nog terugge
16. Belfort, Brugge, foto.
vonden op andere werken van
dcnzelfden meester (afb. 17). Rond de beide torens is een heel stadsbeeld
opgebouwd, dat met bijzondere toewijding voor de architektuur breed
voerig is uitgewerkt.
In een zelfde stadium is het Belfort weergegeven door den Meester
der St. Ursula-legende (afb. 18). De stad is hier gezien vanaf het Minne
water, vanwaar men thans nog dit uitzicht heeft op de ligging der torens.
Van hieruit is ook het Brugsche stadsbeeld waargenomen door den
Meester der Lucia-legende op den achtergrond van een paneel, dat rond
1) Fierens-Gevaert, La Peinture à Bruges, p. 20, ziet ten onrechte dezen Belforttoren voor dien van S. Salvator aan.
2
) Weale, Bruges et ses Environs, p. 45. Thans bestaat deze spits niet meer.
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sehe aehtergronden ; de situatie der gebouwen rond het water, de torens
der poort, door een houten bruggetje verbonden, wijzen op de nauwkeurige weergave van dit stadsbeeld 1 ) (afb. 20). De laatste phase der
bouwgesch iedenis van den Belforttoren wordt getoond op een paneel, voorstellend Christus aan het Kruis, waar aan den horizont het silhouet van
Bruggezichtbaaris(afb. 21). Geheel rechts staat de Belforttoren met den in
1502 herstelden spits, want dit schilderij dateert uit het begin der 16e
eeuw.2) Rechts van Christus is de voormalige St. Donaaskerk, rechts van
Johannes het huis der Oosterlingen zichtbaar, met de zeven torens. 3 )
^ Wanneer Friedländer (dl. VI, S. 69) deze architektuurachtergronden als een
signatuur van den Meester der Lucia-legende wil beschouwen, zij in dit verband toch
uitdrukkelijk gewezen op de vele verschilpunten, welke in het algemeene aspect en
ook in details kunnen worden waargenomen. Wat de architektuur betreft, zou het
wellicht voorzichtiger zijn, van een bepaald schildersatelier dan van een bepaalden
meester te spreken.
2
) Deze in 1502 herstelde spits verbrandde wederom in 1741 (Weale, op. cit. p. 43).
3
) Een uitgebreid stadsbeeld komt eveneens voor in den Breslauer Froissart, afgebeeld in Belgische Kunstdenkmäler, I, Taf. 15.
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к). Meester der Lucia-Legende, Maria met Kind (fragni.), Verz. ν. d. Eist, Weencn.

Wanneer men de besproken stadsgezichten uit de 15e eeuw eens gaat
vergelijken met eenzelfde voorstelling door Antoine Claeissins, op den
achtergrond van het 1605 gedateerd tafereel „Mars temidden der Schoone
Kunsten", dan bemerkt men, dat de oudere Brugsche meesters in gevoel
voor de werkelijkheid niet achterstonden bij dezen, tot in de 17e eeuw
werkzamen schilder (afb. 22). Alleen is nu de wijze van voorstelling
veranderd en past de stad meer organisch aan bij het landschap, al is de
juiste verhouding tusschen figuren en achtergrond nog niet gevonden.
De aanblik der stad is meer open geworden, het opeengedrongene, dat
een i5e-eeuwsche uitbeelding steeds blijft behouden, is hier beter opge
lost; de monumenten staan vrijer in de omgeving en wekken minder
den indruk, uit een bouwdoos in elkander te zijn gezet. Ze geven het
karakter misschien zelfs beter aan, zonder teveel details op te sommen.
Het is niet ongegrond, na de bespreking van deze Brugsche achter
gronden, over welker identificatie wel geen twijfel zal bestaan, over te
gaan tot de behandeling van het stadsbeeld op den achtergrond der
Rolin-AIadonna (afb. 23). Hoe wezenlijk doet deze architektuur aan, met
welk een liefde voor werkelijke bouwkunst heeft de groóte van Eyck
dit kleine hoekje van zijn paneel weer behandeld! In een open loggia
24

zo. Meester der Lucia-Legende, Christus aan het Kruis (fragm.), Verz. Bottcnwiescr, Berlijn.

zit rechts van den beschouwer de H. Maagd met op haar schoot het
Jesuskind, dat de rechterhand zegenend opheft tot den kanselier Rolin,
die links in geknielde houding is afgebeeld (afb. 126). Tusschen de
Madonna en den kanselier is een open ruimte gelaten in het vertrek,
dat hier door middel van drie rondbogen op een uiterst fijn gedetailleerd
landschap uitzicht geeft. Tusschen den middelsten der bogen kronkelt
een rivier, waarvan de oorsprong te zoeken is in de bergen, welke den
horizont vormen. Volgens de opvattingen en het technisch vermogen
der 15 e-eeuwsche schilderkunst is deze rivier, om het perspectief zoo
ver mogelijk te laten werken, in kronkelingen en bochten weergegeven.
Door den rechter boog geeft de schilder een tot in bijzonderheden uitgewerkt stadsbeeld, dat achter het Jesuskind is geschilderd in goudgele
tinten; het geeft een fijnheid van lijnenspel evenals de kroon die door
een engel op het hoofd der Madonna geplaatst wordt. Door den linker
boog ziet men een kleinere plaats, vermoedelijk een voorstad, door
middel van een versterkte brug met de stad aan den rechterkant verbonden.
Er is waarschijnlijk geen enkele architektuur-uitbeelding, die zoozeer
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21, Vlaamsch Meester, Christus aan het Kruis (fragm.), Jerusalcmkerk, Brugge.

de belangstelling heeft gewekt en waarvan de identificatie met zooveel
chauvinisme is betracht als deze achtergrond der Rolin-Madonna. Reeds
in i860 schijnt Bigame in zijn studie over den kanselier Rolin het stadsbeeld voor Brugge te hebben aangezien, zonder daar verdere bewijzen
voor aan te voeren. 1 ) Een ander meent ten opzichte van den achtergrond,
dat een Fransche landstreek is weergegeven. 2) Dat deze stad Maastricht
zou kunnen zijn, verwerpt de schrijver, zonder ook maar een enkele
grond hiervoor te noemen. Vermakelijk is, hoe een Franschman, die
de Rolin-Madonna als een werk van Jan van Eyck sterk betwist, in den
kanselier den persoon ziet van Karel VIL Wanneer de schrijver zich
dan in den persoon van den stichter vergist heeft, is het begrijpelijk, dat
zijn vermoedens omtrent de uitgebeelde stad den verkeerden weg opgaan.
Hij brengt deze in verband met steden, die door Karel VII belegerd zijn.
De architectuur der hal of loggia, zuiver romaansch volgens schrijver,
zou tot een identificatie van het stadsbeeld kunnen leiden, i'.n hij waagt
de veronderstelling dat het paneel geschilderd werd in een der Zuid1

) F. de Mely, La Vierge au Donateur du Louvre, Revue archéologique, Paris,
1916, p. 277.
-) Karl Voll, Jan van Eyck en France, Gazette des Beaux Arts, 1901. p. 215.
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Fransche steden : Tartas,
Marmande of Réole in Bazadois.Hn alsof de lezernog
geen keus genoeg heeft,
wordt tenslotte nog Lyon
genoemd. Ja zelfs nauwkeurig wordt de plaats verondersteld, van waaruit de
schilder zijn uitzicht kan
hebben gehad: de oude
kerk de Fourvières. De
witte
gletschertoppen op
22. Claeìssins, Mars en de Schoonc Kunsten, Brugge.
den achtergrond vormen
dan den besneeuwden bergketen van Dauphiné. 1 )
Aleer volledigheidshalve werden deze schrijvers besproken, die zonder
argumenten het voor een bepaalde stad meenden te moeten opnemen
of, zooals Pigeon, op een volkomen dwaalspoor geraakten. Een Duitsch
kunstgeleerde tracht voor Luik in de bres te springen. Zijn argumenten
zijn niet talrijk. De ligging der stad op den linker oever, dus rechts van
den beschouwer, klopt met de ligging van Luik, en naar de oriëntatie
der kerken te oordeelen, zou de schilder vanuit het Noorden de stad
gezien hebben. Hier ligt in Luik een heuvel met de citadel. Ook de stad
op de Rol in-Madonna is vanaf een hoogte waargenomen. Een eiland
zou zich nabij Luik eveneens in de rivier bevinden. Omtrent de krommingen der rivier ten opzichte van den loop der Maas durft deze vorscher
zich niet uit te laten. En wat het voornaamste is, de identificatie der
bouwwerken en torens laat de schrijver liever aan deskundigen over. 2)
James Weale wijst op de overeenkomst met den achtergrond der Rothschild-Madonna (afb. 24). Maar ook de verschillen stipt hij aan: op den
^ Amédée Pigeon, L'auteur et les personnages du tableau dénommé. Le Retable
du Parlement, Les Arts, 1905. no. 37. p. 14 en no. 41. p. 32.
2
) Felix Rosen, Die Natur in der Kunst, S. 92. Ook Karl Voll, Die altniederl. Malerei,
Leipzig, 1923, S. 38, meent het stadsbeeld voor Luik te moeten aanzien.
2
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23. Van Eyck, Rolin Madonna (fragm.) Parijs.

achtergrond der Rothschild-Madonna ziet men een vrij geloofwaardige
afbeelding der St. Paulskerk te Londen, op den achtergrond der RolinMadonna een Fransch-gotische kathedraal 1 ) (afb. 25). Eenige overeenkomst met Maastricht valt echter volgens hem niet te ontkennen, al
is het slechts een algemeene topografische gesteldheid. 2 )
In 1916 kwam weer een Franschman met een artikel, waarvan de titel
reeds aanwijst, in welke richting de schrijver het stadsbeeld meende te
moeten zoeken. Dat hier en op het paneel der verzameling Rothschild
*) Dezelfde architektuur-achtergrond als op de Rothschild-Madonna vindt men
terug op een miniatuur, de titelplaat van den Godstaat van den H. Augustinus, in
1445 voltooid voor Jean Chevrot, bisschop van Doornik.
Ten onrechte veronderstelt Prof. Bijvanck, dat deze achtergrond is geïnspireerd op
de stad Doornik. Vgl. Oudheidkundig Jaarboek, 1930, blz. 93.
2
) Weale, Hubert and John van Eyck, p. 116 en van denzelfden schrijver The van
Eycks and their Art, (cat.) p. 89.
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dezelfde stad zou zijn uitgebeeld,
bestrijdt hij en hiervoor haalt hij de
volgende gronden aan: de eenige
overeenkomst is, dat in beide gevallen een stad aan een rivier met
brug is uitgebeeld ; de loop der rivier
is anders; op de Madonna met Karthuizer ziet men een kerk in den
trant der oude St. Paul te Londen,
welke op de Rolin-Madonna ontbreekt; bij de Rothschild-Madonna
24. Van Evck, Madonna met Karthuizer,
(fragm.) Vcrz. Rothschild, Parijs. ·

ziet m e n vijf, o p d e R o l i n - M a d o n n a

veertien kerktorens; de brug en
heuvel met bosschen op den achtergrond verschillen in beide paneelen;
het eiland in de rivier ontbreekt bij Rothschild's Madonna; ook de
paneelen te München (Lucas de Madonna schilderend) en te Berlijn
(Madonna en Karthuizer) vertoonen een geheel anderen achtergrond
dan de Rolin-Madonna. Vervolgens gaat schrijver na, of de steden
Brugge, Londen, Luik, Maastricht, Marmande, la Réole, Bazas of Lyon
in aanmerking kunnen komen voor het stadsgezicht en het valt hem
zeer gemakkelijk aan de hand van vrijwel waardeloos vergelijkingsmateriaal „aan te toonen", dat de eerste zeven steden uitgesloten kunnen
worden geacht. Het vergelijkingsmateriaal bestaat immers uit zeer onnauwkeurige en bovendien onleesbare stadsgezichten in vogelvlucht uit
„Raccolta di le più illustri famose città di tutto il mundo" uit de i6e
eeuw. 1 ) Maar voor Lyon toont de Mély meer belangstelling. Лап den
horizont wijst hij de Alpen, waarvan zelfs verscheidene toppen met
^ Dat schrijver het niet erg nauw neemt met zijn gegevens, toont hij in zijn artikel
Le Retable du cellier et la Signature de Jean Bellegambe, Revue de l'Art, 1908, p. 97.
Waar het afgebeelde schilderij te vaag is, teekent hij zelf den achtergrond na en ver
gelijkt dit teekeningetje met een afbeelding van een teekening naar anderen! Of hier
werkelijk de abdijkerk van Flines is afgebeeld, zooals schrijver meent (het gebouw
staat in het landschap achter den H. Bernardus met twee Cisterciensers), kan wegens
gebrek aan deugdelijk materiaal moeilijk worden uitgemaakt.
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25. Oude St. Paulskcrk, Londen.

name genoemd \vorden. Volgens een gezicht op Lyon in vogelvlucht
uit de 17e eeuw, naar het werk van Vingtrinier, somt de schrijver een
reeks van gebouwen op uit Lyon, welke ook op de stad van Van Eyck
zouden voorkomen. Geen enkel punt van overeenkomst wordt opgegeven, en als men de kaart van Lyon beziet, blijkt de topografie der
stad geheel anders. Van Eyck moet volgens de berekening van de Mély
de stad gezien hebben vanaf het punt, waar Rhône en Saône samenvloeien. Hier stond het klooster van Ainay, een romaansch gebouw.
En de kapiteelen in de kloosterkerk vertoonen evenals die op de RolinMadonna voorstellingen uit het Oude Testament, o.a. zondeval en
verdrijving uit het Paradijs. Deze overeenkomst zou inderdaad merkwaardig zijn, als dergelijke voorstellingen niet algemeen waren voor de
romaansche beeldhouwkunst. 1 ) Daar, voor zoover kan worden nagegaan,
noch de totaalaanblik, noch een enkel gebouw of toren zelfs maar eenigszins verwant is met de architektuur op den achtergrond der Rolin-Ma^ De Lasteyrie, l'Architecture religieuse en France à l'Epoque romane, p. 630.

donna, mag men ook de meening van de Mély van de hand wijzen en
zijn stelling onbewezen achten, als zou Lyon zijn afgebeeld door Jan van
Eyck. Trouwens, welk verband bestaat er tusschen Rolin en deze stad? 1 )
Voor Lyon meende een Fransch militair het ook nog eens te moeten
opnemen. Na eerst de geometrische middelen besproken te hebben,
noodig om een landschap te identificeeren, laat hij een relaas volgen
over „la scénographie des primitifs", aan de hand der moderne artilleriewetenschap en driehoeksmeting. Langs geometrischen weg tracht hij
dan aan te toonen, dat Lyon is uitgebeeld, waarbij intusschen heel wat
afwijkingen worden vastgesteld. Gezien deze afwijkingen en de gevolgde
methode, voldoet de Overste niet aan de eischen, die men aan een ernstig
kunsthistorisch onderzoek mag stellen. Geen enkel gebouw of toren
van Lyon heeft de schrijver op den achtergrond der Rolin-Madonna
kunnen aanwijzen. 2)
Na de vele pleidooien, die van verschillende zijden voor de identificatie van een bepaalde stad reeds gehouden zijn, komt een landgenoot
het architektuurbeeld op den achtergrond der Rolin-Madonna opnieuw
voor Alaastricht opeischen. 3) Dat van Eyck geen portret van een bepaalde stad wil geven, daarvan is Dr. van Nispen genoeg overtuigd.
Voor Maastricht pleiten volgens hem: „ie. de algemeene ligging;
2e. eenige bijzondere details." Maar de kade, die vanaf de brug naar
het Zuiden, dus van den beschouwer af, langs de stad loopt, lijkt geen
specifiek kenmerk voor Maastricht. Ook de watermolens, die aan deze
Noordelijke zijde der brug zouden gelegen zijn, vormen geen overtuigend
bewijs voor een bepaalde stad. De stadsmuur maakt even ten Noorden
der brug een knik, zoodat de torens der omwalling zichtbaar worden.
Verder is het verloop van den muur niet te volgen. Schrijver tracht het
verloop nader vast te stellen op den achtergrond van een ander schilderij,
^ F. de Mély, La Vierge au Donateur du Louvre et la Ville de Lyon, Revue
Archéologique, Paris, 1916, p . 272.
2
) Lieutenant-colonel Andrieu, Le Paysage de la Vierge au Donateur de van Eyck
au Musée du Louvre, Revue Archéologique, 5 e série, 1929, p. 1.
3
) Jhr. E. van Nibpen tot Sevenaer, Heeft Jan van Eyck te Maastricht gewoond?.
Oudheidkundig Jaarboek, 1952, biz. 91.
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n.l. de Madonna met Karthuizer, waar men de rivier naar het Westen
ziet ombuigen langs de stadsmuren. Van Ryck zou nu een typisch Maastrichtsch gegeven, een poort uitkomend op een gracht, waarover geen
brug geslagen was, hebben uitgebeeld. Schrijver meent dat het de Veerlinxpont is, genaamd naar het veer dat er placht aan te leggen. Maar
de plaatsing ervan naar het Westen zou dan onjuist zijn. Daarbij is de
methode niet geheel te verdedigen, om twee architektuur-achtergronden
op twee verschillende schilderijen te gaan samenvoegen tot constructie
van één stadsplan, temeer waar het geenszins onmogelijk zou zijn dat
de kerk op den achtergrond van het paneel van Rothschild de oude St.
Paul te Londen voorstelt, waardoor het verband met Maastricht wel
eenigszins verzwakt wordt. 1 ) Evenals de Veerlinxpont wil schrijver
ook een kapel op den berg, buiten de stad, van zijn werkelijke plaats
verschuiven om voor den schilder technische omstandigheden. Dat het
Zuidfront der stadsomwalling naar het Westen toe zulk een „opvallende
verandering in het regelmatig verloop der ommuring" vertoont, valt
op het schilderij toch niet waar te nemen.
Omtrent de gesteldheid der brug gaat Dr. van Nispen te rade bij
een schilderij van Joris van der Hagen en de reisbeschrijving van Philippe
de Hurgcs, die in 1615 ^Maastricht bezocht heeft. Waar deze beide getuigen opgeven, dat de brug tien bogen telde en zoowel aan de zijde van
Maastricht als aan den kant van Wijk een donjon bezat, is de overeenkomst met dat gedeelte op den achtergrond der Rolin-Madonna niet
heel overtuigend.
Dan gaat hij over tot het bespreken der kerken; deze te kunnen terugkennen zou wel van zeer groóte beteekenis zijn voor het identincceren
van een bepaalde stad. Nog geen enkelen schrijver is dit gelukt en ook
Dr. van Nispen kan op dit uiterst gewichtige punt geen klaarheid geven.
De Brugsche stadsgezichten, welke reeds besproken zijn, waren alleen
kenbaar aan de torens, het hoofdmoment van iedere stad. En zou van
Eyck hier geen enkele kerk, geen enkelen toren van Maastricht hebben
uitgebeeld? Van de groóte kathedraal in het midden getuigt schrijver,
!) Weale, The van Eycks and their art, p. 92.
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dat ze geen Maastrichtsch gegeven is: „De opeenhooping van kerken
en kapellen is niet natuurgetrouw; wel lagen er ten tijde van Van Eyck
in den door hem weergegeven stadssector te Maastricht 18 bedehuizen.
Men vergeve het mij dus, dat ik deze kerken niet alle ga bespreken."
Met deze verontschuldiging ontslaat Dr. van Nispen zich echter van
zijn voornaamste taak. Mocht hij eens enkele dier Maastricht sehe kerken
hebben teruggekend en aannemelijk gemaakt, dan zou het onderzoek
zeker aan waarde gewonnen hebben. Dat de toren achter het hoofd van
het Jczuskind geenszins die der St. Janskerk kan zijn, is duidelijk. Immers
deze toren was in 1393 door den storm verwoest en werd eerst na 1450
wederom opgebouwd; hij bestond dus niet in den tijd, toen van Eyck
den achtergrond der Rolin-Madonna schilderde. 1 ) „Het lage dak en de
geringe hoogte van den lichtbeuk van het schip", die Dr. van Nispen
wèl kenmerkend voor Maastricht vindt en niet voor Utrecht, ziet men
terug op een altaarstuk uit i 1450 in het Centraal museum te Utrecht,
waar de Domtoren van Utrecht wordt afgebeeld met het lage, nog romaansche schip. Eerder zou men dus in de kerk op den achtergrond
der Rolin-Madonna overeenkomst kunnen zien met de Domkerk te
Utrecht, waarvan van Eyck den toren reeds eerder uitbeeldde op den
achtergrond van het Lam Gods. De romaansche toren met overhoeks
geplaatst verlengstuk van twee geledingen, zou volgens schrijver het
torentje kunnen zijn, dat tegen de Zuidzijde van het koor der O. L.
Vrouwekerk was aangebouwd. Een teekening van dit gedeelte der O.L.
Vrouwekerk door A. Rademaker doet wel eenig verschil zien met het
veel slankere en ook hoogere torentje op den achtergrond der RolinMadonna, hoewel dit argument zeker eenigc waarde heeft. 2)
Tenslotte wordt de ligging der straten besproken ten opzichte der
rivier de Maas, zooals schrijver reeds bij voorbaat meent te mogen veronderstellen. „De bebouwing in Maastricht is hiermee in overeenstemming; evenwijdig aan de Maas ligt een reeks straten van de kerk
^ Voorloopige lijst der Nededandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst,
VIII., I. De Provincie Limburg, blz. 240.
'2) afb. 4 in het artikel Dr. van N'ispen.
3
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гб. Noord-Ncdcrlandsch Meester, Christus aan het Kruis (fragm.) Utrecht.

van O. L. Vrouw tot aan de Markt; tusschen deze evenwijdige lijnen
zijn alle straten van die kerk tot aan de Markt, evenwijdig aan de rich
ting van de brug aangelegd." Maar is een dergelijke straten-aanleg niet
gewoon voor steden aan een rivier? Deze argumenten kunnen tezamen
dus moeilijk de overtuiging bijbrengen, hoe het „onomstootelijk vast
staat, dat Jan van Eyck Maastricht zóó goed moet hebben gekend, dat
hij (waarschijnlijk ettelijke jaren, nadat hij de stad heeft verlaten) in
staat blijkt de vroeger waargenomen details later zóó nauwkeurig te
kunnen weergeven." Of nog sterker ,,Jan van Eyck moet te Maastricht
hebben gewoond". Om dit aan te toonen, zou men zich wellicht beter
tot de archivalia kunnen wenden.
Als eindconclusie zou men dan ook kunnen vaststellen, dat van Eyck
op den achtergrond der Rolin-Madonna geen bepaalde stad heeft willen
uitbeelden. Hij heeft deze lichtend geschilderde stad samengesteld uit
een bloemlezing van architektuurvormen, zooals ze voorkwamen aan
34

kerken uit zijn tijd en zooals ze aan vele monumenten kunnen worden
teruggevonden. De groóte kathedraal, waarvan schip en dwarspand
enkel te onderscheiden vallen, vertoont kenmerken der Noord-Franschc
gotiek, de toren links van het Jezuskind behoort eerder thuis in den
kring van den Utrechtschen Domtoren.
Geïnspireerd op plaatsen, die de schilder bezocht had, schijnt het
stadsbeeld tenslotte het ideaal van een middelecuwsche stad te vormen. 1 )
Utrecht. In het Centraal Museum te Utrecht wordt een drieluik bewaard, waarvan het middenpaneel den gekruisten Christus voorstelt,
ter weerszijden waarvan Maria en Johannes (afb. 26). Achter het kruis
strekt zich over de geheele breedte een ommuurde stad uit, waarbij
verschillende kerktorens boven de daken der huizen uitsteken. Tot
voor enkele jaren was nog alleen de Domtoren met kerk als een werkelijk
bestaand monument geïdentificeerd. 2 ) Nu een Utrechtsch kunsthistoricus meerdere kerken als plaatselijke gebouwen blijkt terug te kennen,
kan men den achtergrond min of meer beschouwen als een bedoeld
stadsbeeld.3) De Domkerk vertoont het gotische koor en het romaansche
schip, maar van het gotische dwarspand is op het paneel nog niets te
zien. Dit werd aan de Zuidzijde begonnen; in 1467 volgde de Noordkant.
1477 was het geheele dwarspand onder de kap, waarom Dr. Labouchere
veronderstelt, dat het begin der werkzaamheden —_ 1460 kan gesteld
worden, omdat de bouw van het Noordelijke deel ongeveer tien jaren
in beslag nam. Op het schilderij, dat de Domkerk laat zien naar de Noordzijde toe, bemerkt men nog niets van eenigen bouw van het Noordertransept. Ook is het Zuidelijke deel nog niet zoover gevorderd, dat het
boven het romaansche schip uitsteekt.
Geheel links zou de Buurkerk zijn afgebeeld, echter niet heelemaal
juist, daar in werkelijkheid de kerk een dwarspand bezat en een schip,
*) Zoo oordeelt ook Frl. I. S. 96/97.
ä
) Λ. W. Weissman, De Domkerk te Utrecht, Oud-Holland, 1905, blz. 198 en 204.
3
) Dr. G. C. Labouchere was zoo vriendelijk in een uitvoerig schrijven zijn onderzoek
omtrent het schilderij mede te deelen. Het hierna volgende ontleen ik dan ook aan
zijn gegevens.
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waarvan het dak hooger was dan dat
van koor en dwarspand. Dit dak van
het schip is in 1457 n o g n i e i g e "
heel voltooid, terwijl op het paneel
een afgebouwd schip te zien is. ^
Naar deze topografische gegevens
dateert Dr. Labouchere de triptiek
tusschen 1457 e n І 4б7 (aanvang
Noordertransept derDomkerk),welke
dateering overeenkomt met de ver
onderstelling van Prof. Bijvanck, die
het ontstaan + 1460 plaatst. Hoe
wel de Buurkerk niet geheel juist
is weergegeven, is de vierkante toren
met zijn eigenaardige bekroning goed
te herkennen. Het dak van het schip

27· Rogier van der Wcyden, Bladclin-ahaar,
Berlijn.

sluit hoog aan tegen den toren, tot aan de galmgaten. Eenzelfde
dispositie valt waar te nemen op een teekening door Waterloo uit
1650. 2 ) Verder zouden nog zijn terug te kennen de twee torens van
Sint Pieter boven het hoofd van Johannes; rechts daarvan, boven het
romaansche schip van den Dom uitstekend, de torens der St. Paulus
abdij. De twee spitsen van S. Salvator komen bij juiste topografische weer
gave rechts van den Dom, dus buiten het paneel te liggen. Vermeld zij
nog, dat de Buurkerk ten opzichte der Domkerk topografisch niet juist
is gegeven. Behalve deze kerken kunnen geen andere gebouwen geïdentificeerd worden. 3)
Middelburg. Het Bladelin-altaar werd door Rogier van der Weyden
geschilderd, vermoedelijk in opdracht van Bladelin, geheimraad en
*) E. J. Haslinghuis, De Buurkerk te Utrecht en hare bouwgeschiedenis, Oudheidkundig Jaarboek 1926-1927, blz. 122, waar oude afbeeldingen der Buurkerk worden
gereproduceerd.
2
) Vgl· Ι 1 6 1 art. van Haslinghuis, afb. 12, blz. 132.
3
) Een ander, sterk gerestaureerd stadsbeeld van Utrecht wordt bewaard in het
Centraal Museum.
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28. Kasteel te Middelburg, naar een gravure der i8e eeuw

schatbewaarder van Philips den Goede. ^ Het middenluik van deze
triptiek stelt voor de Geboorte van Christus in een stal, bij welke gebeurtenis de stichter geknield is afgebeeld. In de verte ligt een stad
(afb. 27). Dit altaarstuk was bestemd voor de kerk van Middelburg,
een plaatsje tusschen Damme en Aardenburg en op last van Philips
den Goede in 1444 opgericht „tot begunstiging van den Ridder Pieter
Bladelin, zijnen Geheimen Raad, en Penning-meester, aan wien deze
stad haaren opkomst verschuldigt is, mits hij alles wat in zijn vermogen
was, toebracht om haar in een bloeienden staat te stellen, en te versieren."
Een altaarstuk dus voor een bepaalde kerk in een bepaalde stad. En op
den achtergrond een stadsbeeld, behandeld met een opvallende liefde
voor de werkelijkheid. Het vermoeden ligt voor de hand, dat men hier
een natuurgetrouwe afbeelding, een werkelijk portret moet zien van
het pas opgerichte Middelburg, waarvan de stichter op hetzelfde paneel
!) Fr. II, S. 21 en 103.
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wordt weergegeven. Verder beschrijft Sanderus, hoe in 1448 met toestemming der stad Brugge een fraai kasteel te Middelburg wordt gebouwd, „en in 1456 eene Vaart gegraven, om het water van de Lieve,
welke voorbij de stad vloeide, buiten de grachten van het Kasteel te
houden." i)
Een gravure in het werk van Sanderus loont dat kasteel, zooals het
er uitzag omstreeks 1700 (afb. 28). De afbeelding laat enkel den ommuurden burcht zien temidden van een heuvelachtige zandvlakte. De
stad zelf, in 1488 door de Bruggenaars overrompeld en van haar muren
beroofd, heeft nooit meer de vroegere welvaart teruggekregen en is tenslotte geheel verdwenen. Men kan dus, wat betreft de uitbeelding der
stad Middelburg door Rogier, slechts voor een klein gedeelte, n.l. het
kasteel, nagaan in hoeverre de schilder zich aan de werkelijkheid gehouden heeft. Een vergelijking van den geschilderden achtergrond met de
gravure doet de overeenkomst duidelijk zien. De loop der gekanteelde
ommuring, de gehecle dispositie van het gebouw, het eigenaardige der
torenbekroning, het type van torendak, het soort vensters, de plaatsing
hiervan, ja alle bijzonderheden bevestigen de overeenkomst. Tenslotte
nog de trapgevel met bijgebouwen, welke links boven het dak van den
linker kasteelvleugel zichtbaar worden en de ronde gekanteelde toren
met kegelvormig dak, welke weer daarachter oprijst. Omtrent het andere
gedeelte der stad bestaan geen aanwijzingen en het zou doelloos zijn,
hierover veronderstellingen te wagen.
In dit verband zij nog gewezen op een stadsgezicht op den achtergrond
van het middenpaneel van het Colomba-altaar te München, waar Rogier
van der Weyden een soortgelijk stadsbeeld heeft weergegeven. Ook
hier is enkel weer met zekerheid vast te stellen, dat het kasteel wordt
weergegeven, zij het ook in eenigszins gewijzigden vorm. De romaansche
vensters zijn vergotiseerd, het torendak is eenvoudiger van constructie
geworden. Het stadsplan is hetzelfde gebleven, maar de huizen zijn
geheel anders. Rogier heeft dus vermoedelijk het stadsplan van het
!) Anthoni Sanderus, Verheerlijkt Vlaandre, (nederl. vertaling) 1735, ie deel, blz.
200/201.
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2.Í). Bouts, Christus aan het Kruis (fragm.), Berlijn.

Bladelinaltaar nog eens als gegeven verwerkt op den achtergrond van
het Colomba-altaar. En waar alleen op beide voorstellingen de burcht
en het stadstype met elkander overeenkomen, zou het wellicht aan te
nemen zijn, dat de schilder voor het uitbeelden der stad Middelburg
op het Bladelin-altaar zich slechts aan de werkelijkheid heeft gehouden
op twee punten: het stadsplan en de stadsburcht. Nu noemt iemand
het onwaarschijnlijk, dat in de 15e eeuw een burcht romaansche vensters
zou hebben en hij veronderstelt dat de achtergrond van het Colombaaltaar, waar de burcht immers gotische vensters vertoont, door Rogier
naar de werkelijkheid zou geschilderd zijn en dat de achtergrond op
het Bladelin-altaar een latere romaansche omwerking zou leveren. 1 )
Maar dan houdt deze vorscher er geen rekening mee, dat het Bladelinaltaar zeker tien jaren vroeger gesteld wordt dan het Colomba-altaar en
dus de romaansch uitgebeelde burcht ook de eerst geschilderde moet
zijn. 2) De graveur in Sanderus beeldt den burcht eveneens met romaansche vensters af. Opvallend is, dat ook Rogier de eerste maal de vensters
х

) August Grisebach, Architekturen auf niederländischen und französischen Gemälden des 15. Jahrhunderts, Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1912, S. 210/211.
2
) Vgl. voor de dateering Frl. II, S. 21 en 107.
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ЗО. Gezicht op Parijs, miniatuur door Louis de Burger, Bibl. Nat., Parijs.

romaansch uitbeeldt en dat bij een latere herhaling zijn stijlgevoel hier
vermoedelijk tegenopkwam. In ieder geval, het venstertype bij Rogier's
achtergrond op het Bladelin-altaar en op de gravure bij Sanderus vertoonen een opvallende gelijkenis; en dat de burcht van Middelburg is
weergegeven, zal niemand kunnen betwisten.
Brussel. Op den achtergrond van Bouts' voorstelling, Christus aan
het Kruis, ligt een stad breed uitgestrekt in het landschap (afb. 29). Des
kundigen zien in de hooge, massale bouwwerken bepaalde monumenten
der Brabantsche hoofdstad. 1 ) Van links naar rechts zijn de stadhuistoren, de Hallepoort en het voormalige Belfort van Sint Nicolaas waar
^ Hulin de Loo, Catalogue critique, ρ. 11 no. 4 0 · Schrijver deelt hierin mede, deze
bijzonderheden te hebben ontleend aan een Brusselsch oudheidkenner.
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te nemen. De stadhuistoren komt, zij het ook eenigszins gewijzigd, ook
voor op een der Gcrechtigheidspaneelen van Bouts (afb. 175) en op
een der tafercelen van Memling's Ursula-schrijn: de aankomst der Heilige
te Basel. Duidelijke stadsgezichten van Brussel zijn eveneens waar te
nemen op i6 c -eeuwsche tapijten, vervaardigd naar ontwerp van Orley. 1 )
Parijs. In het derde deel van een exemplaar der kroniek van Froissart,
uitgevoerd voor Lodewijk van Brugge, komt een miniatuur voor, waarop
is afgebeeld de aankomst van den jeugdigen koning Lodewijk Π van
Anjou te Parijs in 1385, in gezelschap van zijn moeder Maria van Bretagne
(afb. 30). De miniaturist heeft aan de uitbeelding van dit historisch feit
een actueel tintje willen geven, door op den achtergrond een stadsgezicht
van Parijs te toonen. Het geval wordt hierdoor meer levendig en wer
kelijk. In hoeverre evenwel de geschilderde stad overeenkomt met het
Parijs uit de 15e eeuw, valt voor alle gebouwen in het bijzonder en ook
voor het geheel moeilijk na te rekenen. 2 ) De torens van den Westgevel
der Notre-Dame bepalen hoofdzakelijk de uitgebeelde stad. Van de
kerk zelf valt niets waar te nemen. Durrieu meent tusschen de vele
slanke torenspitsjes die van de Sainte Chapelle te herkennen, maar dit
rust louter op vermoedens. Links zouden volgens denzelfden schrijver
de groep torens van den Temple zichtbaar zijn. Een ander gezicht op
Parijs ziet men afgebeeld op een miniatuur in de „Heures de Chantilly". 3 )
Op een akker zijn boeren bezig het koren af te maaien, terwijl enkele
vrouwen dit op hoopen bijeenzamelen. Op den achtergrond vertoont
zich een stad; van de vele gebouwen kan met vrij groóte zekerheid de
Sainte Chapelle aangewezen worden, die rechts een heel stuk boven de
omgeving uitrijst. De andere huizencomplexen zijn moeilijk te identificeeren. Ook hier zal een enkel monument de stad moeten bepalen.
*) Mr. N . Beets, Zestiende-eeuwsche Kunstenaars. II. Barend van Orley, OudHoIIand 1931, blz. 145.
2
) Dat de miniaturist niet Parijs heeft willen afbeelden, zooals het in 1385 zou geweest
zijn, blijkt wel voldoende uit het feit, dat de voorgestelde personen, volgens Durrieu,
de kleederdracht vertoonen uit den tijd van Philips den Goeden en Karel den Stouten.
3
) Vgl. de afb. in Conway, blz. 38, PI. Ш . 4.
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In de „Heures de Chantilly" voor
den hertog van Berry, komt nog
een miniatuur voor, afbeeldend de
ontmoeting der Drie Koningen. Op
den achtergrond zijn de Notre-Dame
en geheel links de Sainte Chapelle
waarneembaar. ^
Antwerpen. De late opkomst van
Antwerpen is zeer zeker de oorzaak,
dat deze stad eerst in de ібе eeuw
op den achtergrond der schilderijen
voorkomt. In Amerikaansch privaatbezit bevindt zich een schilderij,
vervaardigd door den Meester, ge
naamd naar het triptiek in de ver
zameling Morrison. Het paneel da
teert uit het begin der 16e eeuw. Op
.

_

d e n V o o r g r o n d , g e h e e l r e c h t s ÍS M a r i a

j l . Memling, Aankomst van St. Ursula te

Keulen, St. Janshospitaal, Braggc.

met het Jezuskind gezeten. Van links
naderen de koningen uit het Oosten, waarvan de voorste in geknielde
houding zich tot het Kind buigt. Daardoor is het middendeel van
het paneel vrijgehouden en hier ziet men op den achtergrond een
stadsgezicht aan een rivier. Er wordt niet aan getwijfeld, of Antwerpen
aan de Schelde is afgebeeld. 2 ) Inderdaad is in de ongelijk hooge torens
de Westgevel der kathedraal te herkennen.
Keulen. Onder de meest bekende voorstellingen van Keulen behooren
wel die, welke Memling schilderde op de tafereelen van het Ursulaschrijn (afb. 31). De aankomst der Heilige te Keulen vindt plaats voor
een der poorten dezer stad, waarin duidelijk drie monumenten zijn te
herkennen, de Bayenturm, de romaansche kerk Grosz-Sanct-Martin en
!) Maeterlinck, Une Ecole pré-eyekienne inconnue, PI. L X Χ XV.
) Frl. VII. S. 84 en Taf. LI Χ.
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de onafgebouwde Dom, waarvan het koor en
een gedeelte van den Zuidelijken der Westtorens zichtbaar is, in denzclfden onvoltooiden
toestand, zooals die in de vorige eeuw nog bestond. Op de beide paneeltjes der Terugkomst
en Marteldood te Keulen zijn weer dezelfde
gebouwen voorgesteld. 1 ) De vraag kan gesteld
worden, in hoeverre de onafgewerkte kerk
op den achtergrond van het Lam Gods geïnspireerd is op de Domkerk.
2. STRAAT E N PLEIN.
Ook een stadsdeel zal door de schilders
der vijftiende eeuw meermalen zijn voorgesteld,
al valt het moeilijk, dit met zekerheid te bewijzen, nu straten en pleinen door de wisseling der woonhuizen een heel anderen aanblik
verkregen hebben en dus de meer monumentale bouwwerken, welke bleven bestaan, tot
steun moeten dienen. Hr valt dan ook voor
32. Van Eyck, Lam Gods, buiten
geen enkel der hier volgende gevallen stellig
luik (fragm.), St. Baafs, Gent.
aan te toonen, dat het stadsbeeld in alle onderdeden naar de werkelijkheid is voorgesteld. Het geldt voornamelijk de algemeene dispositie, zooals die door den schilder is opgenomen en weergegeven,
ofschoon men hier, meer dan bij den totaalaanblik eener stad, zou kunnen
gelooven, dat ook bepaalde gevels naar de werkelijkheid gevolgd zijn.
Een algemeen bekend uitzicht op een straat is gegeven vanuit het vertrek, waar van Eyck de Annuntiatie laat plaats vinden op de buitenluiken
van het Lam Gods (afb. 32). Door een open romaansch tweelingvenster
gaat de blik langs de huizenrij. Op den voorgrond, op de hoeken der
straat staan twee gebouwen van forsch karakter. Het eene vertoont kan') Voor verdere oude afbeeldingen van Keulen zij verwezen naar Paul Clemen,
Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln.
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33· Philippe de Ma2eix>llcs, miniatuur uit de geschiedenis van ko-

ning Alexander, musée Dutuit,

34. Gilles Mostaert, Markt te Antwerpen, Antwerpen,
tcc

icn

h e t a n d e r e h o e k t o r e n s . H e t zijn d e v e r -

Parijs.

'

sterkte woonhuizen der meer vooraanstaande
stedelingen, z.g. „steenen". Verder staan er echt Vlaamsche gevels met
overkragende verdiepingen. Men meent een Gentsche straat en wel met
name de Kortedagstceg terug te kennen. *)
Het rechter zijpaneel van het Mérode-altaar te Brussel vertoont den
H. Jozef, bezig met het vervaardigen van muizenvallen, welke hij voor
't venster te koop zet. Over een plein heeft men een kijkje op een stadsgedeelte, dat er heel echt uitziet. Het is evenwel nog niet gelukt een
plaats aan te wijzen, die op ernstige wijze met den achtergrond van het
paneel is te identificeeren. Er is wel, uitgaande van een hypothese over
de afkomst van Flémalle, beweerd, dat een straat in Doornik zou zijn
afgebeeld, welk stadsbeeld Flémalle telkens anders in zijn achtergronden
herhaalt. 2) Ook een Belgische studie voert geen redelijke gronden aan,
wanneer daarin een stadsgedeelte van Gent vernoemd wordt, n.l. de
omgeving van Klein Aardekens, waar Jan de Roevere werkzaam was,
aan wien schrijver dit werk meent te moeten toeschrijven. 3)
*) Heins, Une Vue de Gand peinte par Hubert van Eyck.
) Conway, p. 118/119.
3
) Maeterlinck, Une Ecole pré-eyekienne inconnue, pi. L X I .
2
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35· Fourbus de Oude, portret van Jan Fcrnaguut (fragm.), Brugge.

36. Fourbus de Oude, portret van Athiaan van
Buuck (fragni.), Brugge.

Vanuit de open hal, op een paneel van David, waar Cambyses recht
spreekt, ziet men een plein met enkele groóte gebouwen (afb. 176). Het
huis met de blinde-arcaden wordt de Oude Poortersloge genoemd op
de Jan van Eyckplaats. 1) De afwijkingen in den bouw schrijft men toe
aan de veranderingen in den aanvang der 16e eeuw.
Voor Philips den Goeden werd een geschiedenis van koning Alexander
vervaardigd. Een der miniaturen door Philippe de Mazerolles stelt voor,
hoe Alexander de Groóte vrede sluit met koning Porus (afb. 33). Het
!) Julius Held, Jahrbuch für Preusz. Kunstsamml., 1932, heft 1.
James Weale spreekt deze meening uit (Catalogue du Musée de L'Académie de
Bruges, 1861, p. 55), neemt haar later terug (Beffroi, I, p. 227), om ze tenslotte weer
te veranderen ten gunste der Sint Jansplaats (Burlington Magazine, 1903).
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voorval speelt zich af in een zaal of hal, waarvoor een soort stoep is
aangebracht; van hieruit kijkt men op een ruim plein met enkele gebouwen, waarvan één veel gelijkenis vertoont met het voormalige stadhuis van Antwerpen uit de 15e eeuw. Rechts in de verte een kerktoren,
die van de St. Michiclsabdij zou kunnen zijn. 1) Een vergelijking met
latere afbeeldingen van het oude Antwerpsche stadhuis moge den lezer
zelf een oordeel doen vormen of men op de miniatuur inderdaad met
een afbeelding van een Antwerpsch stadsgedeelte te doen heeft (afb. 34).
Pieter Pourbus schilderde in 15 51 twee portretten van Jan Fernaguut
(afb. 35) en diens vrouw Adriana van Buuck (afb. 36). Op het eene
paneel geeft de rechter-, op het andere paneel de linkerhoek een kijkje
door het venster op een straat. Wanneer men deze beide tafereelen tegen
elkander zet, vormen ze samen één stadsbeeld, waarop o.a. de Brugschc
kraan voorkomt, waarvan Pourbus de eigenaar was. Verder ziet men
een fraaien gevel, bekend als het huis ten Hane, gedateerd 1542. 2)
3. H E T KERKGEBOUW.
A.

Uitwendig.

Buiten de gevallen, dat bepaalde kerkgebouwen in een uitgebeeld
stadsgezicht konden herkend worden, zijn er meerdere voorbeelden dat
een enkel monument is voorgesteld als stoffeering in het landschap,
of wellicht ook om andere redenen, welke voor ieder geval afzonderlijk
zijn vast te stellen. De eenvoudigste wijze waarop de schilder zulk een
gebouw weet af te beelden, misschien ook de meest kenmerkende, is
het weergeven van den toren. Reeds zag men hoe de torens het stadssilhouet bepaalden. Brugge gaat hier weer vooraan, zooals enkele voorbeelden mogen toelichten.
Brugge. Een Brugsch meester schilderde een paneel, voorstellend Maria,
het Jezuskind voedend, met den toren der O.L. Vrouwekerk op den
^ Volgens mondelinge mededeeling van den heer Clement Trefois te Gent. Topografisch is de ligging van den toren juist.
2
) Fierens-Gevaert, La Peinture à Bruges, p. 52.
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37· Gerard David, Doop van Christus (fragm.),
Brugge.

38. Jerusalcmkcrk, Brugge, foto.

achtergrond. 1 ) Denzelfden toren ziet men nog op den achtergrond van
den Meester der André-Madonna, voorstellend de Aladonna met Jezuskind en engelen. 2)
Een schilderij, voorstellend het portret van een geestelijke, hetwelk
zich bevindt in de National Gallery, wordt aan Gerard David toegeschreven. Dat inderdaad een Brugsch meester de schilder is, zou men
kunnen afleiden uit den toren der O.L. Vrouwekerk, welke naast het
hoofd van den geestelijke tusschen de boomen omhoogrijst en voor het
bovenste gedeelte zichtbaar is. Zou deze toren moeten verklaren, dat
er betrekkingen bestonden tusschen dezen priester en de Brugsche kerk?
Een anderen Brugschen kerktoren vertoont een paneel van Gerard
David, de Doop van Christus (afb. 37). Het voorval grijpt plaats in een
1

) Hulin de Loo, Catalogue critique. Exposition de tableaux des XVe, XVIe, et
XVIIe siècles, Bruges, 1902, p. 27.
'-) Frl. I X , Taf. L X X X I I en Hulin de Loo, op. cit. p. 22. Vgl. ook Durrieu, La
Miniature flamande, pi. L X X V I I , Bruxelles, 1921.
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39· Gerard Horcnbault, Opwek
king van Lazarus, miniatuur
uit het Sforzabock, Britsch
Museum, Londen.

40. Donaaskerk, Brugge, naar een gravure van 1769.

boschrijke streek. Op den achtergrond ligt een
stad tusschen de bergen. Is hier Jerusalem bedoeld? Men kan het hoogstens vermoeden door den toren der Brugsche
Jerusalemkerk, welke op den voorgrond wordt weergegeven ^ (afb. 38).
Een Vlaamsch kunsthistoricus wijst op een miniatuur in het Sforzaboek, waar op den achtergrond der Opwekking van Lazarus de St. Donaaskerk te Brugge is afgebeeld, gelegen aan een groot plein (afb. 39). 2)
Waar deze kerk tegenwoordig niet meer bestaat, moet men voor een
vergelijking te rade gaan bij de afbeeldingen der 18e eeuw, waarbij de
overeenkomst duidelijk zal worden (afb. 40). Een bijzonderheid van
historischen aard moge wellicht eenigszins verklaren, waarom de Donaaskerk hier zoo'n in het oog vallende plaats verkregen heeft, terwijl geen
andere gebouwen worden voorgesteld. Dr. Duverger meent in een der
geknielde vrouwen op den voorgrond een portret te zien van Margaretha
van Oostenrijk 2 ). Waar men hier bij een graf staat, is het wel belangrijk te
1

) De Jerusalemkerk of Kerk van het H. Graf werd in 1428 gesticht door de gebroeders Pierre en Jacques Adornes, die een bedevaart naar het H. Land ondernomen
hadden. Dat deze kerk een getrouwe copie zou zijn van de Grafkerk in Jerusalem, is
intusschen zeker niet waar.
2
) J. Duverger, Gerard Horenbault, Hofschilder van Margaretha van Oostenrijk,
Kunst, 1930, blz. 81.
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41. Gerard David, Christus aan het Kruis (fragm.), Berlijn.

weten, dat de hofbeambten der Bourgondiërs het recht hadden in de St.
Donaas de diensten bij te wonen en er begraven te worden. In den tijd,
dat deze miniatuur moet ontstaan zijn, heeft Margaretha een reis naar
Brugge ondernomen om er de begrafenis van een hofdame bij te wonen. 1 )
Zou het een en het ander geen verband houden? Dezelfde Donaaskerk
valt in hoofdtrekken nog waar te nemen op een paneel van Gerard David,
voorstellend Christus aan het Kruis (afb. 41). Dit vermoeden vindt wellicht bevestiging in de stadspoort, links van het Kruishout, die sterk
doet denken aan de Ezelspoort te Brugge. 2)
De meening als zou vanuit de loggia, waar Gerard David de bruiloft
van Cana laat plaats grijpen (Louvre), een uitzicht gegeven zijn op het
Vrije en de Donaaskerk te Brugge, kan sterk in twijfel worden getrokken. Voor de identiteit van het Vrije zijn geen argumenten te vinden,
terwijl de voorgestelde kerk den gotischen stijl vertoont in tegenstelling
met de Donaaskerk, die, wat het hier uitgebeelde deel betreft, romaansch
was. En waar geen argumenten, noch aanwijzingen worden uiteengezet,
zal dit stadsbeeld niet voor identificatie in aanmerking mogen komen. 3 )
^ Ik dank deze gegevens aan de persoonlijke mededeeling van Dr. J. Duverger.
) Gurlitt, Historische Städtebilder, Brügge, Heft 2, afb. 1, op S. 5.
3
) Conway, p. 84.
2
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42. Aleester van Delft, Kruisiging (ftagm.),
Londen.

43. Toren der Nieuwe Kerk te Delft, gravure
door Deckcr-Smith.

Een ander geleerde spreekt eveneens van een Brugsch stadsgezicht,
maar geeft ook geen enkelen grond voor deze veronderstelling. ^
Delft. In de National Gallery bevindt zich een triptiek, toegeschreven
aan den Meester van Delft (afb. 199). Het middenluik stelt de kruisiging
voor. Ter weerszijden van den Christus hangen de beide moordenaars.
Een drukke bewegelijkheid van vele figuren is rond deze hoofdgroep
waar te nemen, terwijl in het heuvelachtige landschap nog andere lijdenstafereelen zijn te ontdekken. Geheel links staat op den achtergrond een
kerktoren met iets er vandaan een bouwwerk, dat wel de beginbouw
van een kerkkoor zou kunnen zijn (afb. 42). Maar nader is dit niet te
bepalen. Anders is het gesteld met den kerktoren, waarin gemakkelijk
die der Ursula- of Nieuwe Kerk te Delft is terug te kennen (afb. 43).
Dat de spits niet overeenkomt met den tegenwoordigen toestand, is
1

5°

) Dülberg, Niederländische Malerei der Spätgotik und Renaissance, S. 132.

begrijpelijk, wanneer men wil be
denken, dat deze, zooals zoovele
andere middeleeuwsche torenbekro
ningen, verbrand is en wel in 1536.
Afgebeeld staat de oude spits op
een in 163 7 gegraveerde prent, waar
bij een schilderij ge
volgd zou zijn, dat
thans nog op het
stadhuis aanwezig
is. 1 ) Deze gravure,
waarop de toren met
bolvormige bekro
ning voorkomt,
Meester
van
Frankfort,
Christus
aan
het
geeft
den toestand
44·
Kruis (fragm.), Frankfort a/M,
weer, zooals ook de
Meester van Delft dien gekend en uitgebeeld heeft.

Γ

Utrecht. Een algemeen bekend geval is dat van den
Utrechtschen Domtoren, op den achtergrond van het
hoofd-paneel van het Lam Gods te Gent. Geheel afge
zonderd van de overige, opeengehoopte architektuur, ter
hoogte van het Lam, rijst de Domtoren achter het ge
boomte omhoog. Slechts de twee bovenste geledingen zijn
zichtbaar. Welke beteekenis hij heeft in de wonderlijke
samenstelling van het paneel, is moeilijk te veronderstellen.
Welke banden bestonden er tusschen den stichter en
Utrecht? Wie was trouwens de oorspronkelijke opdracht
gever van het veelluik? Is de Domtoren hier een symbool
van het bisdom? Dit zijn even onvermijdelijke als on
opgeloste vragen.

45. Domtoren te
Utrecht naar tcekening van G. de
Hoog Hzn.

^ Ter Kuile, De houten Torenbekroningen in de Noordelijke Nederlanden, blz.
46. Vgl. voor de afbeelding dezer gravure Dirck van Bleyswyck, Beschrijvinge der
Stadt Delft, 1667, Deel I. naast blz. 220.
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46. School van Gcertgen, Kruisiging (fragm.), Amsterdam.

Vanuit het Zuid-Oosten gezien, komt de Domtoren voor op een
Kruisiging door den Meester van Frankfort (afb. 44). Ook het koor
en transept zijn mede afgebeeld; het romaansche schip kon onder dezen
gezichtshoek niet meer gegeven worden. De Domtoren is hier met een
juistheid van lijn en sfeer geschilderd, die de veronderstelling laat opkomen, dat de schilder zelf in Utrecht geweest is (afb. 45). Tot in bijzonderheden zijn de verschillende geledingen van den toren na te gaan;
de ommuurde plaats of stad, waarin het monument als middelpunt is
uitgebeeld, is geenszins als afsluiting van den horizont opgevat, maar
vormt op een meer vooruitgeschoven plan de bekroning van een der
figurengroepen op den voorgrond.
Tot den kring van Geertgen tot Sint Jans behoort een paneel in het
Rijksmuseum te Amsterdam, waarop een kruisiging is voorgesteld
(afb. 46). De achtergrond wordt gevormd door een stad, links en rechts
door heuvels ingesloten. Van de gebouwen is de Domtoren van Utrecht
gemakkelijk te herkennen, al is de lantaren wat al te opengewerkt. 1 )
^ Minder slank, meer inelkan der gedrukt, zien we den Domtoren op den achtergrond van een schilderij, vermoedelijk het zijpaneel van een triptiek, uit de vroegere
verzameling van J. B. van Stolk te Scheveningen. In een loggia, die met twee bogen
in renaissancestijl op een landschap uitzicht geeft, zitten twee stichters geknield met
hun patroonheiligen, de H.H. Petrus en Catharina, naast hen. In het landschap rijst
de Domtoren omhoog.
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47· Meester ν. d. H. Egidius, Bekecring van een
Ariaanschcn bisschop.

8. Notre-Dame te Parijs,
Mariaportaal van den
Westgevel (fragm.).

Parijs. Een Duitsch kunsthistoricus vestigt de aandacht op twee
paneelen van den Meester van den H. Egidius. ^ Het eerste stelt voor,
hoe de H. Remigius uit een gebouw naar buiten treedt, om de bekeering
van een Ariaanschen bisschop door een zegenend handgebaar te beves
tigen (afb. 47). Op een plein is een volksmenigte samengestroomd. Links
zijn de drie portaaldoorgangen zichtbaar van den Westgevel eener groóte
!) Julius Held, Zwei Ansichten von Paris beim Meister des heiligen Ägidius, Jahrb.
der Preus2. Kunstsamml. 1932, S. 3.
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kathedraal. De rechtlijnige omlijsting van het linker portaal, verder een
opvallend gehurkte figuur, onder aan den buitcnboog van het middenportaal als console aangebracht, de geledingen en aard der beeldgroepen
in de bogen, al deze bijzonderheden doen den schrijver terecht tot het
besluit komen dat de Parijsche kathedraal is afgebeeld (afb. 48). Een
vergelijking van het paneel met een gravure, door Scotin-Major, van het
plein met de omgeving der Notre-Dame toont aan, hoe de schilder, topografisch juist, nog het oude gasthuis, het Hôtel-Dieu heeft uitgeschilderd.
De kapel met balustrade en het venster met rijke traceeringen, de beelden
in de nissen, door wimbergjes afgedekt, bewijzen, hoe hij dit alles persoonlijk moet hebben waargenomen. De heilige Remigius treedt uit
een gebouw, links van den Westgevel der Notre-Dame gelegen. De
geschiedenis leert, dat hier een baptisterium gestaan heeft, waar geregeld
aan verbouwd werd. Ook de aangehaalde gravure geeft op dezelfde plaats
een bouwwerk, zoodat met een zekere overtuiging kan worden aangenomen, dat de Meester van den H. Egidius de situatie rond de Notre-Dame
heeft voorgesteld.
Het andere paneel verplaatst den beschouwer in een portaalruimte,
van waaruit hij naar buiten ziet. In het portaal vindt de doop plaats van
koning Clovis door den H. Remigius. Dat de schilder de Sainte Chapelle
heeft willen uitbeelden, wordt aangetoond door een foto, genomen uit
hetzelfde punt, waar de schilder moet hebben gestaan. Uit de plaatsing
van het orgel blijkt evenwel, dat de schilder een combinatie heeft gegeven
van de boven- en benedenverdieping der Sainte Chapelle. Hoewel minder
overtuigend dan de voorstelling der Notre-Dame op het eerste paneel,
is het een aannemelijke hypothese, dat de Meester van den H. Egidius
de Sainte Chapelle tot model gekozen heeft, temeer, waar dit fraaie
bouwwerk de koningskapel was.
Een ruime bron voor het terugvinden van werkelijk bestaande gebouwen vormen de miniaturen. De vaak profane voorstellingen in getijdenboeken waren bij uitstek geschikt om tegemoet te komen aan den
trots der voorname bestellers, die met welbehagen hun machtige kasteclen
op den achtergrond der landschappen zullen hebben zien afgebeeld.
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49· Jehan Dreux? Philips de Goede voor
Mussy l'Evcquc, miniatuur, ВІЫ. Nat., Parijs.

50. O.L. Vrouw van Pamele, Oudenaarde, foto.

Ook wanneer de miniaturist vrij was in zijn onderwerp, zal hij zijn rijken
opdrachtgever gaarne deze attentie bewezen hebben.
Oudenaarde. Te Parijs wordt een handschrift bewaard, toegeschreven
aan Jehan de Dreux en dagteekenend van + 1458. Hierin staat een afbeel
ding van Bertrandon de la Broquière, die, van zijn Oostersche reis teruggekeerd, aan Philips den Goeden een vertaling van den Koran aanbiedt.
Door den boekverluchter is het oogenblik voorgesteld, dat Philips uit
een abdij naar buiten komt, om van den eerbiedig neergeknielden Bertrandon het boekwerk in ontvangst te nemen (afb. 49). En nu is het opvallende, dat deze abdijkerk wordt voorgesteld door een getrouw portret
der kerk van O.L. Vrouw van Pamele te Oudenaarde. De gelijkenis
der miniatuur met de voorgestelde kerk is zeer goed waarneembaar in
enkele bouwkundige bijzonderheden als de achtkantige centraaltoren.
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met driehoekige lessenaars
dakjes boven de hoeken van
het kruispunt, het koor met
drielingvensters, het Noorde
lijke dwarspand met hoek
torens. Ook afwijkingen 'zijn
waar te nemen, zooals lucht
bogen, die in werkelijkheid
ontbreken, terwijl de verluch
ter ook den vorm der bovenvensters veranderd heeft (afb.
4

50). ЛІааГ d u i d e l i j k blijkt t o c h .

51. Ue Tavernier, Inneming van Kome door de
Christenen (fragm.), miniatuur Kon. Bibl., Brussel.

dat O.L. Vrouw van Pamele
tot model gekozen is. ^ Minder in het oogvallend wordt dezelfde
kerk uitgebeeld door Jan de Tavernier, waar Karel de Groóte in het
gebouw geknield ligt, voordat hij Constantinopel gaat verlaten. 2 )
De kerk, waarvan de zijwand is weggelaten, om de handeling binnen
zichtbaar te maken, is gelegen in een Oostersch bedoelde stad, waarvan de torens uivormige bekroningen hebben. Ook de torentjes der
O.L. Vrouw van Pamele-kerk dragen dergelijke uithcemsche gezwollen bolvormen. Het bijzondere van het type der kerk, het verschijnsel, dat de drielingvensters aan het koor wèl, aan den beuk géén alleenstaande zuiltjes vertoonen, zooals dit eveneens aan het werkelijke gebouw
voorkomt, het feit verder dat de Tavernier in Oudenaarde gewoond
heeft, mogen als evenzoovele argumenten voor dit kerkgebouw worden aangevoerd.
Nog een tweede kerk uit Oudenaarde weet Prof. Maere te identificeeren, de parochiekerk, toegewijd aan de heilige Walburgis (afb. 52).
Eenig in haar soort is de samenstelling der heterogene bouwdeelen uit
1
) R. Maere, Over het afbeelden van bestaande gebouwen in het Schilderwerk van
Viaamsche Primitieven, De Kunst der Nederlanden, 1930, blz. 201.
2
) Les Chronicques et Conquestes de Charlemagne ¿ 1460. fol. ібо 0 van een hand
schrift in de Kon. Bibl. te Brussel, uitg. J. van de Gheyn, Brussel, 1909.
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verschillende perioden. To
ren, schip, dwarspand, koor
en nevenkoren stammen allen
uit een anderen tijd. Het mid
denkoor is daarbij polygonaal,
de nevenkoren recht afgeslo
ten. Merkwaardig zijn ook de
traptorentjes ten Oosten hier
van. Bijgebouwen
zouden
vroeger tegen den Noorder
en Zuidermuur van het drie
dubbele koor geleund hebben
door middel van lessenaars
daken, zooals nu nog ten Oos52. St. Walburgiskerk, Oudenaarde, foto.

t e n IS Waar t e ПеШСП. ІП h e t

reeds vermelde handschrift
over Karel den Grooten stelt Jan de Tavernier een gevecht voor tusschen
Christenen, die bezig zijn Rome te veroveren, en de Sarrazenen. In het
midden der stad ontwaart men een bouwwerk, waarin dan de Sint Wal
burgiskerk kan worden teruggevonden (afb. 51). Slechts het Oostelijke
gedeelte is uitgebeeld, schip en toren ontbreken. Volgens de bouw
geschiedenis zijn deze gedeelten ook eerst eind 15e en begin 16e eeuw
uitgevoerd, zoodat de miniaturist ze onmogelijk kan gekend hebben.
Het dwarspand geeft hij in volledigen afbouw. De merkwaardige
koorpartij komt in wezen wel overeen, waarbij een bijzonderheid nog
valt te vermelden, n.l. de borstwering boven de absis van het mid
delste koor.
Brussel. De St. Goedele van Brussel vindt men terug op een miniatuur,
toegeschreven aan Philip de Mazerolles en gedateerd tusschen 1465 en
1475 (afb. 53). Op den voorgrond speelt zich een scène af tusschen enkele
heiligen en de vermoedelijke opdrachtgeefster, daarachter ligt de Brusselsche kerk, vanuit het Zuiden. Direct valt op, hoe de zijbeuk is voorge57

53- Sint Goedele, Brussel, miniatuur i

1470.

54. St. Goedele, Brussel, foto.

steld zonder de reeks geveltoppen, die den buitenmuur bekronen, terwijl
ook de straalkapellen rond het koor ontbreken (afb. 54). De miniator
heeft het gebouw vertikaler gemaakt dan in werkelijkheid voorkomt
en laat de torens nauwelijks boven het rijzige schip uitsteken. We hebben
hier een duidelijk voorbeeld van een gotisch, min of meer subjectief
portret der kerk; want volslagen objectiviteit kan hoogstens door de
fotografie bereikt worden.
Een schilderij uit het Louvre stelt een predikatie voor, welke door
een geestelijke gehouden wordt in een soort laat-gotisch portaal. Enkele
personen luisteren geknield toe, andere staan rondom en zijn onderling
bezig. De onbekende schilder, de Meester van Sint Goedele, heeft zijn
naam gekregen naar de kerk, welke hij afbeeldt op het einde der straat,
waaraan ook het portaal gelegen is. Men ziet de Brusselsche kerk met
den Westgevel naar zich toegekeerd. De Noordelijke toren mist nog de
bovenste geleding, waaruit valt op te maken dat het paneel, door Friedländer omstreeks 1480 gesteld, ontstaan is vóór 1490, het jaar waarin
de Westbouw zijn huidige gedaante verkreeg. Hoewel het beeld op den
achtergrond eenigszins veraf gegeven is, kan heel goed het hooge trap58

55- Zavclkerk, Zuidertranseptgcvc! vóór de herstelling, Brussel, foto.

56. Meester van St. Goedele, Mansportret,
Londen.

penbordes onderscheiden worden, dat naar den ingang voert. 1 ) Het
karakter van den gevel is juist getroffen. Men weet in de 15e eeuw reeds
degelijk het karakter der architektuur te treffen. Het penseel vermocht
hierin meer te bereiken dan de teekenstift, hetgeen wel duidt op den
meer schilderlijken aanleg van ons volk.
In zijn belangrijke studie wijst Prof. Maere nog op een tweede kerk
te Brussel, die van O.L. Vrouw van Zavel (afb. 55). Het schijnt reeds
eerder te zijn opgemerkt, dat de Meester van Flémalle zich op het transept
geïnspireerd had, toen hij het paneel schilderde, voorstellend de Verloving der H. Maagd (afb. 155). Een zonderlinge combinatie van archi!) Frl. IV, Taf. LV.
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de huwelijksplechtigheid plaats. Het paneel wordt gedateerd ^ 1428,
toen men bezig was aan den bouw van het transept. Een opvallende
bijzonderheid is het afsnijden van den wimberg boven den portaaldoorgang. In werkelijkheid is deze tot aan de herstelling van 1895
onafgewerkt gebleven. Hoewel geen zuivere afbeelding der Zavelkerk
op dit paneel van Flémalle is weergegeven, kan men zeker aannemen
dat de schilder er door geïnspireerd is.
De Meester van St. Goedele beeldt het portaal der Zavelkerk nog tweemaal uit omstreeks 1480. In de National Gallery te Londen hangt een
klein paneeltje, een mansportret (afb. 56). Op den achtergrond ligt de
Zavelkerk met het onafgewerkte portaal naar den beschouwer toegekeerd.
Een vergelijking met de foto van dezen Zuidergevel vóór de herstelling
brengt de identiteit van het gebouw helder aan het licht. De onafgewerkte
wimberg, het met een zadeldak voorloopig afgedekt portaal, het roosvenster, de portaalnissen stemmen overeen, terwijl het balkon aan de
Westzijde van dezen transeptarm op een toenmaligen toestand duidt,
die sedert 1605 gewijzigd is. Dezelfde Meester der St. Goedele vervaardigde een paneel, waarop de Verloving van Maria is afgebeeld voor
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een kerkportaal, waarin naar analogie van het voorgaande zonder moeite
het portaal van het Zuider-dwarspand der Zavelkerk kan worden herkend.
Dordrecht. Alet groóte zekerheid komt de Groóte Kerk van Dordrecht
voor op de binnenzijde van een altaarstuk, voorstellend de stad Dordrecht en omgeving tijdens den St. Elisabethsvloed in 1421 (afb. 57).
Het paneel geeft deze streek in vogelvlucht of kaartvorm. De afstand
tusschen de verschillende plaatsen is willekeurig verkleind, zoodat de
steden en dorpen slechts door een enkel kronkelweggetje en een paar
boomen gescheiden zijn. Op den voorgrond ligt als voornaamste plaats
Dordrecht. Hoog boven de huizen der ommuurde stad rijst de Groóte
Kerk uit. De toren vertoont boven het zware vierkante benedengcdeelte
den aanzet van een zeshoekigen lantaarn, die evenwel niet is uitgevoerd,
maar waarvan nog een teekening bestaat uit de 18e eeuw, gemaakt naar
een oud schilderij. Aan het schip zijn cenige afwijkingen van de werkelijkheid waar te nemen, zooals het aantal traveeën van het koor en het
aanwezig zijn van puntgevels boven de vensters van zijbeuk en kooromgang. Deze puntgevels bemerkt men evenwel ook op een teekening
uit de 17e eeuw, waar de kerk vanuit het Noordoosten gezien is, en
op een schilderij van C. Pronk uit 1727, waar het uitzicht is genomen
vanaf het Noordwesten (afb. 58). Dat deze puntgevels nu in werkelijkheid bestaan hebben, wordt duidelijk uit een besluit van den Oudraad
in 1767 genomen. Tn genoemd jaar werden door de „fabriek" twee teekeningen gemaakt van de Noordzijde der kerk, een met alle spitsen
en ornamenten, de andere zonder ornamenten, met een platte lijst. Waar
nu het laatste ontwerp de goedkeuring van den Oudraad wegdroeg,
werden de herstellingen in dien geest uitgevoerd. Alle nog resteerende
uitwendige versierselen werden weggebroken. Ook verdwenen alle
gevelspitsen boven de ramen en op de contraforten om plaats te maken
voor een balustrade, waarachter wolfsdaken verrezen. 1 )
Haarlet». In de oude St. Bavokerk te Haarlem wordt een paneel bewaard, waarop deze kerk zonder meer is voorgesteld (afb. 59). Van
!) Van Dalen, De Groóte Kerk te Dordrecht, blz. 130.
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59· Gccrtgen?, St. Bavo, Haarlem.

Mander schrijft het stuk lakoniek toe aan Geertgen tot St. Jans: „Noch
wordt van hem in de Grote Kerk binnen Haarlem het afbeeldsel van
die Kerk, .zeer stout en aartig behandeld, gezien." 1 ) In hoeverre de
toeschrijving aan Geertgen juist is, kan buiten beschouwing blijven.
De schilder heeft de St. Bavo vanaf het Zuiden afgebeeld in een nog
onvoltooiden toestand. Want de luchtbogen ontbreken, die toch zeker
volgens het oorspronkelijk bouwplan moesten worden aangebracht en
waarvan de aanzet zoowel aan het gebouw zelf als op het paneel is waar
te nemen. Ook de fialen ontbreken nog op de steunbeeren van koor,
schip en zijbeuken, waardoor het levendige, gotische karakter grootendeels verloren gaat. De balustrade aan den voet van het dak mist men
eveneens op de voorstelling. Het Zuidertransept vertoont evenwel den
voltooiden toestand, versierd met hogels en pinakels, zooals dit na 1496
gereed kwam. 2) Dat de schilder dezen gevel „fantastisch" met hogels
^ Karel van Mander, Het Leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders, Amsterdam, 1764, blz. 47.
2
) Voorloopige Lijst, Noord-Holland V 1, blz. 122.
62

zou versierd hebben, zooals opgemerkt
is, kan terecht worden tegengesproken; l) de hogels bestaan immers in
werkelijkheid en hun aantal klopt met
dat op het schilderij. 2)
Meer moeilijkheid brengt de toren
(afb. 60). Toen in 1478 de oude was
afgebroken, moet men het plan van
een Westtoren vermoedelijk nog niet
geheel hebben opgegeven, althans de
inkepingen boven de steunbeeren aan
de Westzijde duiden op een onvoltooiden bouw, zooals op het paneel
is afgebeeld. In ieder geval wordt omstreeks 1500 besloten een toren op de
viering aan te brengen. 3 ) Dr. Kessler
meent, dat deze steenen toren op het
schilderij is afgebeeld om aan het volk
een indruk te geven van de nieuwe
bouwplannen. Ditzelfde vermoeden
deelt Mevr. Sterck, die, nu de toren
60. St. Bavo, Haarlem, foto.
om constructieve redenen niet gebouwd
kon worden, in de voorstelling een maquette ziet om te hebben willen aantoonen „hoe fraai die toren op de kerk gestaan zou hebben." Gratama
en Dr. Ter Kuile zien beiden op het paneel een toren van hout met

^ Vgl, de nabeschouwing, welke Mevr. Sterck-Proot geeft bij het artikel van Kessler,
De „Maquette" van St. Bavo te Haarlem, Oud-Holland, 1933, blz. 71.
•2) Dat het beeldje der O. L. Vrouw in den Zuidgevel niet thuis behoort, zooals
schrijfster als voornaamste afwijking mededeelt, behoeft geen betoog. Hiervoor
bestemde de symboliek het Noorderdwarspand. Ook de schilder zal met deze traditie
zeker bekend zijn geweest; overigens is dit feit van weinig belang voor den toestand
van het monument zelf.
3
) Vermeulen, Handboek, I blz. 441 en Ter Kuile, De Houten Torenbekroningen
in de Noordelijke Nederlanden, blz. 51.
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6i. Schilderij in de St. Maartenskerk, voorstellend de kerk vóór den brand van 1538.

62. St. Maartenskerk te Zaltbommel, foto.

lood-bekleeding. 1 ) Eerstgenoemde stelt de hypothese, als zou men hier
te doen hebben met een maquette, kort na 1478 vervaardigd, waarbij 't
plan bestond den vieringstoren uit hout op te trekken. Deze meening
klinkt minder waarschijnlijk dan de onderstelling van Dr. Ter Kuile,
die zich afvraagt, of men hier niet met een afbeelding te doen heeft van
een onuitgevoerden, of liever een later gewijzigden houten kruistoren,
welke als vervanging zou worden opgetrokken van den steenen toren die
in 1514 werd afgebroken. In 1518 werd aan Pieter Gherijts, aldus schrijver, een som gelds uitbetaald, voor een „patroon van de kerek en van
de toern." Deze hypothese, onder sterk voorbehoud gemaakt, als zou
hier sprake kunnen zijn van het paneel in St. Bavo, verdient zeker belang^ Vgl. daarvoor Ter Kuile, Nog eens: De Maquette van de St. Bavo te Haarlem,
Oud-Holland, 1933, afb. III, blz. 132 en G. D. Gratama, De „Maquette van de St.
Bavo te Haarlem."
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Stelling, ofschoon een beslissende uitspraak moeilijk gedaan kan worden.
Reeds in een oudere studie is een soortgelijke onderstelling gewaagd
door Mgr. Graaf, die het schilderstuk na 1517 wil dateeren en er een
maquette van den huldigen toren in ziet, evenwel zonder klokken. ^
Een bijna soortgelijk geval als het Haarlemsche vindt men te Zaltbommel, waar in de St. Maartenskerk een schilderij bewaard wordt,
voorstellend deze kerk, zooals ze er vóór den brand van 1538 uitzag
(afb.61 en 62). Het paneel is op dezelfde zuinige manier gezaagd als te
Haarlem, met een smalle verhooging voor het uitbeelden van den toren.
Er is hier vermoedelijk weer sprake van een „portret" der kerk.
B. Inmndig.
Brussel. In het museum te Antwerpen bevindt zich een paneel, bekend
als het altaarstuk der Zeven Sacramenten en toegekend aan Rogier
van der Weyden (afb. 63). liet schilderstuk, dat door houten omlijstingen
feitelijk als een triptiek kan aangezien worden, vormt in compositie
één geheel en stelt het binnenzicht voor eencr gotische kerk met twee
zijbeuken. Op ieder der drie stukken is één beuk afgebeeld, waarbij het
middenschip domineert en op een verhoogd paneel is weergegeven.
Eenheid van gezichtspunt heeft de schilder verwaarloosd, men zou zelfs
geneigd zijn op te merken, dat opzettelijk iedere beuk vanaf een andere
plaats is waargenomen. Hierdoor is ruimte gewonnen en kunnen de
uitbeeldingen der Sacramenteele handelingen goed zichtbaar worden
ondergebracht. De voorgrond van het middenpaneel stelt de kruisigingsgroep voor. Het is de verdienste van Prof. Lemaire, door een
methodisch onderzoek te hebben kunnen vaststellen, dat Rogier van
der Weyden de Sint Goedelekerk te Brussel als model gebruikt heeft
voor zijn interieur.
Als datum waarop het schilderij tot stand is gekomen, wordt gewoonlijk
omstreeks 1445 aangegeven. In dezen tijd leefde Rogier te Brussel, waar
!) Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 1876, IV, biz. n o / n i .
Schrijver heeft vermoedelijk over het hoofd gezien, dat de toren op het schilderij
een geleding minder telt dan de werkelijke bouw.
5
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63. Rogier van der Weyden, Zeven Sacramentenaltaar, Antwerpen.

hij vertoefde vanaf 1435 tot aan zijn dood. Hij heeft de Goedelekerk
dus uitstekend leeren kennen. Lemaire gaat nu na, hoe deze kerk er
uitgezien heeft en toetst deze gegevens aan het paneel. Het koor miste
de Noordelijke en Zuidelijke zijkapellen langs zijn geheele lengte; het
portaal van het Zuidertransept bestond nog niet, terwijl het Noordelijk
transept nog onvoltooid was. Het schip was eveneens niet heelemaal
gereed en de afbouw werd eerst in het tweede kwart der vijftiende eeuw
opnieuw met kracht ondernomen. 1 ) Dit klopt opvallend goed met het
^ Maere, L'Eglise Sainte Gudule à Bruxelles, p. 62.

66

Antwerpsche paneel en er blijkt dan ook een zeer merkwaardige bijzonderheid: in het schip en transept bevinden zich op de hoogte der spitsbogen onder het triforium kleine gaten in den muur, waarin de steigerbalken waren vastgemaakt. Een oxaal heeft ook in Sint Goedele bestaan.
De voorgestelde kerk is er een van het Noordfransche type, maar met
de wijzigingen, welke de Brabantsche bodem met zich medebracht. Typisch
is als zoodanig het koor met omgang zonder straalkapellen. Brabantsch
zijn ook de dubbele rij koolbladeren om de kapiteelcn, de drievoudige
zuilen tegen de wanden der zijkapellen en de cylinder-zuilen in het
schip. Dit alles ziet men in de St. Goedele en op het interieur van Rogier.
Hoewel de schilder de drievoudige zuilen ook geeft in den Noorder zijbeuk, bestaan ze in werkelijkheid daar niet. Dit is evenwel redelijk te
verklaren, omdat de Noordelijke zijbeuk toen nog niet bestond en
later is gebouwd naar de stijlopvattingen uit dien tijd. De schilder heeft
den onvoltooidcn beuk dus uitgebeeld op dezelfde wijze als hij den
Zuiderbeuk gereed zag. Ook de profileering der ribben en het gewelftype
siemmen overeen. Dat ook onregelmatigheden en onjuistheden vallen
waar te nemen, geeft Lemaire gaarne toe. Het inspringende Noorderdwarspand zou kunnen verklaard worden door den onvoltooiden toestand, waarin het verkeerde. Het triforium in het schip is op het paneel
van geheel andere tcekening, dan in werkelijkheid. Dat van het koor
komt in zooverre overeen, dat in beide gevallen spitsboogjes zijn toegepast. Het schijnt, dat de schilder uit een oogpunt van eenheid dit
spitsbogig triforium ook in het schip heeft aangebracht. Ongevoelig
voor oudheidkunde, zou hij deze eenheid zoover doorgevoerd hebben,
dat hij 't stijlverschil tusschen het oudere koor en het lichtere schip
heelemaal genegeerci heeft. Achter het triforium loopt bij Rogier een
loopgang langs de vensters aan den binnenkant van het schip. In werkelijkheid loopt deze gang langs de buitenzijde. Zou Rogier deze Bourgondische eigenaardigheid hebben overgenomen van een paneeltje van
Van Eyck, de Madonna in de kerk? Wordt dit aangenomen, dan zou men
consequent verder kunnen redeneeren: heeft Rogier ook niet den heelen
opbouw van het interieur overgenomen? Heeft hij hier het type voor het
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triforium ook niet ontleend? Men ziet ook bij van Liyck dezelfde groóte
architektonische fout, die Lemaire bij Rogier aanwijst: de traveeën van
het schip zijn even breed gemaakt als de zijden van de absis. Dit is een
constructieve onmogelijkheid. De fout is na te gaan aan de breedte
van het triforium. Wanneer inderdaad Rogier geïnspireerd is door het
paneeltje van Van Eyck, dan staat toch zeker vast, dat hij verdere details
en bijzonderheden ontleend heeft aan de kerk, die hij door zijn lang
verblijf te Brussel zeer goed moet gekend hebben, de Sint Goedele
te Brussel. ^
Lier. Tn de Sint Gommaruskerk te Lier, wordt een altaarstuk bewaard,
naar den naam van den stichter gewoonlijk aangeduid als Colibranttriptiek. Op het middenluik is de voltrekking van het huwelijk van de
H. Maagd uitgebeeld, in het transept eener kerk. De achtergrond stelt
het koor der kerk voor, afgesloten door een laat-gotisch oxaal. Ter
weerszijden hiervan sluit een hekwerk aan met koperen spijlen, doorloopend over de zijpaneelen. Boven deze balusters zijn voorstellingen aangebracht uit het leven van Christus. Het valt niet moeilijk in deze dispositie het interieur der Gommaruskerk te Lier terug te vinden, al wijkt
het oxaal in aantal bogen en in details wel van de werkelijkheid af. 2)
Brugge. Bekend is het paneel van Van Eyck, waarop de Madonna is
afgebeeld, gezeten op een troon, in het midden van een kerk-interieur
(afb. 64). Rechts van haar staat de H. Donatianus, links de stichter,
kanunnik van der Paele en Sint Joris. Het schilderij is vanaf zijn ontstaan
bestemd geweest voor de Brugsche St. Donaaskerk, waar het oorspronkelijk een deel uitmaakte van het Petrus- en Paulus-altaar, om later naaide sacristie te verhuizen, waar het tot 1778 bleef. De architektuur toont
alle kenteekenen van den romaanschen stijl. Evenwel meent James
Weale, dat hier noch de St. Donaaskerk, noch eenige andere romaansche
^ L'Eglise des „Sept Sacrements" de van der Weyden; Mélanges Moeller, Louvain,
1914, Bd. I, p. 640.
2
) De afbeelding komt voor in het artikel van Bn. E. B. over Lier in Bulletin de la
Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc, tome XV (1902) p. 74 en Burlington Magazine,
November, 1914, p. 64.
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64. Van Hyck, jMadonna van der Paclc, Brugge.

kerk kan zijn voorgesteld. 1 ) Maar doet de bestemming van het altaarstuk
en de aanwezigheid van den H. Donatianus niet aan de thans verdwenen
Brugsche kerk denken? Deze is oorspronkelijk een centraalbouw geweest, die bij een latere verbouwing gedeeltelijk verdween. Het gespaarde gedeelte vormde toen de koorafsluiting van den nieuwen bouw
en werd zoodoende het eenige romaansche deel der kerk. 2) Een Duitsch
kunsthistoricus komt langs geometrischen weg tot de bevinding, dat
het door van Eyck uitgebeelde gebouw een centraalbouw, vermoedelijk
een veertienhoek geweest is. 3) Het zou dus niet al te gewaagd zijn,
^ James Weale, Hubert and John van Eyck, their life and work, p. 16 en 76.
'-) De heer Clement Trefois was zoo vriendelijk mij een onuitgegeven studie met
opmetingen, berustende in het Kunsthistorisch Instituut te Gent, ter inzage te geven.
3
) Kern, die Grundzüge der Linear-Perspektivischen Darstellung in der Kunst der
Gebrüder van Eyck und ihrer Schule, S. 107.
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65. Van Eyck, Boodschap,
New-York.

gg_ Onbekend Meester, Maria als Priesteres,
Verz. Semens-Ulens, Antwerpen.

aan te nemen, dat van Eyck dit
voor de St. Donaaskerk bestemde altaarstuk heeft willen schilderen, met
rond de figuren het oude romaansche, tot koor bestemde gedeelte.
Mogelijk zijn er ook betrekkingen tusschen den stichter en deze kerk
geweest.
Een ander paneel van Van Eyck, een Annuntiatie, is onlangs uit
Leningrad naar New-York overgegaan (afb. 65). De Madonna is geknield
afgebeeld in een zacht verlichte ruimte, welke den indruk maakt, het
dwarspand eener kathedraal te zijn. Van links komt een engel de Blijde
Boodschap brengen. De beide figuren, te groot in verhouding tot de
ruimte, vullen de geheele breedte van het schilderij, zoodat een gedeelte
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der zuilengalerij bedekt wordt. Er is een poging gedaan dit interieur
met een bestaande kerk in verband te brengen.
Hen Franschman meent het transept eener kloosterkerk van Cluny
uit de n e of 12c eeuw voor zich te hebben. Het merkwaardige ligt dan
vooral hierin, dat de zijbeuk van dat transept ook langs de smalle zijde
doorloopt. Deze dispositie doet hem denken aan Saint Sernin te Toulouse,
maar verschillende afwijkingen in den opbouw, zooals het grondplan
der gekoppelde zuilen, het aantal tra vees, het type van triforium, en de
wijze van afdekking (bij van Eyck vlak, in Toulouse gewelfd) zouden
de veronderstelling te gewaagd maken, als zou het transept dezer kerk
zijn voorgesteld. Nu was Saint Sernin geïnspireerd op Sint Jacob te
Compostella, waar Jan van Eyck in 1429 is geweest. ^ Toch lijkt het
vlakke triforium ook in Vlaanderen op zijn plaats, zooals in de kathedraal te Doornik en in St. Nicolaas te Gent. In St. Sernin en St. Jacob
komt het daarentegen niet voor. Zonder nu direct een bepaald kerkinterieur te willen tcrugkennen, zou men kunnen veronderstellen, dat van
Eyck zijn architektuur heeft samengesteld uit verschillende elementen,
die hij in zijn eigen land en op reizen heeft waargenomen.
Amiens. Op de tentoonstelling van Vlaamsche Kunst te Antwerpen
was in 1930 een schilderij te zien, waarvan de schilder als „onbekend"
en de voorstelling als „sujet mystique" stond aangegeven (afb. 66).
In een symmetrisch weergegeven kerkinterieur staat een als Joodsch
opperpriester gekleede vrouw en reikt de hand aan een kind, in de kleeding der Orde van den H. Dominicus. Een engel volgt met de pauselijke
tiaar. Op den voorgrond is de vermoedelijke stichter geknield, terwijl
een spreukband hem de woorden laat zeggen: „Digne vesture au prestre
souverain". Links boven, onder een wapenschild, staat het jaartal 1462.
Over dit paneel, dat eerst aan weinigen bekend scheen, is onlangs wat
meer licht verspreid. Alen heeft hier te doen met een symbolische voorstelling der H. Maagd als priester: Virgo Sacerdos, een devotie tot
1
) De Saintenoy, L'Eglise Saint-Jacques de Compostelle et le décor architectural
de „l'Annontiation" de Jean van Eyck.
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Maria, welke in de Middeleeuwen meer verspreid was. Wat het kerkinterieur betreft, meent men voldoende gegevens te hebben, hierin de
kathedraal van Amiens te kunnen terugkennen. Hierbij is één vergelijking overtuigend, n.l. het triforium. Het drieledige, spitsbogige triforium
is in Amiens van driepassen voorzien en door wimbergen afgedekt.
Deze laatste bijzonderheid vooral is opvallend en blijkt ook op het
paneel afgebeeld. Maar uit dit enkele architektonische gegeven spreekt
nog geen overtuigende aanwijzing voor Amiens. Er bestond daar sedert
1388 een broederschap der „Puy Notre-Dame", die in de 15e eeuw het
gebruik volgde, dat ieder jaar de meester der broederschap zich liet
portretteeren in verband met een bepaalde voorstelling der H. Maagd,
welk schilderij dan in de eigen kapel bewaard werd. Er bestaat nog een
lijst der opvolgende „meesters", met vermelding van het motief, waaronder Maria is voorgesteld, en het jaar van ontstaan, zoodat dus gemakkelijk zou kunnen worden vastgesteld, of in 1462 de spreuk „Digne
vesture au prestre souverain" voorkomt. Evenwel wordt deze motiefspreuk op de lijst niet vermeld voor het jaar 1462, wel voor 1437. 1 )
Daarom is het bewijs niet overtuigend geleverd, dat deze „Virgo Sacerdos" in Amiens geschilderd is met de bestemming, die men er aan wil
geven. En zoolang staat niet onomstootelijk vast, dat het kerkinterieur
een voorstelling der kathedraal van Amiens is.
Dijon. Een Vlaamsch paneel uit de 15e eeuw stelt de Besnijdenis voor
in een gotisch kerkgebouw, welk interieur geschilderd zou zijn naar de
bestaande kerk Notre-Dame te Dijon. 2) De algemeenc dispositie doet
dit veronderstellen. Dat het triforium in de absis van het koor drieledig
is en niet zooals in werkelijkheid tweeledig, is een afwijking, die reeds
eerder opgemerkt werd bij Rogier's altaar der Zeven Sacramenten. De
wandelgangen langs de bovenvensters van het schip komen èn op 't
paneel èn in werkelijkheid voor. Echter heeft de schilder ze ook gegeven
^ Jacques Dupont, Le Sacerdoce de la Vierge. Le Puy d'Amiens en 1437, Gazette
des Beaux Arts, 1932, p. 265.
2
) Henri Chabeuf, Un Primitif, la Circoncision, Revue de l'art chrétien, 1906, p. 297.
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bij de vensters van 't koor, hetgeen bij de Notre-Dame te Dijon niet
bestaat. Hier loopt deze gang langs den buitenkant. Ook de verhooging
der viering heeft hij niet uitgebeeld. Een vergelijking met teekeningen
van Viollet-le-Duc versterkt de meening, dat de schilder het interieur
van Notre-Dame gekend heeft en dit met eenige wijziging verwerkte
tot de ruimte, waarin hij het bijbelsche voorval laat plaats vinden. ^
Een Engelschman tracht aannemelijk te maken, dat een onbekend NoordFransch of Zuid-Nederlandsch meester de kerk van St. Denis zou hebben
afgebeeld op een paneel, dat Sint Gilles weergeeft, bezig de H. Mis op
te dragen, met Karel Alartel naast het altaar geknield. Waar de inventaris
der kerkmeubelen en schatten schijnt te kunnen worden bepaald, gaat
schrijver na, wat hij daarvan op het schilderij kan terugvinden. Er worden
dan twee gouden beelden van Petrus en Paulus gemist, op porphyren
zuilen, een gift van Pepijn. Wèl ziet men twee der vier zuilen, waarop
engelen, waartusschen gordijnen waren gespannen. Het groóte kruis
van abt Suger, boven den ingang der crypte, heeft de schilder blijkbaar
weggelaten. De bekende staf van Saint Denis en de Oriflamme, welke
in het koor stonden, ontbreken bovendien. Het „kruis van den II. Eligius"
zou men zien boven het Altaar van Karel den Kale. In 1505 was dit kruis
nog in den inventaris aanwezig. Verder maakt Conway aannemelijk, dat
de knielende figuur de kroon van den H. Lodewijk op het hoofd heeft.
De gouden retabel op het altaar komt, wat de beschrijving betreft, overeen met die, welke Karel de Kale aan St. Denis schonk. 2) Men kan
dus enkel vaststellen, dat de schilder enkele requisieten aan de werkelijkheid ontleend heeft. In hoeverre de architektuur met de voormalige
St. Denis overeenkomt, is onbekend, evenals de bestemming van het
paneel. Wel klopt de situatie van altaar en daarachter gelegen ingang
der crypte. 3)
huik. Een paneel, toegeschreven aan de school van Ouwater, stelt de
!) Viollet-le-Duc, Dictionairc de L'Architecture, IV. p . 134/135, fig. 76 en 77.
2
) Conway, The Abbey of Saint Denis and its ancient Treasures, Archaeologia, vol.
L X V I , p . 103.
3
) Viollet-le-Duc, Dictionaire de l'Architecture Π, p. 23.
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begrafenis voor van den H. Hubertus in het koor eener gotische kerk
(afb. 67). Men heeft getracht aannemelijk te maken, dathierdeLuiksche St. Pieterkerk is afgebeeld, terwijl het schilderstuk 2elf uit de Lambertuskerk ter plaatse zou afkomstig
zijn, tezamen met een pendant,
eveneens een tafereel van dezen
heilige voorstellend. ^ Een Luiksche
kanunnik nu toont aan, dat beide
paneelen niet in deze kerk zijn aanwezig geweest en vestigt de aandacht op het feit, dat de architek- 67. Nedcrlandsch Meester, Begrafenis van den
Ы. Hubertus, Londen.
tuur van het gotische koor geen
W'aalsch, maar een uitgesproken Vlaamsch karakter draagt en veel
overeenkomst heeft met het interieur van Rogier's Zeven Sacramentenaltaar. Bovendien waren de Luiksche Sint Pieter en Lambertuskerken
in romaanschen stijl gebouwd, hetgeen niet klopt met den bouw op
het schilderij. Deze argumenten zijn afdoende om te bewijzen, dat
geen der beide door den H. Hubertus gestichte kerken zijn voorgesteld
en zij wegen zwaarder dan het eene tegenargument vóór Sint Pieter,
dat een beeld van den H. Petrus boven het altaarschrijn is aangebracht.
4. H E T KASTEEL.
Voor den hertog van Berry zijn vele kunstenaars werkzaam geweest,
waaronder de boekverluchters een voorname plaats innemen. Van de
^ Van den Steen de Jehay, Essai historique sur l'ancienne Cathédrale de Saint
Lambert à Liège, 1889, 2e édition, p. 172. Deze en de volgende mededeelingen zijn
ontleend aan een artikel van kanunnik Dr. J. Coenen, handelend over dit schilderstuk
en welke studie bestemd is te worden uitgegeven in het Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 1934, tome LXVIII. Kan. Coenen was zoo vriendelijk mij vooraf
deze studie ter inzage te geven, waarvoor ik hem hier hartelijk dank zeg.
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talrijke gebedenboeken zijn enkele kostbare exemplaren bewaard ge
bleven. De miniaturen, waarmee deze handschriften versierd zijn, toonen
een reeks bouwwerken en kasteelen, welke zonder twijfel tot het bezit
van den hertog zullen behoord hebben. De fijne tcekening, waarmede
ze zijn uitgevoerd, heeft de veronderstelling doen rijzen, dat deze architektuur-achtergronden naar bestaande ontwerpen werden uitgevoerd. г )
Louvre. Overbekend is het Louvre. Dit onder Karel X begonnen
en later steeds gewijzigde bouwwerk komt als karakteristiek vergotiseerd kasteel voor op een der miniaturen uit een gebedenboek van den
hertog van Berry. De talrijke torens en torenspitsen zijn zeker naar het
vormgevoel van dien tijd versmald en ijler gemaakt.
Onderde talrij ke afbeeldingen van het Louvre verdient nog vermelding die
op den achtergrond van een schilderij, bekend als Retable du Parlement,
vroeger opgesteld in de Chambre du Palais, thans bewaard in het Louvre. 2 )
De groóte toren, met uitstekend bovendeel, welke tegen 't kasteel moet
hebben gestaan, is op dit paneel verlegd naar de overzijde der rivier!
Aïehun-sur-Yèvre. Minder bekend zijn de voorstellingen van het kasteel
te ±\Iehun-sur-Yèvre. 3) In het Getijdenboek te Chantilly wordt het
^ Conway p. 39. Conway vermeldt, hoe bij den dood van den hertog van Berry
in 1416 een miniatuur enkel gereed was, voor zoover het de architektuur betrof, in
dit geval het kasteel van Saumur. Het landschap was nog onvoltooid. Schrijver verkondigt als Hulin's meening, dat naast de gebroeders van Limburg nog een ander
was aangesteld om de architektuur uit te beelden, b.v. de miniaturist Jacques Coene,
die ook als architekt werkzaam geweest is. Het zou inderdaad niet onmogelijk zijn,
dat meerdere artisten aan eenzelfde miniatuur werkzaam waren en een deskundige
de architektuur-uitbeclding verzorgde, die in deze gebedenboeken een eerste plaats
inneemt. Conway wijst nog op het feit, dat het landschap vaak gebrekkig is te noemen
in vergelijking met de juistheid, waarmede de gebouwen zijn voorgesteld. Hij zal
deze veronderstellingen wel hebben afgeleid uit een onderzoek van Hulin de Loo,
waardoor deze geleerde tot het vermoeden kwam, dat vaak verscheidene boekverluchters gezamenlijk aan miniaturen werkzaam waren. Vgl. Hulin de Loo, Heures de
Milan, troisième Partie des Très belles Heures de Notre-Dame, Chap. II.
2
) De Mély, Signatures de Primitifs, I, Le Retable du Parlement, La Revue de l'Art,
1914, p. 17.
3
) Vgl. ook Comte Durrieu, Les Très belles Heures de Notre-Dame du Duc Jean
de Berry, Paris, 1922, planches 14 en 15, respectievelijk op een Verrijzenis der Dooden
en een afbeelding van een heilige, knielend voor den H. Geest.
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68. Mehun-sur-Ycvre, miniatuur uit
een Getijdenboek, Chantilly.

69. Mchun-sur-Ycvre, gravure uit 1757.

kasteel uitgebeeld op den voorgrond van een fantastisch landschap
(afb. 68). Op een kegelvormigen berg wordt Christus door een duivel
bekoord. Inplaats van naar Jerusalem staart de Christus naar den burcht
van den hertog, een oorspronkelijk romaansch, rechthoekig gebouw
met vier ronde torens, dat later gotische veranderingen heeft ondergaan.
Het gebouw, dat met een der hoektorens naar den beschouwer gekeerd
staat, is nogal sterk verkort weergegeven. Dat men inderdaad met
een afbeelding naar de werkelijkheid te doen heeft, moge blijken door
vergelijking met een gravure van het kasteel uit 1757 (afb. 69). De torenspitsen zijn hier verdwenen, de brug bestaat nog gedeeltelijk. Het gebouw
is tot ruïne geworden. Behalve enkele veranderingen in de ramen van
den zijgevel is de gelijkenis der beide voorstellingen treffend.
Vincennes. In hetzelfde gebedenboek treft men een miniatuur met een
voorstelling van het slot Vincennes bij Parijs (afb. 70). Achter een dicht
woud rijzen meerdere torens omhoog. Rond een hoogeren verdedigingstoren in het midden zijn de andere gegroepeerd, naar het schijnt, op
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yo. Vinccnncs, miniatuur uit ccn Getijdenboek, Chantilly.

71. Vincennes, gravure uit de 17e eeuw.

geringen afstand van elkander. Omtrent de juiste onderlinge verhouding
onderricht ons een gravure uit de 17e eeuw (afb. 71). Rond het omvangrijke rechthoekige burchtplein is een lange muur opgericht, op bepaalde
afstanden door torens versterkt. De schilder van het gebedenboek nu
heeft deze torens te veel naar voren getrokken en in verhouding met
den middelsten donjon te hoog gemaakt. Zóó kon men vanuit het woud
onmogelijk Vincennes zien omhoogrijzen. De gebouwen maken den
indruk van onwaarschijnlijk hooge wolkenkrabbers. De gotische miniaturist heeft alleen belangstelling getoond voor het silhouet dezer vertikaal
gerichte torens. Hun onderlinge verbinding door middel van den muur,
het karakteristieke toch van dit versterkte slot, gaat aan zijn aandacht
volkomen voorbij. De groóte verdedigingstoren in het midden wordt
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72. Vincenncs, miniatuur uit het Getijdenboek van Foucquct, Chantilly.

nog afgebeeld in een gebedenboek, waarvoor Jean Foucquet de miniaturen leverde. Deze voorstelling is ongeveer een halve eeuw later 1 ) (afb. 72).
Gent. Een Vlaamsche miniatuur in den Hortulus Animae van + 1500
stelt de H. Catharina voor, gezeten op de binnenplaats van een kasteel
(afb. 73). Achter haar een torenachtig bouwwerk, dat als embleem der
heilige dient, maar een embleem naar de werkelijkheid geschilderd, want
men kan hier zonder moeite een der gevels van het Gravensteen te
Gent terugkennen (afb. 74). De dispositie der vensters, de eigenaardige
vorm der versnijdende steunbeeren, de boogdoorgang rechts met afgebrokkelden toren, tenslotte de toegang tot de binnenplaats rechts, ze
laten geen twijfel bestaan, of de miniaturist is bekend geweest met het
trotsche Gravensteen.
Kumheke. Een later voorbeeld van de uitbeelding van een bepaald kasteel
was in 1930 nog te zien op de tentoonstelling van Vlaamsche Kunst
te Antwerpen. Een familie is voorgesteld, gezeten voor het kasteel van
Rumbeke. Dit is nog vrijwel in denzelfden toestand bewaard gebleven,
*) Grisebach, Architekturen auf niederländischen und französischen Gemälden
des i j e n Janrhunderts, Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1912, S. 214.
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73· H· Catharina, miniatuur uit den Hortulus
Animac, Wccncn.

74. Gravcnstccn, Gent, foto.

enkel de torenspits ontbreekt thans. Het paneel kan H - 1535 gedateerd
worden, te oordeelen naar de geportretteerde familie.
5. H E T E N K E L E GEBOUW.
Haarlem. Voor enkele jaren werd een schilderijtje geveild, toegeschreven aan een Noord-Nederlandsch meester van + 1480. Voorgesteld
is het oogenblik, waarop Christus, na eerst te zijn gegeeseld, voor
Pilatus gebracht wordt om het eindvonnis te hooren (afb. 75). De ruimte,
waar dit voorval plaats grijpt, is door een hekwerk gescheiden van
het plein, dat blijkbaar als de marktplaats der stad bedoeld is. Door de
tralies van het hek zien de Joden toe naar den uitslag van het proces.
Op realistische wijze heeft de schilder de gebruiken van zijn eigen tijd
verwerkt voor het historisch gebeuren in het Oosten. In de middeleeuwen en ook daarna was het immers gebruikelijk, dat de belangstellenden vanachter een hekwerk het rechtsgeding gadesloegen. Dit feit bracht
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75-Haaricmsch Meester, Christus voor

¿Q r e c h t s z a a l v a n h e t H a a r l e m s c h e s t a d -

Pilatus.

huis, welk gebouw hij op het plein meent
te kunnen terugkennen. Het was namelijk in dien tijd niet ongewoon,
den rechters de verantwoordelijkheid van hun ambt voor oogen te
houden, door schilderstukken aan te brengen, waarop de rechtvaardige
en onrechtvaardige rechtspraak waren uitgebeeld, met de gevolgen
vooral aan de laatste verbonden. Dat het groóte rechthoekige gebouw het stadhuis van Haarlem zou zijn, tracht Mr. Schretlen aan de
hand van bouwkundige bijzonderheden aannemelijk te maken. De
massale romp van het gebouw, dat door zijn vrije ligging zoo sterk
kubiek werkt, het hooge zadeldak met dakvensters en afgesloten door
de gekanteelde lijst, zijn hier precies zooals wij die nog kennen; de
hooge trap met toegang, eenigszins gewijzigd in de zeventiende eeuw,
bestaat nog; de beide uitbouwsels aan den voorgevel worden hier alleen
in hun oorspronkelijken, gotischen vorm vertoond; de merkwaardige
lisenen in voor- en zijgevel, aan den voorkant door bogen verbonden,
zijn nog precies zoo en in gelijk aantal aanwezig; men bedenke weer,
dat de groóte vensters, die er thans in zitten, en het kleine balkon boven
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den hoofdingang respectievelijk in de 17e en ι бе eeuw, dus in veel
lateren tijd, aangebracht werden. De stadhuistoren rechts en de Pandpoort
heffen eindelijk allen twijfel op, of wij hier met een nauwkeurige topo
grafische weergave van het aloude Haarlemsche Raadhuis te doen hebben.
Dat de toren, welke op het paneel boven het dak komt uitsteken, de
stadhuistoren zou zijn, „eenigszins vrijelijk geplaatst", mag men bij
vergelijking met een gravure door Van de Velde naar een teekening
van Saenredam, niet zonder meer met schrijver getuigen (afb. 76). D e
toren op het schilderij maakt een zwaarderen indruk dan het slanke
torentje op de gravure. Dat de uivormige bekroning door den schilder
zou zijn aangebracht wegens plaatsgebrek, klinkt minder waarschijnlijk
dan de veronderstelling, hier met een ouderen toestand te doen te heb
ben. Dat bij de vergelijking van het tegenwoordig bestaande en het op
het schilderij voorkomende stadhuis rekening moet gehouden worden
met de veranderingen, in de loop van latere eeuwen aangebracht, is
vanzelfsprekend. Voornamelijk moet men hier de wijzigingen in 't oog
houden, welke trap en vensters hebben ondergaan. Meer inschikkelijk
heid wordt door schrijver gevraagd ten opzichte der beide kerkkoren,
die vlak achter het stadhuis opduiken. Mr. Schreden weet hiervoor
geen betere verklaring te geven, dan dat de schilder de kerken van het
Zijlklooster en St. Ursulaklooster naderbij getrokken heeft terwille van
de compositie. Waar geen bouwkundige bijzonderheden worden aange
toond, lijkt deze veronderstelling nogal gevaarlijk. Dat de merkwaardige
toren, rechts van het stadhuis, vermoedelijk tot het oude Grafelijke
slot zou behoord hebben, behoeft men zonder verdere bewijzen evenmin
aantenemcn. Dat de schilder dit bouwwerk in denzelfden stijl uitbeeldt
als het stadhuis, doet den schrijver vermoeden als zou eenzelfde bouw
meester de beide monumenten ontworpen hebben. Veeleer gelooven
we, dat de schilder zelf dezen toren onwillekeurig in gelijken stijl met
het stadhuis ging uitbeelden. ^ Een bewijs voor de mcening, dat het
!) Mr. M. J. Schretlcn, Een Haarlemsch Stadsgezicht uit de 15e eeuw, Oud-Holland,
1930, blz. 122. Voor de geschiedenis van Oud-Haarlem in de kunst zij verwezen
naar Eisler, Die Geschichte eines holländischen Stadtbildes (Haarlem).
6
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77· J a n Jocst, Opwekking van Lazarus (fragm.),
St. Nicolaaskerk, Kalkar.

78. Kalkar, Raadhuis (foto).

Haarlemsche stadhuis is afgebeeld, ligt misschien ook hierin, dat de stijl
van het paneel aan de school herinnert van Geertgen tot St. Jans. Men
mag dus wel redelijk veronderstellen, dat het schilderij in Haarlem ontstaan is.
Kalkar. Het meesterwerk van Jan Joest is ongetwijfeld het groóte
vleugelaltaar in de St. Nicolaaskerk te Kalkar, waarop tafereelen uit het
leven van Christus zijn voorgesteld. Jan Joest is volgens de archivalische gegevens een tijd in Kalkar woonachtig geweest; als een ander
teeken hiervoor zou ten overvloede kunnen gelden de achtergrond der
„Opwekking van Lazarus", die bestaat uit een fijn geschilderd portret
van het marktplein, zooals het er in 't begin der i6e eeuw moet hebben
uitgezien (afb. 77). De schilder liet de scène vermoedelijk spelen op het
kerkhof van het voormalige Dominicanenklooster, want links moet de
kloosterkerk zijn afgebeeld. ^ Alet meer zekerheid is het midden op de
markt gelegen raadhuis van Kalkar terug te kennen (afb. 78). Het forsche, rechthoekige gebouw, op laat-middeleeuwsche wijze nog met
1) Klapheck, Kalkar, S. 64.
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kaiiteelen en hoektorentjes als sier-elcmenten voorzien en met zijn merkwaardig geplaatsten toren in het midden tegen den voorgevel, sluit
iederen twijfel uit, te meer, waar men moet bedenken, dat het altaarstuk
voor de St. Nicolaaskerk bestemd en op bestelling der broederschap
van Kalkar vervaardigd is. ')
Tongerloo. Rond 1513 werd voor de Abdij van Tongerloo een drieluik
geschilderd, gewijd aan de verheerlijking van Maria en haar ganschen
stamboom, welk altaarstuk na vele en ook verdachte lotgevallen, tenslotte is terecht gekomen in het kerkje van Maria-ter-Heide. 2 ) Op het
middenpaneel is de Abdij van Tongerloo afgebeeld, zooals die nog was
tot 1520, vóór de verbouwing der kerk. Het gebouwencomplex schijnt
den indruk te vestigen van rooden baksteen. Twee Norbertijnen zijn
zoo juist met een bootje overgezet en betalen den veerman zijn loon. 3 )
In dit verband zij nog gewezen op een paneel van Jacques Daret,
voorstellend de Visitatie, met als stichter Jan du Clercq, abt van St.
Vaast in Atrccht. Op den achtergrond ziet men de vermoedelijke abdij
uitgebeeld, in de oorkonden waarvan nog betalingen aan den schilder
voorkomen in verband met dit paneel. 4) Helaas bestaat de huidige abdij
niet meer. Van de kerk is bekend, dat het koor was omgeven met een
omgang, hetgeen klopt met de voorstelling, die Daret er van geeft. 5 )
Den Haag. De Meester der Tiburtijnsche Sibylle dankt zijn naam aan
een paneel in het museum te Frankfort, waarop is voorgesteld, hoe volgens de legende deze Sibylle aan keizer Augustus de Geboorte van
Christus bekend maakt (afb. 79). De keizer zit geknield op het binnenhof
van een kasteel en schouwt omhoog naar de Madonna, die hem door
de uitgestrekte hand der Sibylle wordt aangeduid. In het rond staan de
>) Fr!. I X , S. 13/14.
) Λ. Cornette, ïlet Drieluik van Maria-ter-Heide, De Kunst der Nederlanden,
1931, blz. 281.
3
) op. cit. blz. 289.
') Frl. Π, S. 57.
5
) De Lasteyrie, L'Architecture religieuse en France à l'Epoque gotique, I. p. 202.
2
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79· Meester der Tiburtijnsche Sibylle, Sibylle en Augustus, Frankfort.

leden der hofhouding, vermoedelijk portretten van i5e-eeuwsche tijdgenooten. Hun kleederdracht is niet Romeinsch, evenmin als de architektuur, die het hofplein omgeeft. Hierin ziet Victor de Stuers een min
of meer vrije vertaling van het Binnenhof. De toeschouwer wordt geacht
op de plaats te staan, waar thans het gebouw der Tweede Kamer is, en
naar het Noorden te zien. Men vindt links de Gevangenpoort, in het
midden het gebouw, door de Eerste Kamer ingenomen, rechts de Groóte
Ridderzaal. Dat een en ander niet met de werkelijkheid strookt, wil
schrijver niet ontkennen. De Ridderzaal mist de karakteristieke traptorens,
wèl is de stoep met dubbele trap zichtbaar, welke in 1376 werd aangebracht, ter vervanging van de oorspronkelijke enkele trap, die men bij
de laatste restauratie herplaatste. Een bijzonderheid van gewicht, die,
volgens schrijver allen twijfel opheft, zou hierin liggen, dat vóór de
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Ridderzaal een beer is vastgebonden. Vroeger waren die van Utrecht
verplicht aan den graaf een „beer", d.i. een mannetjesvarken ten geschenke te geven, welk dier dan op genoemde plaats werd vastgemaakt
en tentoongesteld. De schilder zou het passend gevonden hebben ook
aan het paleis van keizer Augustus zulk een symbool van souvereiniteit
te laten zien, maar een gewoon zwijn kwam hem te vulgair voor, en
zich beroepende op de dubbele beteekcnis van het woord „beer", zou
hij dan een ursus ferox geschilderd hebben. ^
Men kan waardeering gevoelen voor de, ook uit restauraties bekende,
vlotte vindingrijkheid van Victor de Stuers, maar waar de architektuur
zelf niet meer uitkomst geeft, mag hoogstens aan een algemeene dispositie van het Haagsche Hof gedacht worden.
Brugge. Een Vlaamsche miniatuur beeldt den intocht af van Karel V
te Brugge in 1515. De rekeningen der stad Brugge vermelden nauwkeurig de onkosten, welke gemaakt werden voor de versiering der
Kruispoort, over het blauwe laken, waarmede ze behangen werd, over
wapenschilden en aangebrachte fakkels. 2) Inderdaad zijn al deze versierselen op de miniatuur aanwezig, zoodat geen twijfel bestaat, of de
miniaturist heeft deze Kruispoort willen uitbeelden, waarmee ook de
architektonische gelijkenis overeenkomt. 3 )
Kon/e. Het is voor de hand liggend te veronderstellen, dat de Nederlandsche schilders ook Rome hebben uitgebeeld op hun paneelen, omdat
deze stad steeds in de belangstelling heeft gestaan der geheele Christenwereld, en vele kunstenaars een reis ondernomen hebben naar Italië.
Toch is de uitkomst in dit opzicht niet loonend.
In „Les très riches Heures" (Chantilly) is een miniatuur te vinden door
de gebroeders van Limburg, voorstellend een overzicht der monumenten
!) Jhr. Mr. Victor de Stuers, Keizer Augustus in den Haag, Oud-Holland, 1907,
blz. 27.
2
) Bulletin de la Société Française de productions de manuscrits à peintures, 2e
année, Paris, 1912, pi. X X X I X en p. 46.
3
) Gurlitt, Historische Stádtebildcr, Band 12, Brügge, Blatt 2.
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8o. Mcmling, Aankomst van St. Ursula te
Rome, St. Janshospitaal, Brugge.

81. Jan ν. Scorci, Opdracht in den Tempe!,
VCeencn.

van Rome in vogelvlucht, maar dit plan is overgenomen van een soort
gelijke voorstelling door Taddeo di Bartolo (Palazzo publico, Siena).
Rogier's aanduiding van Rome is niet geheel overtuigend, wanneer
men op het paneel van den Droom van Paus Sergius de oude Sint Pieter
moet terugkennen, al staat een obelisk daarnaast opgesteld. De Engelen
burcht, waarop een beeld van Sint Michaël is aangebracht, wekt meer
vertrouwen, al heeft de Nederlandsche schilder in de onmiddellijke
omgeving een gevel in vakwerkverband geplaatst. 1 )
Memling geeft fantasiegebouwen, waar hij de aankomst van St. Ursula
te Rome uitbeeldt (afb. 80). Romaansche vormen, een centrale ruimte
en een vermoedelijk eigen opvatting van den Engelenburcht moeten
tezamen het karakter der hem onbekende stad bepalen. Een miniatuur
door Foucquet stelt de kroning van Karel den Grooten voor in Sint
" Ί ) Frl. l i . Taf.
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XVI.

Pieter. Durrieu heeft in deze kerk de oude basiliek terug willen kennen,
maar toch mecnen we in de bouwkundige onderdeden geen directe
aanwijzingen voor Sint Pieter te kunnen vinden. Wèl is een vroegchristelijk basiliek door den miniaturist weergegeven. l ) Kerst een later
meester, die door zijn relaties met het Vatikaan goed op de hoogte kon
zijn met de plaatselijke monumenten, heeft in een van zijn schilderstukken een nauwkeurig beeld gegeven van den nieuw-bouw van Sint
Pieter. Ken Duitsch kunsthistoricus heeft Scorel's schilderij vergeleken
met Bramante's bouwkundige teekeningen en aangetoond, dat Scorci
deze gebruikt heeft voor zijn Opdracht in den Tempel (af b. 81), terwijl er op
gewezen wordt, hoc Scorel's interieur dus bepaalde afwijkingen vertoont
met de huidige, door Michelangelo gewijzigde Sint Pieter. 2) Zijn leerling
Heemskerk, die längeren tijd in Italië verbleef, heeft het antieke Rome
der 16e eeuw in tallooze teekeningen als een archeologische documentatie aan het nageslacht bekend gemaakt. Hij is er zoo sterk van vervuld,
dat hij zelfs op den achtergrond der geschiedenis van den barmh artigen
Samaritaan een beeld van Rome geeft (Haarlem).

^ Durrieu, Une Vue intérieure de l'ancien Saint Pierre de Rome au milieu du XVe
siècle, peinte par Jean Foucquet, Mélanges G. B. de Rossi, 1892, p. 221.
2
) Hans Jantzen, Jan Scorei und Bramante, Der Cicerone, 1910, S. 646.
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HOOFDSTUK III.

Verbinding van het werkelijke en het onwerkelijke.
D E UITBEELDING V A N H E T OOSTEN,
i.

H E T EXOTISCHE E L E M E N T .

Waar de schilderkunst nog bijna uitsluitend ten dienste stond van het
godsdienstig leven en de kerkelijke kunst, vormde de uitbeelding van
het bijbelsche verhaal de voornaamste taak van den schilder. Voor de
iconografische bijzonderheden van een bepaald gegeven gevoelde men
zich gebonden aan de traditie; de natuur, de omgeving waarin de handeling speelt, konden met een zekere vrijheid worden behandeld. Men
wist van ooggetuigen en uit beschrijvingen, dat de plantengroei uit
het Oosten anders was, dat het klimaat aan bouwkunst en leefwijze
andere eischen stelde en dat ook het menschenras van den Westerling
verschilde. Alet het begrip Oostersch viel dat van Mohammedaansch
of heidensch samen. Ze moeten wel dezelfde kleur en beteekenis gehad
hebben in een tijd, toen de kruisvaardersidee nog niet geheel was verloren geraakt. De belangstelling voor het H. Land leefde bij de geheele
Christenwereld voort in een heimwee naar de Heilige Plaatsen en de
herinnering aan het ridderideaal. De graven van Vlaanderen waren toch
koning van Jeruzalem geweest en ieder geslacht had zijn aandeel gehad
in de reeks van kruistochten.
Persoonlijk vaak onbekend met de uitheemsche bouwwijze en flora,
meende men in het on-Nederlandsche element den juisten uitdrukkingsvorm te hebben gevonden om het exotische weer te geven.
In het landschap, waardoor de kluizenaars en pelgrims op de zijluiken
van het Lam Gods naar het middentafereel optrekken, heeft van Eyck
cypressen, palmen en pijnboomen afgebeeld, welke hij gedurende zijn
verblijf in Italië heeft kunnen waarnemen (afb. 82). ^ Ook Bouts geeft
*) Hulin de Loo, Les Voyages des frères van Eyck avant 1425 in: Bulletin de la
Classe des Beaux Arts, tome XIV, 1932, deel 11, p. 130.
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82. Van Eyck, Lam Gods zijluik (fragm.),
St. Baafs, Gent.

op den achtergrond van het paneel
Elias in de Woestijn door een Engel gespijzigd, een boom, welke veel
gelijkenis vertoont met den palm.
Boomen zijn van boven rond „gelijc
83. Mostaert, Portret (fragm.), Brussel.
enen decsel van eenre bussen", zoo
staat in beschrijvingen. 1 ) Ongetwijfeld is hiermede de pijn bedoeld.
Ook de architektuur van het Oosten, welke men als koepelbouw gekarakteriseerd scheen te weten tegenover de gotiek in de Westersche
landen, blijft in den vorm van een centraalbouw tot diep in de 17e eeuw
in de schilderkunst voortleven. Men vindt hem op nagenoeg alle bijbelsche voorstellingen. Hoe deze centraalbouw later aanleiding zal geven
tot fantastische architektuuruitbeeldingen, kan worden nagegaan op de
Aanbidding der Koningen door Jeroen Bosch. Hier dragen de pyramideachtige bouwwerken zeker een uitheemsch karakter, zonder nu voor specifiek Indisch aangezien te moeten worden, zooals een Engelschman meent. 2 )
1
2

) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1906, blz. 105.
) Conway p. 340.
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En de hut van loofwerk op 't platte dak van een huis, op een achter
grond van een werk door Jan Mostacrt (Brussel), waar de verwachting
van den Messias door Joden en heidenen is voorgesteld, wekt onwille
keurig de gedachte aan het Joodsche kerkelijke feest der Loofhutten,
dat door zijn oorsprong een Oostcrsch karakter draagt (afb. 83).
Dat de schilders afgingen op mondelinge verhalen van pelgrims of
hun gegevens haalden uit reisbeschrijvingen, blijkt wel uit het feit, dat
Oostersch bedoelde bouwwerken meestal van zeer persoonlijke opvatting
zijn en slechts beoogen iets onwerkelijks, iets uitheemsch te geven.
Dat gelukte, waar men onbekende gebouwen moest weergeven. Het
boerenhuis echter zat te vast in hel voorstellingsvermogen der Neder
landers, om zelfs in een uitheemsch bedoeld landschap anders te kunnen
weergegeven worden. ^ De hut, waarin de Aanbidding der Koningen
bij Jeroen Bosch plaats vindt, kan men gemakkelijk in Vlaanderen of
Brabant verplaatsen, de stad op den achtergrond daarentegen duidt door
fantastische bouwvormen als tooneel der handeling het Oosten aan.
Ook in het type der personen bemerkt men een streven naar het vreem
de. De man, die de duif vasthoudt op Jacques Daret's Opdracht in den
Tempel, is een echt donker Jodentype, met zorg voor dit tooneel uit
gekozen (afb. 184). Ook de mannelijke figuren op Bouts' Passahfeest
(Leuven), zijn opvallend donker, met zwarte baarden, terwijl ook het
gevolg der Drie Koningen zich meestal zoo Oostersch mogelijk pleegt
voor te doen (afb. 84). Vooral in de 16c eeuw moeten vreemde gezichten
de bijbelsche sfeer helpen suggereeren. 2 )
Dat de behoefte, een bepaalde handeling door een Oostersche sfeer
te omgeven, zich niet alleen in de schilderkunst voordeed, blijkt wel
uit de talrijke gevallen, waarbij het Oosten in de middelnederlandsche
romans wordt uitgebeeld. In den Esmoreit wordt de lezer steeds weer
herinnerd aan het exotische door uitroepen als: „Bi Mamet". Men zweert
bij Mohammed. Dat gaf aan het drama voldoende lokale kleur, zooals
een pijnboom het in de schilderkunst moest doen.
^ Schdrmeyer, hier. Bosch, S. 39.
) Frl. V, S. 94.
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84· Bouts, Passah-f'ecst, St. Pieter, Leuven.

85. Bouts, Elias in de Woestijn, St. Picter, Leuven.

De parallel tusschen schilderkunst en letterkunde spreekt verder in
de uitbeelding van het exotische gebouw. Een beschrijving van Babyion
in Floris ende Blanchefloer toont duidelijk aan, dat het vreemde karakter
der stad weer in den centraalbouw wordt gezocht.
„In de middelt staet oec van der stat
Een tor, die coste groten scat
Ende was gemaect bi ouden tide,
Hondert gel achte hoge ende hondert wide.
Boven dandre mach menne scouwen
Van roden marbre es hi gehouwen
Ende ront gemaect al uten gronde.
Bat dan iemen geseggen conde. " 1 )
Constructief mogelijk of niet, hoofdzaak was den lezer een gebouw
voor oogen te tooveren, dat hij zeker niet in zijn eigen omgeving zou
kunnen waarnemen.
^ Floris ende Blanchefloer vs. 2383 v.v., uitg. P. Leendertz Jr., bl. 62.
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2.

D E WIL OM D E WERKELIJKHEID T E G E V E N .

a. Het landschap. Het is opvallend, hoe weinig belangstelling bij de
schilders bestond om het Oostersche landschap natuurgetrouw weer te
geven. Een der redenen, welke hiervoor zouden kunnen worden aangehaald, is de onbekendheid met de uitheemsche flora. Van Eyck toont
op het Lam Gods enkele voorbeelden van den Zuidelijken plantengroei.
Op de Kruisiging te Berlijn geeft hij een landschap, waarin naast een
ontbladerden Noordelijken boom en een Hollandschen windmolen een
Zuidelijke pijnboom voorkomt. Overigens is het een zeldzaamheid,
wanneer de ije-eeuwsche schilder de flora van het Oosten of Zuiden
uitbeeldt.
Het was misschien ook niet zoo heel erg noodig, daar de constructie
van het landschap een coulissensysteem op verschillende plans vereischte,
waarvoor rostpartijen werden aangewend, die op zichzelf reeds een exotischen aanblik opleverden. Zelfs een woestijn (Afannaregen en Elias in
de woestijn door een engel gespijzigd), kon Bouts zich niet zonder rotsheuvels denken (afb. 85). En daartusschendoor het groen van bosschen
en een palm.
b. Kleederdracht en voorkomen. Een tijd, waarin het kleurig costuum
zoo'n voorname plaats bekleedde in het maatschappelijke leven, moest
wel belangstelling gevoelen voor de kleedcrdrachten uit het Oosten.
Men ziet dan ook vanaf het begin der 15e eeuw het streven deze zoo
natuurgetrouw weer te geven. Als niet geheel vreemd aan een Oostersch
ras zal het Jodentype doorgaans wel tot voorbeeld en inspiratie gediend
hebben. Daarbij komt nog het gebaar als uitdrukkingsmiddel het vreemde
element versterken, zooals op het paneel van Christus en de Schriftgeleerden in den Tempel door den Meester van Alkmaar, waar blijkbaar
uitsluitend door drukke handgebaren de gemoedsstemming wordt weergegeven. Op eenzelfde voorstelling door Coninxlo (Brussel) ziet men de
schriftgeleerden druk met hun handen bewegen. Ze dragen mutsen
met Hebreeuwsche letterteekcns erop. Het hoofddeksel, waarmede de
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Oosterlingen getooid gaan, is meestal de tulband. Deze beantwoordt
door zijn ronden vorm het best aan den stijl van het Oosten.
De herder, welke in den stal van Bethlehem wordt afgebeeld bij de
Geboorte van Christus door Jacques Daret (Verzameling Morgan,
New-York), heeft deze typische dracht, lange haarvlechten en ringen in
de ooren. De rechter, die de H. Catharina een verhoor afneemt (Provost,
Museum Boymans), draagt een tulband, terwijl de hoogepriester, die
assisteert bij den echt van Maria (Rhôneschool, eind XV, Brussel) een
tulband in zijn mijter draagt. Overigens wordt de hoogepriester in de
schilderkunst der 15e eeuw gewoonlijk uitgebeeld als onze bisschoppen
met mijter op, al tracht men in de kleederdracht iets Oosterschte leggen.
Eerst in het einde dezer eeuw geschiedt de uitbeelding meer naar de
werkelijkheid. 1 )
De voorstellingen op de zijluiken van Bouts' Avondmaal leveren
verscheidene voorbeelden, dat in de costuums is gestreefd naar het
uitheemsche (afb. 84). De wensch, om merkwaardige bijzonderheden
weer te geven, zoowel wat tijd als afstand betreft, laat den schilder rijke,
kleurige kleederdrachten kiezen. De spitse Jodenhoed en tulband, het
zwarte, krullende haar en de sterke baardgroei moeten tezamen het
historische karakter bepalen. 2 ) Van Mander zag in de costuums van
Mostaert echt bijbelsche kleederdrachten, volgens de gewijde geschiedenis. 3) Dus hadden ze archaeologische aanspraken. Hoe Oostersch en
pronklievend in de begrippen der late middeleeuwers synoniem waren,
blijkt uit de wijze, waarop bij de Opwekking van Lazarus door Albert
Ouwater (Berlijn) de overdadige kleeren der Joodsche omstanders een
zichtbare tegenstelling vormen met de eenvoudige tunica's van Christus
en de Apostelen.
Als onderdeel der kleeding wordt den Oosterlingen, zoo noodig, een
krom slagzwaard als wapen aangegord, een strijdmiddel, zeker niet
gewoon in de Nederlanden. Men kan dit o.a. zien bij Jeroen Bosch'
^ Vgl. de afbeeldingen in de Kroniek van Neurenberg, 1493.
η Frl. Ill, S. 26.
») Frl. X, S. 16.
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Aanbidding der Koningen (NewYork), waar juist de zwarte Koning
ermede gesierd is.
c. Het emhkem. Sedert de Westersche beschaving door de kruistochten
algemeen in aanraking was gekomen
met de Mohammedanen, was de tegenstelling tusschen deze twee werelden voorgoed vastgelegd door hun
symbolen, het Kruis en de Halve Maan.
Voor den schilder was het een gemakkelijk middel om de sfeer van een
bepaalde omgeving uit te beelden.
De hoogepriester, welke vaak in
bijbelsche scènes optreedt en daarbij
in het proces tegen Christus zulk een
verachtelijke rol speelt, moest in de
begrippen der laat-middeleeuwers wel
een soort prototype vormen der Mohammedanen. Daarom nog de speci86 J dc Cock Besni dcnis
fieke aanduiding, welke op vele mijters
· ·
·
i
. Amsterdam,
dier hoogepriesters is uitgebeeld: de halve maan. Waar hij ook in zijn
hooge kerkelijke functie verschijnt en hoe ook het hoofddeksel de meest
uiteenloopende verscheidenheid vertoont, het embleem keert steeds
onder denzelfden vorm terug. Bij de Besnijdenis van Christus geeft Jan
de Cock den hoogepriester op deze wijze weer (afb. 86).
De meester der Driekoningenaanbidding (Brussel) beeldt eenzelfde
voorval af. Engelbrechtsen (Verz. Graaf Aledem, Dresden) geeft dezen
gemijterden hoogepriester bij het huwelijk der H. Maagd. 1 ) Lucas van
•^ Vgl. ook De Kroniek van Neurenberg, 1493,Blatt Х Х Х Ш , waarop een afbeelding
voorkomt van een Joodschen hoogepriester met kegelvormigen mijter, op de voor
zijde waarvan een halve maan is aangebracht. O p het maan-motief ten overvloede
no<ï Hebreeuwsche letterteekens.
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Leyden (David voor Saul)
beeldt de halve maan af
op den tulband, welken
Saul draagt. Men ziet dergelijke uitbeeldingen in
overvloed.
Behalve het begrip Oostersch, duidt de halve maan
ook de staatkundige overheersching door de Mohammedanen aan. Men
87. De Breu, Kruisiging (fragm.), Neurenberg.
spreekt nog van het „Rijk
der Halve Maan". De strijd in Palestina had de bestemming der Heilige Plaatsen naargelang van hun bezitters veranderd. Onder de kruisvaarders als bedehuis, onder de Turken tot moskee ingericht, bleven de monumenten uiterlijk vrijwel in hun zelfden toestand, maar
wisselden van embleem. Een der hoofdmomenten uit de godsdienstige
beweging, de Omarmoskee, gebouwd op de plek van den Joodschen
Salomon-tempel, wordt op munten der koningen van Jeruzalem afgebeeld met het Jeruzalemkruis op den koepel en het randschrift: Templum Salomonis, terwijl diezelfde tempel in de schilderkunst der 15e
eeuw meestal wordt voorgesteld met een halve maan inplaats van het
kruis (afb. 87). Hiermee werd duidelijk aangegeven dat het gebouw
zijn christelijke bestemming verloren had. De tempel van Salomon in
heidensche handen, uitgebeeld achter den gekruisten Christus, moest
wel een voortdurende oproep ter kruistocht beteekenen in een tijd, toen
de Voeu du faisant door een deel der Christenheid nog voor ernst genomen kon worden.
Dat dit gebouw inderdaad door de schilders bedoeld is, wordt reeds
door het onderwerp bepaald. De Tempelgang van Maria kan door verschillende meesters in volkomen willekeurig ontworpen gebouwen verplaatst zijn, die door hun architektonische structuur niets met het Oosten
gemeen hebben, want de halve maan op den toch vrijwel steeds gekoe95

pelden centraalbouw geeft de plaats
der handeling duidelijk aan. Een
Vlaamsch
meester
(Domschat,
Aken) geeft een ronden tempel, al
plaatst hij hem te midden van gotische, Westersche huizen; ook Memling kiest voor zijn onderwerp opzettelijk den ccntraalbouw (afb. 21
en m ) . Een navolger van Rogier
van der Weyden gebruikt als tempel een gebouw, dat hij copieert
naar denzelfden bouw, waarin Rogier den droom van paus Sergius
laat geschieden; de navolger accentueert de plaats der handeling, door
op den tempel een halve maan te
zetten, die ontbreekt op het tafereel
van Rogier.
Een ander middel voor de schilders om de staatkundige overheersching en het Oostersche karakter
aan te geven is de roode vlag met
88. Noord-Nederlandsch Meester,
Drie Koningen, Utrecht.
halve maan, die nu nog de rijksvlag
van Turkije vormt. Men treft deze bij Jeroen Bosch' Ecce Homo (Frankfort), waar dit symbool der Mohammedanen door een der krijgslieden
wordt vastgehouden en op den achtergrond van het tafereel nog eens
uit een der huizen hangt. Uit het vele volk te oordeelen, dat naar
buiten stroomt, schijnt Jeroen hier wellicht het stadhuis of een ander
overheidsgebouw te hebben willen aanduiden. Een gravure naar Bosch,
de Olifant, toont, hoe dit beest een gepantserd huis op zijn rug meedraagt, waarop een driehoekige wimpel, weer versierd met halve maan.
Een voorstelling als van de Driekoningen was een dankbare gelegenheid om het Oostersch karakter uit te beelden. Het geheimzinnige, onbe96

kende land van hun herkomst, de stoet van bedienden, de overvloed
van geschenken, het zijn even zoovele motieven, waarin de fantasie van
den schilder zich kon uitvieren. Het is vooral de Nubische koning, die
onder invloed van het tooneel tot zulk een exotische figuur wordt uitgebeeld, dat Jeroen Bosch er een volslagen negertype van maken zal. ^
Ken van het gevolg op een Aanbidding door den Meester der Neerzwevende Engelen (Brera, Milaan), een Joodsch donker type, houdt een
vaandel in de hand, waarop een halve maan prijkt, temidden van sterren. 2 )
Het paard van een der koningen bij Gentile da Fabriano (Florence)
heeft als versiering ook een halve maan op den kop hangen. De Moorsche
koning op een Aanbidding door een Nederlandsch meester uit het begin
der zestiende eeuw houdt een halve maan van goud in de hand, terwijl
bij den Meester der Virgo inter Virgines (Berlijn) een ciborie met halve
maan er op ten geschenke aan het Goddelijk Kind wordt aangeboden
(afb. 88). Hoe dit embleem tenslotte werd opgevat, toont het titelblad
van „Den Byenkorf der H. Roomsche Kercke" door Marnix van Sint
Aldegonde. 3)
d. De koepel. Het cirkelmotief, dat in tulband en halve maan reeds
als iets specifiek Oostersch is aangegeven, komt wel het meest opvallend
tot uitdrukking in den centralen koepelbouw. Juist in de volkomen
tegenstelling met den Wcsterschen axialen kerkbouw kon de Oosterschc
architektuur het exotische karakter het best vertegenwoordigen. Het
is niet onwaarschijnlijk, dat op deze wijze de veelhoekige, centrale
Valkhofkapel te Nijmegen haar vroegeren naam: „heidensche kapel"
verkregen heeft.
De architektuur zal het middel bij uitstek blijken te zijn, om bij wijze
van tooneeldecor of enkele aanduiding de sfeer uit te drukken.
Menig voorval uit het Oosten werd in de kunst afgebeeld. De marteldood der H. Catharina van Alexandrie door Patinier wordt voltrokken
^ Aanbidding der Koningen, New York.
2
) Hoogewerff, Nederlandsche schilders in Italië in de XVIe eeuw, afb. 4.
3
) Platenatlas bij de Nederlandsche Litteratuurgeschiedenis, door Poelhekke, de
Vooys en Brom, 4e druk, 1933, afb. 43.
7
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89. Patinier, Marteldood der H. Catharina (fragm.), Wcenen.

in een landschap, dat zeer zeker in de Maasstreek kan geplaatst worden,
behalve een opvallende centraalbouw, die vermoedelijk even aan het
Oostersch karakter van het verhaal moet herinneren (afb. 89). Het tafereel,
voorstellend het Offer van Abraham door Jan van Hemessen (Neurenberg) heeft ook koepelvormige bouwwerken op den achtergrond.
3. JERUSALEM.
De zin voor werkelijkheid en de aanschouwelijke uitbeelding hadden
aan de Kruisiging en alles wat met het Lijden van den Zaligmaker verbonden was, den onverbiddelijken eisch gesteld de stad weer te geven,
van waaruit de Lijdensweg begonnen en in de nabijheid waarvan het
goddelijk Drama voltrokken was. Jerusalem moet voor den middeleeuwer minstens zooveel beteekenis gehad hebben als Rome voor den
humanist. Sedert de kruistochten was het contact tusschen Oosten en
Westen nooit meer geheel verbroken geweest; jaarlijks trokken er pelgrims naar het H. Land en hun namen waren in eere door het verhevene
der reis. ^ Men kende de heilige plaatsen door persoonlijke waarneming
of door mondelinge en schriftelijke overlevering.
^ Vgl. voor de uitbeelding van pelgrims in de kunst o.a. de paneelen door Scorel
in het Centraal Museum te Utrecht en een der zij luiken van het Lam Gods, waar de
pelgrims in het algemeen worden voorgesteld.
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¡jo. Scorei, Palmzondag (fragm.), Utrecht.

Een meer volledige uitbeelding van Jerusalem, die topografisch juist
is waargenomen, hebben we vóór Scorci niet kunnen vaststellen. Van
dezen Utrechtschen kunstenaar weet men, dat hij Palestina bezocht heeft,
niet enkel als pelgrim, maar ook als schilder. 1 ) Hij had belangstelling
voor het Oostersche landschap en de topografie der stad; hier sprak de
liefde voor de archaeologie in den humanist, maar zeker ook nog de
piëteit van den middeleeuwer. Dat de historische uitbeelding, ook wat
de costuums betreft, in onze oogen niet geheele bevrediging wekt, vermindert den ernst, waarmede Scorci deze heeft willen bereiken,
geenszins.
Scorci verbleef 15 20/15 21 in het Oosten, waar hij een teekening van
Jerusalem heet gemaakt te hebben. 2) Klaarblijkelijk heeft men hier te
1

) Hoogewerff, Jan van Scorci, blz. 50.
) Deze schets is tijdens zijn verblijf in Jerusalem door Dr. A. von Wurzbach gezien
(Kunstchronik, 1884, S. 451), echter door Prof. Dr. Wilhelm Neumann niet teruggevonden (Kunstchronik 1884, S. 666). Men treft evenwel volgens dit laatste artikel
de volgende passage aan in het werk van Adrichomius „Theatrum terrae Sanctae"
(1585), welke aldus moet luiden: „Declinado civitatis Jerusalem, quam anno 1521
D. Joan Scorei Cano. Ultraiectinus idemque pictor solertissimus ex oculari inspectione,
sedens in monte Oliveti calamo ad vivum protraxit, quod ipsum exemplar mihi exhibuit
eximiae pietatis et eruditionis vir Joannes Bollius lovaniensis ecclesiae D. Hyppoliti
Delphis Hollandiae vice pastor."
a
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doen met een schets, die later ge
bruikt is voor den achtergrond der
Lochorst-triptiek (afb. 90). 1 ) Een
breed panorama van Jerusalem strekt
zich uit, waarvan een groot gedeelte
bestaat uit den tempel met het daar
omheen gelegen plein. Verderop ligt
de Grafkerk tusschen de huizen der
stad, welke een echt Oostersch voor
komen draagt. Juist is ook de verhou
ding tusschen architektuur en land
schap, zoodat er reden is aan te nemen,
dat Scorei een topografisch betrouw
baar beeld van Jerusalem heeft wil
len geven. Maar kent de 15e eeuw
reeds niet zulke achtergronden? Scorel's werk heeft inderdaad zijn voor
geschiedenis gehad. Wanneer in 1483
de kanunnik Bernhard von Вгез^еп- 91. Rcwich, Tcmplum Salomonis, (fragm.)
houtsnede uit Breydenbach.
bach een pelgrimstocht naar het H.
Land onderneemt, wordt hij vergezeld door den Nederlandschen schilder
Erhard Rewich, wiens teekeningen der heilige plaatsen later in de reis
beschrijving ter illustratie zouden dienen. Hieronder bevindt zich een ge
zicht op Jerusalem, dat voor een goed deel op werkelijke waarneming
berust (afb. 91). De topografische ligging der voornaamste monumenten
is in acht genomen, al mag de teekenaar het overige gedeelte der stad
met huizen van meer Westersche opvatting hebben aangevuld. Maar
men heeft hier toch waarschijnlijk een eerste poging voor zich om de
werkelijkheid zooveel mogelijk te benaderen. Opvallend is, hoe vaak deze
gravure in Breydenbach's reisbeschrijving is nagevolgd door latere mees
ters, zooals door Cornells van Oostsanen en den Meester der Egidius^ Vgl. over deze triptiek het artikel van Jvr. Dr. C. H. de Jonge in Oud-Holland
1929, blz. 7 3 .
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92. Jerusalem, houtsnede uit de Kroniek van Neurenberg, 1493.

legende (Berlijn). Eenzelfde dispositie vindt men terug in de Neurenbergsche Kroniek van 1493 (afb. 92), waar ondanks den miniatuurachtigen
opbouw, toch ten naastebij aan een gelijke ligging voor de voornaamste monumenten is vastgehouden, terwijl daarenboven gestreefd is om
de stad een Oostersch voorkomen te geven door koepels. Tot vergelijking moge dienen een gravure uit de 17e eeuw 1 ) (afb. 93).
Buiten deze architektonisch en topografisch naar de werkelijkheid
weergegeven voorstellingen van Jerusalem zijn talrijke voorbeelden
te vinden, waarbij men enkel uit één of meerdere domineerende gebouwen moet afleiden, dat deze stad door den schilder bedoelde te worden
uitgebeeld. In het Psalterium David (Laurentiana Plut. XV. 17, blad 46
te Florence), dagteekenend uit de 15e eeuw, komt een miniatuur voor,
waarop een gevecht van kruisvaarders en Alohammedanen is voorgesteld
l

) Afgebeeld in: 'Historica theologica et moralis Terrae Sanctae Elucidado, door
Franciscus Quaresmius, tomus II. Antwerpiae, 1639, als „novae Jerosolymae et locorum
circumiacentium accurata imagio, tusschen pag. 42/43. Prof. Reg. Jansen O.P., die zoo
vriendelijk was de gravure te willen toetsen aan zijn persoonlijke kennis der topografie
van Jerusalem, kwam tot de ervaring, dat de gravure een bijna volkomen getrouwe
weergave is van het nog onveranderde stratencomplex.
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93· Jerusalem, gravure, 1659.

rond een stad, die architektonisch beheerscht wordt door een reusachtigen
centraalbouw (afb. 94). Op de stadspoort en eveneens op den stadsmuur
staat met gouden letters de naam: „Jerusalem" te lezen.
De schrijvers bepalen er zich gewoonlijk toe de Heilige Plaatsen,
welke ze bezochten, te vermelden en voor Jerusalem enkel een nauwkeurige opgave te doen omtrent den onderlingen afstand der heiligdommen.
In ,,Le Saint Voyage de Jherusalem du seigneur d'Anglure" kan men
lezen (blz. 14/15), hoe de pelgrim nog allerlei godvruchtige plaatsen
bezocht, als het huis van Pilatus, waar Christus ter dood is veroordeeld;
het huis der H. Anna, het geboortehuis van Maria; het huis waar Christus
voor Herodes werd geleid en de woning van waaruit Maria haar Zoon
ter kruisgang zag voortschrijden. Het godsdienstige probleem gold als
voornamer dan het historische. Zoo ook in de schilderkunst. Bij de
uitbeelding der stad werd vóór Breydenbach's reisbeschrijving minder
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gevraagd naar een in details juist stadsgezicht dan
naar een algemeene aanduiding. Een tijd, waarin
men bijna uitsluitend door
persoonlijke waarneming
op de hoogte moest komen
met vreemde steden en
landen, kon er gemakkelijk in berusten deze op den
achtergrond van schilderijen niet anders te zien
94· David in gebed (fragm.), miniatuur uit het Psalterium
uitgebeeld, dan zooals ze
David, Laurentiana. Florence.
in eigen fantasie werden
voorgesteld. Er werd in de 15e eeuw meer overgelaten aan het voorstellingsvermogen dan in onzen tijd, die te zeer gewend is aan fotografische nauwkeurigheid. Het was voldoende door een enkele aanduiding
den beschouwer op de hoogte te brengen. Zooals een stad door haar
torens herkend werd, was voor Jerusalem meestal de tempel het herkenningsteeken, in andere gevallen ook het H. Graf. De kruisiging van
Christus, bijna door lederen schilder in de 15e en 16e eeuw uitgebeeld,
vertoont vrijwel zonder uitzondering de heilige stad, weergegeven op
de eigen manier van den schilder, op den achtergrond van den Calvarieberg 1 ). Uit vele voorbeelden mogen enkele genoemd worden.
Van Eyck's Kruisiging (Venetië) vindt plaats op een hoogte, nabij
een groóte stad gelegen, waarheen een gedeelte van den omvangrijken
ruiterstoet bezig is terug te keeren (afb. 95). Ongetwijfeld is Jerusalem
bedoeld, hetgeen nog versterkt wordt door de open loggia's van verscheidene huizen en de drie fantastische bouwwerken, welke zich
boven de stad verheffen en den tempel of H. Grafkerk zullen moeten
voorstellen. Patinier beeldt, eveneens op den achtergrond van een Kruisiging, de heilige stad uit, waarin een ronde centraalbouw opvalt (afb. 96).
!) Frl. I X , S. 117.
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Rechts daarvan een breed
bouwwerk, dat in de verte
aan de Ypersche lakenhal
herinnert. Een groot door
muren omsloten plein
strekt zich daarvoor uit,
zoodat wellicht op het
denkbeeldig paleis van Pilatus werd gedoeld. Eenzelfde stadsbeeld ontwerpt
deze schilder in het wijde
landschap, waar de vlucht
naar Egypte wordt afgebeeld. En op den achtergrond van een Kruisiging,
95· Van Eyck, Christus aan het Kruis (fragm.),
Ca' d'Oro, Venetië.
door Gerard David, wordt
Jerusalem aangeduid door een grooten centraalbouw, met een zwaren
muur omringd. Het monument is samengesteld uit een ronden kern, die
naar boven verjongt en in een koepel eindigt. Steunbeeren en luchtbogen
stutten het gevaarte, dat aan zijn voet nog omgeven wordt door een
krans van gotische kapellen. Hoewel de onderdeden dus grootendeels
zijn samengesteld uit i5e-eeuwsche bouwelementen, maakt het geheel
een exotischen indruk, waarnaar ook gestreefd schijnt te zijn. Hoe Jerusalem door dezen, als centraalbouw opgevatten tempel, gekarakteriseerd
blijft tot diep in de 17e eeuw, moge blijken bij Rembrandt, die den
rondbouw weergeeft op den achtergrond der Verzoening van David
en Absalon. Van Rembrandt is bekend, dat hij een boek over Jerusalem
van Jacob Callot bezat. 1 )
Er bestaan evenwel voorbeelden, dat de schilder er geen bezwaar in
gezien heeft, de Kruisigingsscène in eigen omgeving te verplaatsen.
Zoo geeft een Noord-Nederlandsch meester op den achtergrond een
^ Hofstede de Groot, Urkunden über Rembrandt, inventaris van 1656, no. 255,
biz. 203.
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gezicht op Utrecht (afb.
26). Een ander onbekend
schilder geeft binnen dezelfde stad den Utrechtschen Domtoren naast een
afbeelding van de Omarmoskee, waarmede de tempel bedoeld is ^ (afb. 46).
En wanneer Scorel bij zijn
leven door Janus Secundus geprezen wordt, omdat hij Rome verplaatste
96. Patinici·, Christus aan het Kruis (fragm.), Wecncn.

.

aan den Rijn, is dit tenslotte het omgekeerde van het vervlaamschen, dat i5e-eeuwers met
Jerusalem deden. 2)
Het hemelsche Jerusalem, waarvan gesproken wordt in het boek der
Openbaring van Johannes, is vermoedelijk op den achtergrond van het
Lam Gods door van Eyck weergegeven. Inderdaad wordt in het boek
der Openbaring en ook in het Schildersboek van den berg Athos de
Aanbidding van het Lam in verband gebracht met het hemelsche Jerusalem. Men heeft bij van Eyck zeer zeker te doen met een grootsch
opgezet architektonisch decor, waarvan de overdreven, dikwijls menigvuldig opeen gestapelde bouwvormen de aandacht hebben gaande gemaakt, maar waarvan de vele meer eenvoudige huizentypen, tot in hun
kleinste onderdeden weergegeven, tenslotte bewijzen, hoe de schilder
zich tot de werkelijk bestaande bouwkunst gewend heeft als voorbeeld
en hoe de liefde voor het reëele uit zijn eigen tijd den grondslag gevormd
heeft voor de Stad Gods, die tenslotte een vreemden, onwerkdijken, ja
zelfs bovenaardschen indruk kan verwekken (afb. 3).
^ De Omarmoskee wordt hier niet veelhoekig, maar als cirkelvormigen centraalbouw uitgebeeld.
2
) Het Boek, 1921, blz. 218.
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4. D E T E M P E L .
De centraalbouw, dien
men als een der meest
markante onderdeden van
het Jerusalempanorama
heeft leeren kennen, moest
in de oogen der tijdgenooten doorgaans gelden
voor den tempel van Salomon. In werkelijkheid
bestond deze niet meer,
97. Rotstempel of Omarmoskee, Jerusalem, foto.
sedert de verwoesting der
stad door Titus, en werd zijn plaats ingenomen door de rotsmoskee van
Omar (afb. 97). Dit gebouw, dateerend van 692, vertoont den Byzantijnschen stijl en heeft een achthoekigen vorm; op de benedenverdieping
staat wederom een smallere achthoek, door een koepeldak afgedekt.
De materialen zouden verkregen zijn door afbraak van Byzantijnsche
heiligdommen en antieke monumenten. In 913 volledig gerestaureerd,
stortte in 1016 de koepel in, die zes jaren later herbouwd en met mozaïeken versierd werd. Bij den eersten kruistocht onder Godfried van
Bouillon werd de als zoodanig gebouwde moskee op de Muzelmannen
veroverd en aan de reguliere monniken van St. Augustinus afgestaan,
die er een college stichtten. Het centrale punt, de rots, was het middelpunt der christelijke vereering. Hierop werd dan ook in 1099, bij de
inname van Jerusalem een altaar geplaatst, nadat eerst het bouwwerk
tot Templum Domini herdoopt was en een verguld kruis de halve maan
op den koepel vervangen had. Nadat de Tempeliers er zich eenigen tijd
later in gevestigd hadden, bracht Saladijn, door herovering der stad in
1187, de tot christenkerk herschapen moskee weer tot haar oorspronkelijke bestemming terug. Deze moskee dus gold in de middeleeuwen
voor den Templum Salomonis, een benaming, welke algemeen bleef
tot in later eeuwen toe, en die haar oorsprong gevonden had in het feit,
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98. Van Eyck, Drie Maria's aan het Graf (fragni.), Verz. Cook, Richmond.

dat het gebouw was opgericht, waar eens de tempel der Joden gestaan
had. De belangstelling der geloovigen ging nu eenmaal meer uit naar
den gewijden grond, dan naar het monument, dat er later op geplaatst
was i).
Deze Omarmoskee, waarin de macht over het H. Land beurtelings
gesymboliseerd werd door kruis of halve maan, ziet men verschillende
malen naar de werkelijkheid afgebeeld. De oudste voorstelling zou zijn
die op den achtergrond der Drie Maria's aan het H. Graf door van
Eyck (afb. 98). De daarop volgende bekende afbeelding treft men dan
eerst aan in Breydenbach's reisbeschrijving naar het H. Land (i486), uitgezonderd enkele miniaturen, waarvan er een vervaardigd was voor Réné
van Anjou, die zich van 1435-1466 koning van Jerusalem liet noemen 2 )
(afb. 91). Deze miniatuur wordt op ^ 1436 gesteld, al doet de uitvoering
!) Enlart, Les Monuments des Croisés, II, p. 208.
2
) Ms. Egerton 1070, folio 5 in het Britsch Museum.
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van het handschrift een later tijd vermoeden. :1 ) Hier wordt de Omarmoskee voorgesteld, maar wijkt o.a. hierin van de werkelijkheid af, dat
de grondverdieping niet naar buiten uitspringt (afb. 114). Feitelijk valt
deze miniatuur dus buiten de genoemde gevallen. Nu is het opmerkelijk,
dat na van Eyck's uitbeelding der Omarmoskee er meer dan een halve
eeuw moet verloopen, vóór de tee^ening in Breydenbach's beschrijving
verschijnt, temeer daar na i486 de weergave van dit gebouw vrij algemeen wordt en meestal zelfs teruggaat op de gravures uit dit werk.
Verscheidene kunsthistorici hebben zich bezig gehouden met de vraag,
hoe van Eyck dan reeds zoo vroeg bekend kon zijn met den rotstempel.
Er is verondersteld, dat hij een reis naar Jerusalem gemaakt zou hebben, 2) of in het bezit geweest kan zijn van teekeningen, verschaft door
de Franciscanen van Thann, in wier kroniek de dood van Hubert vermeld staat. 3 ) Dat de schilder zou gewerkt hebben naar beschrijvingen
van pelgrims, zooals ook al verondersteld is, kan toch, wegens de vrij
getrouwe uitbeelding van het gebouw, niet aannemelijk geacht worden. 4)
Wanneer men nu wil bedenken dat de paneelen van Van Eyck alom
bekend waren bij de tijdgenooten en er bij van Eyck zelf geen tweede,
noch gedurende den eersten tijd ook bij andere schilders zulk een nauwkeurige weergave van de Omarmoskee voorkomt, terwijl deze een
actueel punt in het Jerusalem-panorama vertegenwoordigt, dan is er
wellicht eenige reden voor, om dit feit als een bewijs aan te halen, dat het
paneel der Drie Alaria's niet als een werk van Van Eyck mag beschouwd
worden maar een tijd later valt te stellen, waarvoor de stijlkritiek bovendien zou kunnen pleiten. 6)
*) Durrieu, Une Vue de l'Eglise du Saint-Sépulcre vers 1436, provenant du bon
Roi René. Florilegium ou Recueil de travaux d'érudition, dédiés à M. le marquis Melchior de Vogué, Paris, 1909, p. 197.
2
) Conway, p. 61.
3
) Hulin de Loo, Les Voyages des frères van Eyck avant 1425, Bulletin de la Classe
des Beaux Arts, 1932, tome XIV, no. 11, p. 130.
*) Ludwich Kaemmerer, Hubert und Jan van Eyck, S. 50.
5
) Het landschap, dat op paneelen van Van Eyck, steeds zoo uiterst fijn is doorwerkt, is op den achtergrond der Drie Maria's grover en minder nauwkeurig in details,
ledere boom of plant kan dit afzonderlijk aantoonen. Men vergelijke in dit opzicht
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99· Oostsancn, Tafcreelen uit het Leven van Christus, (fragm.). Aken.

Zooals reeds werd opgemerkt, komt in de reisbeschrijving van Breydenbach (i486) een gravure voor van de Omarmoskee. De achthoekige
centraalbouw heeft een ui-vormige koepelbekroning en draagt als opschrift: „Templum Salomonis". Een hooge trap en een bogengaanderij
ook eens de witte gletschertoppen met die op de Rolin-Madonna. Ook de uitgebeelde
stad op het schilderij der verzameling Cook vertoont niet dezelfde zorg in afwerking
en liefde voor de architektuur als is waar te nemen op het Lam Gods of de RolinMadonna. De H. Vrouwen hebben gezichten zonder veel uitdrukking, zoodat de
fotografie de werkelijkheid eenigszins geflatteerd weergeeft. En de slapende soldaten
dragen een dergelijk karikaturaal karakter als in den tijd, waarop dit paneel gewoonlijk
gesteld wordt, nog niet in de kunst optreedt. Het wijst reeds in de richting van het
burleske der latere genrekunst.
Bovendien komt in den rechter benedenhoek van het paneel een wapen voor van
Philipp de Comines uit 1470, hetgeen kan wijzen op een later tijdstip van ontstaan.
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loo. Foucquct, Plundering van den Tempel.

ιοί. Foucquet, Verloving der H. Maagd.

geven toegang tot het gebouw en de omliggende tempelplaats. 1 ) Hoe
deze gravure door latere meesters herhaaldelijk gebruikt is, moge blijken
uit den architektuur-achtergrond bij Oostsanen, op wiens Tafereelen uit
het leven van Christus de Oostersche stad is afgebeeld (afb. 99). Het
typeerende halvemaanvormige venstertje in den koepel, een eigenaardig
heid vermoedelijk van den graveur Erhardt Rewich, vindt men terug
bij eenzelfde voorstelling van den tempel in de Kroniek van Neuren
berg 2 ) en bij den Meester der Egidiuslegende (Berlijn). Scorel toont
tenslotte een meer objectieve weergave in de Lochorst-triptiek, zooals
een vergelijking met de hedendaagsche fotografie duidelijk maakt.
Hoe Jean Foucquet den tempel van Salomon nog vereenzelvigt met
de Omarmoskee, toonen zijn toepasselijke miniaturen bij een Geschiede
nis der Joden. 3 ) Bij de plundering van het heiligdom krijgt men een
1

) Harem — Es — Schérif; dit is het oude tempelplein waarvan de bogengaanderij
behalve de Omarmoskee ook nog de moskee El-Aksa omsluit.
2
) Uitgegeven 1493. Blatt XLVIII.
3
) Durrieu, Les Antiquités judaïques et le peintre Jean Foucquet, pi. XIV.
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menschcnslachting te zien in het inwendige van het gebouw. Drie zijden
van een veelhoek zijn afgebeeld, wel naar analogie der Omarmoskee
(afb. IOO). Op den achtergrond houden engelen de Ark vast, die toch
reeds op zuilen rust. Links en rechts daarvan : het voorhang. De zijwanden
steunen door middel van een architraaf op gedraaide kolommen. Dit is
een merkwaardig architektonisch kenmerk. In de oude Sint Pietcr wer
den nog dergelijke pilaren bewaard, welke afkomstig zouden zijn van
den tempel van Salomon, uit den tijd van Christus dus. Acht ervan
plaatste Bernini in de pijlers van den koepel der huidige San Pietro. 1 )
De Verloving vindt plaats voor den ingang van een eveneens veel
hoekig gebouw (afb. ι ο ί ) . Ook hier weer de gedraaide zuilen en ten over
vloede een opschrift boven twee der doorgangen: Templum Salomonis.
Behalve deze zuilen, welke Foucquet te Rome zal gezien hebben, meent
Durrieu nog een ander gebouw door zijn Italiaansche reis te kunnen
bepalen, n.l. Or San Michele te Florence (afb. 8). In werkelijkheid geeft
de miniaturist een gotisch bouwwerk te zien, dat veel overeenkomst
heeft met den voorgevel eener Fransche kathedraal.
In dezelfde Geschiedenis der Joden beeldt Foucquet dus den tempel
uit als verschillende gebouwen. Durrieu geeft de meening weer, als
zou de i6e-eeuwer hierdoor een archaeologisch onderscheid hebben wil
len aanduiden tusschen de drie opeenvolgende tempels, n.l. dien, welke
door Salomon werd gebouwd en door de Assyriers verwoest, dien,
welke gebouwd werd na de Babylonische gevangenschap en tenslotte
den tempel onder Herodes gebouwd, die nog bestond tijdens het leven
2
van Christus. ) Hoe vernuftig deze verklaring ook moge klinken, toch
zou ook wel eens eenvoudig gedacht mogen worden, dat Foucquet
zich beter thuis zal gevoeld hebben in het uitbeelden van een in zijn
1
) Dat Raphael deze zuilen als voorbeeld gekozen heeft voor de Genezing der
Lammen en de Schenking van Constantijn, wordt uitvoerig aangetoond door Dr.
Max Ermers, Die Architekturen Raffaels in seinen Fresken, Tafelbildern und Teppi
chen, S. 86-96. D e schrijver gaat ook hun oorsprong na en meent er een uiting van
laat-Romeinsche barok in te kunnen zien, die haar oorsprong wel in het Oosten zal
hebben.
2
) Mélanges Schlumberger, Paris, 1924. II, p . 510.

III

eigen stijl opgetrok
ken monument (wat
hij tot in details nauw
keurig doet), dan in
de weergave van den
bouw van een hem
onbekenden tempel
xftf^;
in exotische vormen.
Eenmaal gekomen
J 'Χ Ψ ·-·bij een vrijere uitbeel
ding van den tempel
юг. Van Eyck, Verraad van Judas, miniatuur uit het
Gebedenboek van Turijn (fragm.).
of Omarmoskee, mo
gen enkele voorbeelden aantoonen, hoe de schilders vaak hun eigen
fantasie volgden, om zich in vele gevallen zelfs niet meer aan den veelhoekigen grondvorm gebonden te achten. Men krijgt het vermoeden,
dat zij te werk gingen naar mondelinge beschrijvingen der Oostersche
heiligdommen door pelgrims of uit reisverhalen. Een goed voorbeeld
levert een miniatuur van Van Eyck, het Verraad van Judas voorstellend
(afb. 102). In de stad, welke in de verte opduikt, is een groóte centraalbouw geplaatst, die in hoofdtrekken de karakteristiek der Omarmoskee in
zich heeft, maar met dat vertikale, gotische accent, dat van Eyck als 15 eeeuwer was aangeboren; zelfs luchtbogen en steunbeeren ontbreken niet.

Ш^ '*н

Op den achtergrond van Jan Mandijn's Tafereelen uit het leven van
Christus, die alle in open theaterbouwwerken plaats vinden, ziet men
een rondbouw van twee geledingen met bolbekroning. De aard van
het monument is niet twijfelachtig door de aanduiding: Templum Salomonis (afb. 103).
Gewoon is het achter de Kruisiging een voorstelling van den tempel
aan te treffen. Provost toont Jerusalem op den achtergrond van een
graflegging. Verscheidene monumenten verheffen zich hoog boven
de huizen der stad. Het meest naar voren geplaatste, waaraan gotische
en romaansche elementen vermengd zijn, moet zeer zeker den tempel
verbeelden. Bij Breughel is het de voorstelling, die den exotischen koe112

103. Mandijn, Tafereelen uit Jezus' Leven
(fragm.), Antwerpen.

104. Breughel, Tempeluitdrijving (fragm.),
Verz. Matthiesscn, Berlijn.

pelbouw op zuilen als tempel karakteriseert, waar Christus bezig is de
wisselaars uit te drijven. Een halve maan is boven den ingang en op
het dak aangebracht (afb. 104).
Tot slot moge nog gewezen worden op het merkwaardige monument
op het middenpaneel (links) van het Lam Gods, ver boven de omgeving
uitstekend (afb. 4). Ditzelfde gebouw, dat in zijn grondvormen gelijkenis
toont met de Omarmoskee, kan men nog bij verscheidene andere meesters aantreffen, vooral in stadsgezichten van Brugge, want deze Vlaamsche
stad schijnt ooit een dergelijke kerk gekend te hebben (afb. 20).

5. DE H. GRAFKERK.
Constantijn had de plaats van het H. Graf voor de volksvereering
vastgelegd door de stichting eener basiliek, waarvan het hoofdmoment
gevormd werd door een rotonde, in het midden waarvan de grafkapel
geplaatst stond (afb. 105 en 106).
s
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De belangstelling, die de Christenwereld gedurende de geheele
middeleeuwen voor de Heilige Plaatsen in Palestina onderhouden heeft,
gold op de eerste plaats het H. Graf.
Zoo goed als de kruisvaarders het
tot hun doel rekenden dezen heiligen grond op de Muzelmannen
te heroveren, trokken de pelgrims
naar het Oosten, o m er het H . Graf
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5· Inwendige der H. Grafkerk met Grafkapel
naar een gravure uit de i8e eeuw.

te gaan vereeren. De koningen van
Jeruzalem noemden zich beschermers van het H. Graf en beeldden de
Grafkerk vaak uit op hun munten. De reisbeschrijvingen van Jerusalemvaarders geven steeds blijk van de groóte voorliefde voor dit heiligdom en verhalen van zware offers, welke de Mohammedanen hun
vaak oplegden om het inwendige te mogen betreden. Dat een dergelijke vereering haar invloed niet kon missen op de kerkelijke kunst,
is vanzelfsprekend. Het is bekend, hoe de orde der Tempeliers de verhoudingen en bouwvormen der basiliek, die onder hare directe bescherming stond, naar het Westen heeft overgebracht. Maar ook de
godsvrucht van een enkele persoon of familie bleef niet in gebreke bij
't stichten van Grafkapellen. In Duitschland zijn hiervan nog verscheidene voorbeelden aan te wijzen. Zoo werd in Eichstätt in de tweede
helft der 12e eeuw een kerk met Grafkapel gesticht „in honorem S.
Crucis et S. Sepulchri", waarvan twee Neurenberger pelgrims konden
verzekeren, dat de overeenkomst met het werkelijke H. Graf treffend
was (afb. 107). Opvallend is de gelijkenis van het ciborium, op zes zuiltjes
met rondbogen een lijst en koepeldak dragend. Dat de onderbouw verscheidene punten van verschil aanwijst, is eerder te verklaren, wanneer
men in aanmerking neemt, dat de Grafkapel te Jeruzalem in den loop der
eeuwen vele veranderingen ondergaan heeft. Eichstätt bezit de oudste der
in Duitschland nog bewaard gebleven nabootsingen van de H. Grafkapel.
Een wellicht nog overtuigender voorbeeld levert Görlitz, waar rond
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іоб. H. Grafkapel, houtsnede uit de reisbeschrijving
van Brcydcnbach (1482).

107. II. Grafkapel te Eichstätt, foto.

1500 de raad der stad een dergelijke kapel liet bouwen (afb. 108). De
burgemeester, die een pelgrimstocht naar het H. Land ondernomen had,
zorgde voor de middelen, zoodat zijn familie nog langen tijd de zorg
ervoor was opgedragen. Boven den ingang staat het getuigenis van een
tijdgenoot gebeiteld „Figur des heiligen Grabes inmassen es jetzundt
zu Jeruzalem anzuschauwen".
Volgens opmetingen zou het bericht geen vertrouwen mogen wekken,
waarin wordt medegedeeld, dat de burgemeester een teekenaar zou
hebben meegenomen naar Jeruzalem, om daar de maten der H. Grafkapel over te nemen. 1 ) Veeleer komt men tot de overtuiging, dat voor een
deel de houtsnede in Breydenbach gevolgd is. De voorzijde toont reeds
enkele sprekende punten van overeenkomst, zooals de twee steenen
aan den ingang, de gebroken lijst ter hoogte waar de doorgang in een
rondboog overgaat, de rechthoekige raamomlijstingen en de onderbroken balustrade op het platte dak van den onderbouw. Het zeshoekige
torentje wijkt in zooverre van de prent af, dat de rondboogjes van zuil
!) Dalman, Das Grab Christi in Deutschland, S. 83.
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io8. H. Grafkapel te Görlitz, foto.

109. H. Grafkapel, Augsburg,
foto.

tot zuil in Görlitz vervangen zijn door spitsbogen, wat op rekening van
den tijdstijl kan geschreven worden. Zeer merkwaardig is wel de breede
geschubde lijst boven de bogen, welke men in beide gevallen aantreft.
Niet veel later dan in Görlitz werd de H. Grafkapel der St. Annakerk
in Augsburg opgericht, waarvan de bouwvormen in hoofdzaak aan de
reeds vertoonde voorbeelden verwant zijn (afb. 109). Bijzondere aandacht
verdient wellicht de koepel van het bovenbouwtje, een ui-vorm, die de
barok zou kunnen aankondigen, maar met minstens evenveel recht als een
Oostersche aanduiding van het bouwwerk mag beschouwd worden.
Een schilderij, toegeschreven aan Engelbrechtsen en nog voor kort
in den Londenschen kunsthandel aanwezig, toont een voorstelling van
de Verrijzenis van Christus (afb. 110). Het moment is uitgebeeld, waarop
de verrezen Zaligmaker uit het graf te voorschijn komt. In het rond
slapen de bewakers, enkelen worden verschrikt wakker. Merkwaardig
is, vast te kunnen stellen, dat de schilder zich hier heel nauwkeurig gehouden heeft aan de houtsnede in Breydenbach's reisbeschrijving, zooals
bijzonderheden weer aantoonen. Voor ons land is een voorbeeld bewaard
gebleven te Dordrecht, waar in de 14e eeuw in de O.L. Vrouwekerk
een Jeruzalemkapel werd gesticht, toebehoorend aan een broederschap
van bedevaartgangers, die het H. Land bezocht hadden, Jerusalems116

heeren genoemd. De kapel was
versierd met een altaartafel, waarop
schilderijen van Italiaansche meesters en met een zeer fraai hek met
deur, waarop uit ingelegde houtsoorten het H. Graf was afgebeeld.
Dit hek staat nu omgekeerd voor
de Muntenkapel. *) Dezelfde kapel
staat op een paneel van Jerusalempelgrims door Scorci (Haarlem).
Naast deze meer bijzondere uitbeelding der H. Grafkapel, komt
een algemeene aanduiding der Grafkerk voor, waarbij de rotonde als
directe omsluiting van het heiligdom wel de meest karakteristieke
uiting is.
In de reisbeschrijvingen van pelno. Rngelbrechtsen, Verrijzenis,

grims w o r d t vaak als opvallende

Verz. L. Harris, Londen.

bijzonderheid vermeld, dat de koepel van deze ruimte in het midden een ronde opening vertoonde, zooals het Pantheon te Rome. Deze overwelvingsconstructie, die voor den
Westerling ongetwijfeld vreemd geweest is, zal voor de Nederlandsche
schilders der 15e eeuw in enkele gevallen het kenmerk vormen bij de
uitbeelding der Grafkerk. Bij van Eyck wordt de zonderlinge bouw,
links van den gekruisigden Christus, eerst verklaarbaar, wanneer we hem
in verband willen brengen met de Grafkerk te Jeruzalem.
Hierdoor kan oplossing gebracht worden in een strijdvraag, die tot
op heden de aandacht der kunstgeleerden bezig houdt. Bij de chronologische rangschikking en toeschrijving der werken van Hubert en Jan
van Eyck, werd vaak de uitbeelding van de Omarmoskee op de Drie
Maria's aan het Graf tot uitgangspunt gekozen. Zoo meende Edouard
!) Van Dalen, De Groóte Kerk te Dordtrecht, blz. 102 en afb. 50.
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m . Memling, Zeven Vreugden van Maria (fragm.), München.

Michel op dezen grond de opvatting van Friedländer te mogen bestrijden,
als zou dit paneel een jeugdwerk van Jan van Eyck kunnen zijn, en wel
omdat hij hier een getrouwe weergave schildert der Omarmoskee, terwijl
in een later werk, de Kruisiging te Berlijn, een fantasievoorstelling van
dit gebouw op den achtergrond zou prijken. 1 ) Maar het gaat hier niet
om één en hetzelfde gebouw. Op het paneel der Drie Alaria's is de Omarmoskee, op de Kruisiging een fantasievoorstelling van de rotonde der
Grafkerk weergegeven. Evenzoo vindt men op den achtergrond van
Judas' Verraad een fantasievoorstelling van de Omarmoskee, vermoedelijk
naar een mondelinge beschrijving geschilderd. Een gelijke bouw komt
ook voor op van Eyck's Kruisiging in de Eremitage en in de tooneelstad, welke Memling tweemaal schilderde op de paneelen der Zeven
Vreugden van Maria en het Lijden van Christus (afb. m ) . In de werkelijke bouwkunst heeft de rotonde in Eichstätt bestaan als omsluiting
van de H. Grafkapel, welke reeds eerder besproken werd. In Frankrijk
bestond een dergelijke centraalbouw te Dijon, waarvan hier enkel de
opening in den koepel moge aangewezen worden, een constructie die,
in verband met de weersomstandigheden, in onze streken wel nooit is
toegepast en dus uit andere dan bouwkundige overwegingen moet
') Gazette des Beaux Arts, Februari, 1934.
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verklaard worden (afb. 112). ^
Een derde vorm is nog bekend,
waaronder de H. Grafkerk wordt
voorgesteld en wel de basiliek, gezien vanuit het Zuiden. Hier bevindt
zich voor den transeptgevel een
pleintje, waaraan verscheidene gebouwen liggen, onder meer ook
de klokkentoren, die in 1187 vol112. St. Bénigne, Dijon, doorsnede van den
Ccntraalbouw.
tooid was en bij de inname der stad
in datzelfde jaar door Saladijn ontzien werd (afb. 113). Later is deze toren
in verval geraakt, zoodat hij tegenwoordig voor nagenoeg de helft is
verdwenen, terwijl ook de gebouwen in het rond wijzigingen hebben
ondergaan. De uitbeelding der Grafkerk van deze zijde uit kan wellicht
verklaard worden uit het feit, dat op het pleintje een steen de plaats
aanduidt, waar Christus onder het Kruis bezweken zou zijn, zoodat de
pelgrims vanzelfsprekend door de devotie hier werden samengebracht.
Hoewel de afbeeldingen der Grafkerk, van deze zijde uit gezien, reeds
vóór de 15e eeuw zijn aan te wijzen in Oostersche handschriften, mag
hier als uitgangspunt de reeds eerder aangehaalde miniatuur uit het
Egerton-handschrift genoemd worden (afb. 114). Een vergelijking met
den huldigen toestand toont aan, hoe de teekenaar zeer nauwkeurig
gewerkt heeft naar de werkelijkheid of tenminste naar betrouwbare
afbeeldingen. Voorgesteld is dan de Zuidertranseptgevel met den daarachter gelegen koepel; rechts van de binnenplaats, door middel van een
trap toegankelijk en met een koepel boven den ingang, O.L. Vrouw
van Zeven Smarten; links de klokkentoren, het gebouw, dat de Drievuldigheidskapel omvat (baptisterium) en de kapellen van Sint Jacob. 2)
Opvallend is, hoe de i5e-eeuwer alle bouwvormen heeft uitgerekt
en veel ijler gemaakt dan ze inderdaad zijn. Dit blijkt het sterkste bij
^ Vgl. omtrent deze centraalbouwen Viollet-le Duc, Dictionnaire raisonné. V i l i ,
p. 279 en Abel Fahre, Manuel d'Art chrétien, p. 94 en 103.
2
) De Vogué, Les Eglises de la Terre Sainte, pi. V i l i , E et F.
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il}. H. Grafkerk, Zuidzijde, Jerusalem, foto.

den toren. Overigens is de weergave
t o t in Hrt-яік nailwlceufÌD- 7РІГя d e
ЮГ i n aetailS naUWKCUng, Zelts a e

" 4 · H. Grafkerk en Omarmoskee, miniatuur uit
het Egertonhandschrift,Britsch Museum, Londen.

afgebroken zuil bij de trap, die toe
gang geeft tot O.L. Vrouw van Smarten, ontbreekt niet. Ook topografisch
is de uitbeelding der miniatuur geheel juist. Men vergelijke in dit ver
band ook eens de houtsnede in Breydenbach's reisbeschrijving, waar de
architektuur meer normale verhoudingen heeft aangenomen, zooals aan
den toren gemakkelijk is waar te nemen (afb. 115). Boven op den koe
pel, direct achter den transeptgevel, ziet men op de miniatuur een open
lantaarn, door middel van een draaienden trap bereikbaar. Dit is de toe
stand, welke tot in de 15e eeuw bestaan heeft. Op het einde van deze
eeuw gaat de lantaarn afbrokkelen, zooals op Breydenbach's houtsnede
1
en ook op voorstellingen uit de 17e en 18e eeuw valt waar te nemen. )
Werd reeds eerder de invloed aangetoond, die de prenten in Breydenbach gehad hebben voor de uitbeelding der Omarmoskee, hetzelfde kan
!) Enlart, Les Monuments des Croisés Π, p. 148.
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115. H. Crratkerk, houtsnede uit Brcydcnbach.

gelden voor de Grafkerk. Oostsanen heeft er ongetwijfeld gebruik
van gemaakt op den achtergrond
van de tafereelen uit Christus' Le
ven (afb. 99). Hier zijn evenwel de
bouwvallige resten van den lan
taarn op den middenkoepel niet
weergegeven. Vermoedelijk heeft
hij deze niet begrepen en daarom
weggelaten, ofwel heeft hij ze hin
derlijk gevonden op de bolvormige
koepelomlijning en liever een afΓ

I

ö

gerond geheel willen geven.
Bij meerdere tijdgenooten, zooals de Meester der Egidiuslegende, is
eenzelfde Jerusalcm-achtergrond toegepast als bij Oostsanen; ook deze
gaat terug op Breydenbach. Het vermoeden zou daarom wellicht niet
ongegrond zijn, dat de schilders op het einde der 15e en in het begin der
16e eeuw hun Jerusalem-achtergronden stoffeerden met de teekeningen
der gebouwen uit deze reisbeschrijving.
6. D E G O U D E N POORT.
De ontmoeting van Joachim en Anna heet te hebben plaats gevonden
onder dezelfde poort, waardoor Christus zijn intocht deed op den Palmzondag. De traditie heeft deze stadspoort blijvend aangewezen en in
eere gehouden (afb. 116). Bij de Mohammedanen gaat de bange overlevering, als zouden de Christenen op een Vrijdag door deze poort de
heilige stad wederom binnendringen en ze heroveren op den Islam. En
uit vrees heeft men de doorgangen dichtgemetseld en een geregelde
wacht erbij geplaatst. Deze Gulden of Gouden Poort, die een dubbelen
toegang heeft, is tot heden in hoofdtrekken bewaard gebleven.
Het is vanzelfsprekend dat in de uitbeelding van Jerusalem ook dit
bijbelsch gegeven niet ontbrak, al moeten ook hier niet altijd architek121

tonisch nauwkeurige voorstellingen
116. Gouden Poort, Tcrusalem, foto.
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verwacht worden. In de meeste
gevallen heeft de schilder genoegen genomen met de karakteristiek van
den dubbelen doorgang aan te geven, in vele gevallen heeft men slechts
met een enkelen doorgang te doen.
Op verscheidene der reeds behandelde voorstellingen van Jerusalem
komt de Gouden Poort voor, zooals bij Oostsanen en Scorel. Deze
laatste meester geeft een andere maal de beide doorgangen tusschen
korinthische pilasters, als een renaissance-vertaling dus, op den achter
grond eener Graflegging (Centraal Museum, Utrecht).
Het hemelsche Jerusalem had de kenteekenen van de aardsche stad
noodig tot goed begrip van de menigte. Wanneer de rechtvaardigen bij
het Laatste Oordeel zullen worden opgenomen in den hemel, is het
vanzelfsprekend, dat de werkelijkheidszin der 15e eeuw een moment
122

verlangt, waar de aarde
ophoudt en de hemel begint. Zooals Dante bij de
hellepoort den binnentredenden de hoop tot terugkeer voorgoed ontnam,
200 moest de hemelpoort
de zekerheid van het eeuwige geluk tot uitdrukking
brengen. En kwam bij de
vergelijking van het hemelsche en het aardsche Jerusalem een andere Poort in
aanmerking dan de Gouden? Men vindt ze uitge118. Rogier van der Weyden, Columba altaar, München.
beeld met dubbelen doorgang bij een onbekend Duitsch meester, die het Laatste Oordeel weergeeft (afb. 117) ^ . De rechtvaardigen worden door de poort den hemel
binnengeleid. Eenzelfde voorstelling geven ook Jan Provost en Jan
van den Coornhuuse op paneelen in het stedelijk museum te Brugge.
7. D E STAL V A N B E T H L E H E M E N H E T PALEIS V A N DAVID.
De Geboorte van Christus laten de vijftiende eeuwsche schilders
volgens 't bijbelsche verhaal plaats grijpen in een stal. Maar ook de
Aanbidding door de Koningen speelt in dezelfde omgeving. Chronologisch schijnt men weinig tijd te laten verloopen tusschen Geboorte en
Aanbidding, omdat in dit laatste geval het Christuskind nog wel in de
kribbe wordt aangetroffen, zooals bij Memling (Kopenhagen) 2) ; in de
meeste gevallen houdt echter Maria het Kind op den schoot, maar zijn
de stal met os en ezel nog aanwezig, zooals bij Hugo van der Goes 3)
!) Het tafereel is zichtbaar onder Vlaamschen invloed geschilderd.
) Burger, Taf. 100.
3
) Burger, Op. cit. Taf. 82.
2
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119. Pseudo Blesius, Driekoningen, München.

(Petersburg). Memling (Vreugden van Maria)
geeft als tafereelen naast elkander de Geboorte
en de Aanbidding in twee ruïnes, van volkomen
dezelfde constructie. Op echt Nederlandsche wijze
120. Meester van Driekowordt deze stal vaak als hut uitgebeeld, zooals
ningen met St. Joris, Aan
bidding, Brussel.
door een onbekend meester + 1450, Tafereelen
1
uit het Leven van den H. Jozef ) (Hoogstraeten) en op Flémalle's Aanbidding (afb. 10).
De overlevering eener legende zal echter in de uitbeelding van Bethlehem's Stal een nieuw element op den voorgrond plaatsen, zeer aantrekkelijk voor de fantasie der schilders en geschikt om het Oostersch karakter
weer te geven: de ruïne van het paleis van David. De legende zegt,
hoe Christus is geboren binnen deze paleisruïne en de schilderkunst
heeft dit gegeven verwerkt. In enkele gevallen is reeds een zuil voldoende
om aan de plaats te herinneren, de zuil van David. Ofwel er wordt weer
1
2

) Burger, Op. cit. Taf. 40.
) Frl. II, Taf. L X V I .
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bijzonder de nadruk op gelegd. Zoo wordt hij in het Driekoningenaltaar (San Donato, Genua) door Joos van Cleve naar den voorgrond
geschoven. 1 ) Ook in de Aanbidding der Herders door Hugo van der
Goes (Uffizi, Florence) is de zuil, waarnaast Jozef staat, sterk geprononceerd. 2) De ruïne zelf ziet men geregeld en onder verscheiden vorm
terugkomen, meestal als resten van een romaansch gebouw. Rogier van
der Weyden vertoont een rondbogige ruïne als de plaats waar de Aanbidding der Koningen plaats grijpt (afb. 118). Een dak van stroo geeft
aan het bouwwerk eenige beschutting tegen slechte weersomstandigheden.
Kr zijn voorbeelden bij vrijwel alle Nederlandsche meesters te vinden;
interessant is in dit opzicht de Aanbidding der Koningen door Jeroen
Bosch (New-York), waar zeker de ruïne van een Nederlandsch kasteel
bedoeld is. Typeerend is de gewelfde trap in den rondtoren links, voor
dit doel speciaal tot stal ingericht. Engelen komen met een zeil de open
ruimte afdekken en vervangen op deze wijze het traditioneclc strooien
dak. Een ander Nederlandsch gegeven ziet men in de ruïne, waarin de
Geboorte speelt, bij Gerard David (Verzameling Jules S. Backe, NewYork). De ruïne is die van een gotisch paleis. Men ziet spitsbogen en
het onderdeel van een venster, met twee zitbanken in den venstermuur
aangebracht, zooals die in grootere gebouwen uit dezen tijd als regel
worden aangetroffen.
Hoe de paleisruïne later, als historisch element, aanleiding zal worden
om de renaissance in de Nederlandsche Kunst toe te passen, moge blijken uit enkele gevallen zooals bij een Antwerpsch Manierisi, waar de
Aanbidding der Koningen zich afspeelt in de onbeschutte ruïne van een
soort Caracallathermen, waarvan de pilasters de eerste sporen van de
nieuwe kunstrichting vertoonen (afb. 119). Het motief der tot stal en
beschutting verbouwde paleisruïne gaat zijn oorspronkelijke beteekenis

1

) Franz Dülbcrg, Nicdcrl. Malerei der Spätgotik und Renaissance, S. 146.
) Memling, Vreugden van Maria (München), gebruikt bij de Geboorte (tafereel
geheel links) deze zuil om er de emblemen der wapens van den stichter aan op te hangen.
2
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121. Onbekend Meester, Geboortecrypte, Utrecht.

verliezen en wordt eerder middel dan doel. Zoo ook Jacob Cornelisz
van Oostsanen's Geboorte van Christus (Napels). 1 )
Wanneer in een enkel geval de ruïne uit gotische elementen bestaat,
zijn deze nog sterk vervormd, zooals de gebogen balusterzuiltjes getuigen
op een Aanbidding der Herders door den Meester der Driekoningen
met St. Joris (afb. 120).
Een bepaalde afbeelding van de plaats der Goddelijke Geboorte treft
men nog aan op een paneel in het Centraal Museum te Utrecht. De
situatie komt nagenoeg geheel overeen met de huidige. Het opschrift
beneden luidt: „Dit is die figuer vant bethlehem van binnen daer god
in gheboren is." (afb. 121).

!) Domenico Ghirlandaio laat den stoet der koningen door een Romeinschen triomfboog trekken, bouwt de paleisruïne op uit gecanneleerde zuilen met composiet-kapiteelen en gebruikt als voederbak voor den os en ezel een Romeinsche sarcophaag.
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HOOFDSTUK IV.

Het Interieur.
Evengoed als het landschap, heeft ook het interieur zijn ontwikkelingsgang doorgemaakt, voordat het in de 17e eeuw tot een zelfstandig onderwerp in de schilderkunst uitgroeide. Het verloop van deze ontwikkeling
kan in het kort worden aangeduid als het streven naar evenwicht tusschen
figuur en ruimte. Dat hierbij vele moeilijkheden waren te overwinnen,
is vanzelfsprekend, al moet men bij verscheidene wijze van voorstelling
bedenken, dat niet iedere tijd dezelfde eischen aan een schilderwerk
gesteld heeft. In de 15e eeuw werd bij uitstek stichtelijke kunst gevraagd,
zoodat de voorstelling van gewijde personen of gevallen meer moest
spreken dan de omsluitende ruimte. Hierin kan tevens de reden liggen,
waarom schilders geen acht sloegen op de juiste verhouding van figuur
en interieur, maar wellicht door die onevenredigheid de aandacht sterker
op de voorgestelde heiligen wilden vestigen. Van Eyck's Madonna in
de kerk kan alleen zóó begrepen worden, al meende een Duitsch kunstgeleerde, dat de wonderlijk groóte Mariafiguur, die vanaf het altaar
de kerk komt doorloopen, door onbekende litteratuur verklaard zou
moeten worden. 1 ) Dergelijke paneelen, zooals ook het Dresdensch
reis-altaar van Karel V, zijn bestellingen geweest van godvruchtige
geloovigen, die aan een geschilderde afbeelding boven een gewoon beeld
de voorkeur zullen gegeven hebben, omdat deze verteltrant den schilder
grootere mogelijkheden bood dan den beeldhouwer. Wat een Bourgondisch vorst aan het portaal der kathedraal van Dijon in steen kon
laten beitelen, deed de minder vooraanstaande tijdgenoot op meer bescheiden schaal door middel van het schilderij, waarbij patroonheiligen
en stichters ook niet behoefden te ontbreken. De achtergrond van het
paneel werd afzonderlijk bekeken, omdat een middeleeuwsche compositie, naar den smaak dier dagen, nu eenmaal was samengesteld uit ver^ Dülberg, Niederl. Malerei, S. 14/15.
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schillende eenheden, allen met dezelfde
belangstelling behandeld. De gotische kerk,
waarin van Eyck de Madonna uitbeeldt,
heeft minstens zooveel zorg van den schil
der gevorderd, als de Maria-figuur zelf (afb.
122). Tot in bijzonderheden weet hij te
vertellen, hoe de kathedraal gebouwd is.
Maar beide moeten afzonderlijk van elkaar
beschouwd worden, zooals ook het geval
is bij het landschap, waar de personen veelal
te groot zijn voorgesteld. De middeleeuwer,
die de hemelsche verhouciingen naar de
aardsche kathedraal meende te kunnen
overbrengen, moet de begrensdheid der
lineaire mogelijkheden zelf toch wel in
gezien hebben, wanneer hij de Madonna
bijna haar hoofd laat stooten tegen de
gewelfvelden. Weet men zich te verzoenen
met deze verhoudingen, dan wordt het
interieur der 15 e eeuw heel wat aanneme'
lijker.

122. Van byek. Mana ш de Kerk,
Berlijn.

Het streven om een redelijken maatstaf
te verkrijgen tusschen interieur en figuren, begint eigenlijk eerst dan,
wanneer door het genre de schilderkunst, vooral wat haar inhoud aan
gaat, met beide voeten op de aarde komt te staan. Hiermee wil niet
gezegd zijn, dat in de 15e eeuw reeds geen voorbeelden ervan kunnen
gevonden worden. Een miniatuur uit het Milaansche Getijdenboek,
door van Eyck, stelt de geboorte van Johannes voor in een vertrek,
waarvan de afmetingen beter in overeenstemming zijn met de personen
(afb. 125). Het kraambed met troonhemel is zoo in een hoek opgesteld,
dat de schuin naar de diepte loopende perspectieflijnen geheel bedekt zijn,
waardoor de schilder een al te sterke lijnenconstructie vermeden heeft,
om door lichtwerking en het aanbrengen van een voor- en achtergrond,
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lì?. Van Eyck, Johannes' Geboorte,
miniatuur uit het gebedenboek te Milaan.

een Zekere ruimtewerking
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zijwand heel welkom door de omlijsting afgesneden. De achterwand
heeft een doorgang, die den beschouwer een kijkje gunt in de achtergelegen vertrekken. Boven de deur en ook elders staan stilleventjes opgesteld als een echt Nederlandsche schilderweelde. In de fraai gepoetste
kannen en borden weerkaatst een zonnig licht, dat zijn bron heeft in
het hooge venster en onder den hemel van het ledikant in schaduw
overgaat.
Van Eyck is hier ontegenzeggelijk de voorlooper van de Hoog en
Vermeer. Hij mag het perspectief nog niet voldoende beheerschen,
de ruimte wat te veel op een afstand zjen, zoodat de zoldering in haar
geheel zichtbaar wordt, toch zijn hier alle voorwaarden reeds aanwezig,
die in de 17e eeuw aan de interieurkunst gesteld zullen worden. Men
vergelijke hiervoor de miniatuur met Pieter de Hoog's Moeder en kind
aan de Kelderdeur in het Rijksmuseum (afb. 124). Bij van Eyck staat
men nog te veel buiten de ruimte, die wat erg kubiek is opgebouwd.
Zelfs ondanks de onzichtbaarmaking der voornaamste perspectieflijnen.
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125. Van Eyck, Madonna van der Paclc, Brugge.

blijft het vertrek lineair aangeduid. De plooien der gordijnen markeeren
de hoogte, de moerbalken der zoldering geven de diepte aan. Tenslotte
wordt de vloeroppervlakte nog eens op kleiner schaal herhaald in den
troonhemel. Kortom de rechte lijn heeft te veel de overhand op de
sfeer. De figuren zijn in de ruimte geplaatst en blijven staan, alsof ze er
door een regisseur zijn neergezet; ze bewegen niet. En tóch is er maar
een enkele stoot noodig om het tooneel in beweging te brengen; en ook
dit tooneelachtige zal verdwijnen, wanneer de schilder het tafereel naar
zich weet toe te halen, waardoor de hinderlijke scheiding tusschen podium
en toeschouwer wordt opgeheven. Van Eyck is niet zonder sfeer, zeker.
Maar hij geeft sfeer aan een enkele tafel, aan een enkele schaal, een enkelen
kandelaar. Van Eyck zou geen i5e-eeuwer zijn, wanneer hij al die zaken
niet als met het articuleerende distinguo der scholastiek gescheiden had
150

gehouden. Pieter de Hoog
bouwt zijn binnenhuis op
zonder een bepaalde om
grenzing aan te geven, zijn
dieptewerking wordt be
reikt door licht en scha
duw. De kubusvormige
ruimte van Van Eyck heeft
hier plaats gemaakt voor
een onbestemde, niet te
omlijnen atmosfeer.
Is het wellicht reeds op
zichzelf niet geheel juist
een miniatuur te vergelij
ken met een schilderij, om
dat het verschil in techniek
van invloed is op de inner
lijke waarde der voorstel126. Van Eyck, Rolin-Madonna, Parijs.
1 ing, zoo zou het ook onbillijk zijn tegenover van Eyck, zijn interieurkunst alleen naar dit vroege werk
af te meten. Een stap verder is de romaansche koorabsis der St. Donatuskcrk te Brugge, waarin de Madonna met kanunnik van der Paele
en enkele heiligen zijn opgesteld (afb. 125). De stemming van dit vroege
bouwwerk heeft de schilder goed getroffen. Het licht, dat door de ronde
glasschijven schemerig naar binnen valt, is nauwelijks voldoende om een
duidelijk beeld van de ruimte te verkrijgen. Dat men hier met een half
ronde absis te doen heeft, zooals mede op grond van meetkundig onder
zoek kan worden aanvaard, worcit niet voldoende tot uitdrukking ge
bracht door de vensters, ter weerszijden van Maria's troon, welke eerder
den indruk vestigen, in een vlakken muur te zijn uitgespaard. ^ Van
Eyck heeft vermoedelijk een lichtbron willen aanbrengen naast den
troon en daarvoor het perspectief der ronding opgeofferd. Ook ter
^ Kern, Die perspektivische Projektion, S. 10.
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hoogte van het hoofd der heiligen is een venster aangebracht, waardoor
de figuren op gelijke wijze aan de architektuur gebonden zijn. Bij een
voelbare wijding, welke in dit heerlijk paneel allerminst te ontkennen
valt, heeft de schilder de ruimte nog te veel door bepaalde punten moeten
aangeven. Twee vensters geven tenslotte den achterwand, twee andere
de zijwanden aan. De zuilen kunnen alleen de dieptewerking verhoogen
en hebben feitelijk toch eenzelfde functie als de vensters; het bepalen
der ruimte. Ze dienen meer dan enkel voor lichtbron, die immers niet
noodzakelijk zichtbaar behoeft te zijn. Tezamen met de rondbogen
hebben de vensters nog een bindende functie te vervullen: het samenhouden der figuren.
Hetzelfde doel heeft de architektuur van de hal, waarin de H. Maagd
en kanselier Rolin tegenover elkander zijn afgebeeld (afb. 126). De
ruimte, welke de schilder, uit eerbied voor Maria, tusschen de beide
figuren opengelaten heeft, zou het innige contact van dit wonderbare
samenzijn eenigszins kunnen storen, wanneer door de rondbogen van
den achterwand de aandacht van den beschouwer voor de beide personen
niet in evenwicht werd gehouden. De blik wordt op deze manier suggestief van links naar rechts en weer terug gevoerd. Het interieur is, voorzoover valt na te gaan, van drie zijden door boogstellingen ingenomen.
De hoek aan den kant der Moeder Gods is in een geheimzinnig duister
gehuld. Een kroondragende engel bevindt zich achter het hoofd der
H. Maagd. Het is moeilijk na te gaan, waar deze hemclgeest vandaan
komt; hij zweeft niet, maar is er veeleer als een onvermijdelijk requisiet
aangebracht. De duistere stemming rond deze beide figuren vertolkt als
't ware de onverklaarbaarheid der verschijning. Het rechthoekige of
vierkante vertrek is rond het voorval heen geconstrueerd. De figuren
zijn te groot, zooals in een perspectivisch onderzoek bovendien nog is
aangetoond. ^ De symmetrische groepeering wekt den indruk van onechtheid, van tooneelcompositie.
Een dergelijk bovenaardsch voorval in een tastbare ruimte af te beelden heeft steeds een nadeel; ófwel wordt aan de gewijde sfeer afbreuk
^ Kern, op. cit., S. 15.
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127. De Hoog, Binnenhuis, Amsterdam.

gedaan, wanneer het tooneel te ongedwongen in
elkander is gezet, ófwel komt de ruimte niet geheel tot haar recht als bewoonbaar vertrek. De
vergelijking met een interieur van Pieter de Hoog
128. Van Eyck, Boodschap,
moge dit aannemelijk maken (afb. 127). VoorNew-York.
eerst valt bij dezen laatsten meester op, hoe
vrij hij is in 't groepeeren der hoofdpersonen, die in een uitersten hoek
van 't vertrek geplaatst zijn. Een dergelijke compositie is reeds bij voorbaat ondenkbaar voor een 15 e-eeuwschen schilder, omdat bij hem evenwichtige vlakverdeeling op de voornaamste plaats komt. Bouwt de
Primitief zijn compositie uit concrete personen en dingen op, de 17eeeuwer weet tegenwicht te geven door lichtplekken, zooals bij De Hoog
door de geopende deur het volle daglicht naar binnen valt. Hier is de
ruimte primair, de aanwezige personen zijn er met een zekere toevalligheid gaan zitten of komen onverwachts binnen, zooals de verschrikt
opgerichte hond en de plotselinge verbazing van moeder en kind doen
veronderstellen. In dit vertrek kan ieder zich vrij bewegen. Bij van Eyck
^З

is elke houding, elke wending overwogen als een onderdeel der compositie. Het uitgestoken handje van het Christuskind is een onvermijdelijk gebaar, om 't vrome contact tusschen Zijn Moeder en den kanselier
duidelijk te maken, te meer, nu Maria, door den wijden mantel reeds
in geheimzinnigheid gehuld, de oogen in peinzenden blik van hem houdt
afgewend.
De Boodschap (afb. 128) wordt voorgesteld in een kerkruimte, niet
symmetrisch van opbouw voor den frontaal gestelden beschouwer.
Terwijl de perspectieflijnen van den bodem convergeercn in één punt
ter hoogte van Maria's boezem, komen de lijnen van den zijwand samen
in een punt, rechts buiten het paneel, ter ooghoogte van den engel. De
moeilijkheid, het vlak van den bodem met den zijwand in een goed
onderling verband te brengen, zou perspectivische bezwaren opleveren,
omdat een der beide vlakken sterk verkort zou moeten worden weergegeven. Ging de schilder uit van den bodem als maatstaf voor het
ruimteperspectief, dan moest de zijwand overdreven verkort worden
weergegeven, en ook omgekeerd zou de bodem te sterk verkort worden,
wanneer van Eyck den zijwand als maatstaf had genomen. 1 ) Heel handig
is dit technische bezwaar omzeild door den engel zóó te plaatsen, dat
de groóte, in veelvuldige plooien afhangende mantel de snijlijn van
wand en bodem volkomen bedekt. Hiermede is de gedwongen plaatsing
van deze figuur reeds voldoende aangetoond. Trouwens meer keus bleef
den schilder niet over, dan deze beide overgroote beelden naast elkander
te zetten. Ze zijn elk afzonderlijk voor een der wanden geplaatst, waardoor meer vastheid van compositie verkregen is. Tevens wordt hierdoor
de afstand tusschen Maria en den engel, zooals de eerbied vereischt,
versterkt, waartoe de snijlijn der muurvlakken meewerkt. De architektuur is om hen heen geconstrueerd als een enge ruimte, waarin nauwelijks gelegenheid is zich te bewegen. Dit lijkt ook overbodig, omdat de wijding van het geval een statische compositie kan rechtvaardigen. De architektuur verhoogt die wijding door het uitstralen van een geheimzinnig
schemerige stemming, een streven waarin de schilder wel geslaagd is.
*) Kern, op. cit., S. 13.
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Hoe ver van Eyck het wist te
brengen in de binnenhuiskunst, wordt
duidelijk bij het aanschouwen van het
portret van Amolfini en zijn bruid
(afb. 129); hand in hand staan de
Italiaansche koopman endeFransche
vrouw ten voeten uit geportretteerd,
zijn rechterhand met eedsgebaar opgeheven, om den beschouwer de
plechtigheid van dit sacramenteel
oogenblik voor oogen te houden. 1 )
Zijn houding is en face, terwijl de
ietwat schuchtere bruid, het hoofd
gebogen, met onbestemden blik voor
zich uit staart. De kamer is donker
van toon en atmosfeer. Volgens de
gewoonte van dezen tijd werd de
129. Van Eyck, Arnolfini met Vrouw, Londen.
horizont te hoog geplaatst, om voldoende ruimte te scheppen voor de personen en meteen om alle voorwerpen onder te brengen. Hierdoor is de vloer zoo sterk omhoogloopend, dat de schilder de beide figuren moeilijk rechtop kon weergeven,
zonder dat ze moesten omvallen of uit hun lood hangen. Bij de vrouw
kon de breed uithangende rok dit technische bezwaar gemakkelijk uit
den weg ruimen, bij Arnolfini zelf heeft van Eyck de plaats, waar de
voeten den vloer raken, in de schaduw van zijn mantel gehuld, zoodat
het contact niet is waar te nemen. Een dergelijke oplossing is alleen
mogelijk, wanneer er een sfeer van lichtdonker in het vertrek is uitgebeeld. De verhouding der figuren tot de afmetingen van het interieur
zijn onjuist. De portretten blijven nu eenmaal hoofdzaak. Deze beslaan
dan ook de geheele breedte der kamer, die met een pijnlijke toepassing
van den horror vacui gevuld is. Symmetrisch staan beide personen
!) Erwin Panofsky, Jan van Eyck's Arnolfini Portrait, The Burlington Magazine,
1934, p . 117.
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opgesteld; waar hun samengevoegde handen een buiging maken naar
beneden, kwam er juist ruimte genoeg vrij voor het aanbrengen van
een spiegel en lichtkroon. In den linker benedenhoek staan schijnbaar
toevallig een paar trippen, maar in de compositie zijn ze noodig als tegenwicht van den sleep, dien de bruid voor zich heeft uitgelegd. Het venster
vraagt een pendant in den vorm van het ledikant, dat op den achtergrond rechts zichtbaar wordt. Dit alles is niet enkel op te vatten als een
poging, de gewijde stemming van het oogenblik te bewaren en de aandacht niet af te leiden door a-symmetrische bijkomstigheden. Het is
veeleer een gewoonte, een stelsel van dezen tijd, die de compositie
opvatte als een zoo voordeelig en overzichtelijk mogelijke groepeering
van een aantal eenheden.
Het interieur van Van Eyck heeft ten opzichte der 17e eeuw een groóte
hoogte bereikt. Zijn perspectivisch tekort, gelegen in een te sterk oploopenden bodem, mag bij deze bcoordeeling niet overwegend ten nadeele
worden aangemerkt. Hij bouwt zijn ruimten op, door licht- en schaduwpartijen naast elkander te plaatsen. In het Londensche portret zijn
de snijlijnen der wandvlakken zorgvuldig onzichtbaar gemaakt; in het
eene geval door Arnolfini naar een hoek toe te keeren, in het andere
geval door de ontmoeting van bodem en zijwand donker te beschaduwen.
Wellicht heeft van Eyck hierin wat overdreven, wanneer hij de juiste
maat niet weet te kiezen. Maar toch heeft de i5e-eeuwer in deze wijze
van ruimte-behandeling den toon reeds aangegeven, waarop schilders
als De Hoog en Vermeer hun spel van kleur en licht rijker hebben kunnen opbouwen. In dit opzicht is van Eyck meer geweest dan een technisch, vormelijk baanbreker, omdat zijn atmosferische ruimte-opvatting
de mogelijkheid geopend heeft tot een synthetische visie van het interieur,
zooals Vermeer en nog meer Rembrandt het uitbeelden.
Die direct na hem kwamen, hebben van Eyck niet geheel kunnen
volgen en bleven den nadruk teveel leggen op het detail, waarmee de
tijdgeest tevreden was. Men zou wellicht eerder gekomen zijn tot de
kunstuitbeclding der 17e eeuw, wanneer de Primitieven op hun paneelen
hadden kunnen voortwerken in den trant der miniaturen, zooals die
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was aangegeven bij de Geboorte van Johannes in het Gebedenboek van
Milaan. Het zou lang duren, eer de verteltrant weer eenzelfde gemoedelijkheid te zien gaf als bij dit huiselijk tafereeltje. Heeft de paneelkunst
zich ontwikkeld uit de miniaturen, dan heeft ze bijna een eeuw lang
dit genre-element tegengehouden. Wanneer in de 16e eeuw de gewijde
voorstelling op een tweede plan komt, wordt dit genre-element ook in
de paneelen opgenomen, nadat het gedurende de heele 15e eeuw is
blijven voortleven in de miniaturen. Hierin ligt voor een deel het verschil
tusschen 15e en 17e eeuw: de ordening der figuren, hun verhouding
onderling en tot de ruimte. Een voorstelling van Pieter de Hoog, bekend
als „de Papcgaaienkooi", speelt zich af in een vertrek, juist opgebouwd
als dat op het portret van Arnolfini. Terwijl hier de architektuur nauwsluitend om de personen heen is geconstrueerd, heeft De Hoog zijn
figuren vrij in de ruimte weten te zetten. Er is meer licht, want het alledaagsche geval verlangt geen mystiek duister. Door het venster valt
werkelijke zonneschijn, zoodat de aanwezigen zich overal kunnen bewegen in hun ongedwongen werkzaamheden, waarbij ze geen onbescheiden toeschouwer verwachten. Dit maakt de lye-eeuwsche voorstellingen tot zelfstandige gevallen, hetgeen lang niet altijd gezegd kan
worden van de Primitieven, die door den aard van hun devotiekunst
reeds contact veronderstellen met den beschouwer. Hierdoor verliest
het geheel aan ongedwongenheid.
Van Eyck gevolgd in ruimte-opvatting, niet in ruimte-weergave, is
zijn leerling Petrus Christus. Slechts een gedeelte van het vertrek is zichtbaar op het paneel der Eligius-legende, maar daardoor is de verhouding
tot de figuren aannemelijker geworden, al is het perspectief nog onbeholpen (afb. 130). Dat het tafereel ietwat stijf-deftig aandoet, vindt zijn
vermoedelijke oorzaak wel in het feit, dat men hier met portretten te
doen heeft. Onbekendheid met het origineel verhindert om nader in te
gaan op de sfeer van dit paneel. In vergelijking met andere werken
van dezen meester zou de veronderstelling niet te gewaagd zijn, dat de
atmosfeer ontbreekt. Geen licht- en schaduwwerking was gewenscht
om de fraaie teekening van het patroon der damesstof beter te doen
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130. Petrus Christus, EHgiuslegendc
Verz. Lehmann, New-York.

uitkomen. Slechts in den lichtval
Op de kannen leeft de schilder Zich

^1·

Petlus

Christus, Portret, Londen.

vrij uit, toont hij reeds die eigenschappen te bezitten, welke eerst ruim
anderhalve eeuw later tot hun volle recht zullen komen. Het portret
van een jongen man, te Londen, stelt den persoon voor in den hoek van
een soort loggia, tusschen twee boogopeningen (afb. 131). Door de
sterke schaduwwerking is deze hoek geheel donker gelaten en kijkt men
tegen de binnenzijden der in het licht gestelde boogopeningen. Tegenover den groot gehouden opzet dezer architektuur werkt de figuur van
den geportretteerden eenigszins mat en gedetailleerd.
Vergeleken bij zijn tijdgenooten is de ruimtekunst van den Meester
van Flémalle onbeholpen. Het middenpaneel van het Mérode-altaar
stelt de Blijde Boodschap aan Maria voor (afb. 132). In het perspectivisch onjuist geteekend vertrek wordt bijna alle plaats ingenomen door
een tafel en bank, welke laatste zoo smal is, dat Maria er naast is komen
te zitten. Deze bank beslaat de heele diepte van de kamer. De tafel, zóó
sterk in 't verkort gegeven, dat men haar in vogelvlucht ziet, is te schuin
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geconstrueerd, dan dat
boek, vaas en kandelaar
er op kunnen blijven staan,
zonder eraf te schuiven.
De voorgrond is bedekt
metdeuithangendeplooien
van Maria's mantel. Zoodoende is er weinig plaats
meer overgebleven voor
den engel, die zich met
eenige moeite langs het
tafelblad in een bepaalde
houding weet te wringen.
Flémallc blijkt geen belangstelling te hebben voor
de juiste verhoudingen,
132. Flémallc, Boodschap, Brussel.
zoodat, zelfs zonder de
figuren, zijn interieur weinig vorm vertoont.
Het overdreven naar de diepte voeren der perspectieflijnen is ook
bij de zijluiken van zijn Werl-altaar oorzaak geworden, dat deze interieurs
hinderlijk misteekend zijn (afb. 133). Rogier, die voor de Annuntiatie
(zijpaneel van het Columbia-altaar) zichtbaar geïnspireerd is op een
dezer paneelen (Johannes met stichter), geeft het vertrek reeds meer
aanneembare vormen, door een der zijwanden weg te laten (afb. 134).
Hoewel hierdoor voor een deel is tegemoet gekomen aan een zekere
eenheid van visie, blijft Rogier toch nog vervallen in dezelfde fout als
Flémalle en de meeste i5e-eeuwers: hij toont van het vertrek alle kanten,
den bodem, zijwanden en zoldering, terwijl men in een dergelijk kleine
ruimte staande, zooals toch gesuggereerd wordt, onmogelijk op dien
korten afstand al deze vlakken bij één enkelen oogopslag in één beeld
kan samenvatten. De zwakheid van Rogier's kennis der ruimte-weergave moge blijken uit de schijnbogen, welke hij heeft aangebracht voor
de tafereelen der Johannes- en Alaria-altaren, waarschijnlijk om techni49

133· Flémallc, Johannes met Stichter
(Wcrl-altaar), Madrid.

154. Rogier van der Weyden, Boodschap,
München.

sehe moeilijkheden te ontwijken. Door de groep der Opdracht in den
Tempel naar een voorruimte te verplaatsen, kon Rogier den eigenlijken
daarachter gelegen centraalbouw vanuit dit portaal op heel wat eenvoudiger manier aanduiden, dan wanneer het tafereel in die ruimte zelf
was verplaatst geweest (afb. 135). Vanonder den boogdoorgang ziet men
van den octogoon nu maar twee zijden, die sterk den indruk van coulissen maken.
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136. Η. van Stcenwyck de Oude, Dom te Aken,
Schicissheim.

Ter vergelijking moge een schilderij
dienen van een i6c-eeuwsch meester,
H. van Steenwijck den Ouderen, die het
inwendige van den Dom te Aken heeft
uitgebeeld (afb. 136). De schilder heeft
zich dezelfde taak gesteld als Rogier, n.l.
een centraalbouw, in beide gevallen een
135· Rogier van der Weyden,
Opdracht, München.
octogoon, vanuit een voorportaal gezien,
weer te geven. Hierbij valt reeds aanstonds
op, dat Rogier te veel heeft willen laten zien. De koepel zal vermoedelijk
in werkelijkheid wel niet meer zichtbaar zijn in zulke omstandigheden.
In hoeverre is Steenwijck boven den i5e-eeuwer uit? Hoewel ook hij
nog niet tot een bevredigende oplossing is gekomen, moet erkend, dat
het verschil van belichting tusschen voorportaal en centraalruimte reeds
meer de werkelijkheid nadert. Ook de verhouding tusschen interieur
en figuren is beter gekozen. Want duidelijk maken, dat een centraalbouw
is voorgesteld, kan niet alleen bereikt worden door enkele zijden van
den octogoon te toonen, het middel, waartoe Rogier zich uitsluitend
heeft bepaald. Waar de voorbouw belet verder te zien, geeft Steenwijck
bovendien nog de ronding heel behendig aan, door deze in den omgang
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137· Rogier van der Wcyden, Zeven Sacramentenaltaar, Antwerpen.

voort te zetten, zoodat de beschouwer onwillekeurig zijn blik vanuit
de middenruimte laat verder gaan door dezen omgang tot de plaats,
vanwaaruit de schilder zijn gezichtspunt koos.
Naast Rogier's Opdracht in den Tempel maakt zijn kerk-interieur der
Zeven Sacramenten wel een gunstige uitzondering (afb. 137). Ongeveer
een halve eeuw na van Eyck's Madonna in de Kerk tot stand gekomen,
is het werk veel koeler en zakelijker. Hoewel ook van Eyck niet valt
vrij te pleiten van nuchtere uitbeelding, heeft deze meester toch heel
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138. В. van Bassen, Kerkinterieur, Budapest.

wat meer sfeer in zijn kerkgebouw
weten te brengen. Maar beiden be
gaan de groóte fout, zoowel bodem
als gewelfvelden tC laten d o o r l o o p e n

i39· Geertgen tot Sint Jans, Maagschap
van Maria, Amsterdam.

tot aan de plaats van den beschouwer. Het Berlijnsche interieur is in dit opzicht beter opgelost, doordat
het transept de voorste gewelven afsnijdt en het koor daarenboven hooger
is gelegen, waardoor een te sterk perspectief kon worden voorkomen.
Rogier heeft de moeilijkheid zoo goed mogelijk vermeden, door de traveeën reeds vanaf den rand van het paneel aanmerkelijk smal te maken,
alsof men op een grooten afstand het beeld waarnam. Hierdoor kon hij
ook de gewelfvelden weergeven als uit de verte gezien, en niet in close
up, zooals feitelijk toch te verwachten zou zijn.
Op het Brusselsche interieur heeft de schilder den maatstaf der figuren
beter aangepast bij de verhoudingen der architektuur, al wijkt de hoofdgroep van het middenpaneel hierin opzettelijk af. Hoewel minder sterk
als van Eyck, heeft ook Rogier de geestelijk hoogere waarde van deze
personen vormelijk willen aanduiden door grootere afmeting. En hier
ligt wederom meteen het bewijs, dat de beoordeeling der architektuur
bij de Primitieven niet enkel mag berusten op waarnemingen van meetkundigen en proportioneelen aard. De i5e-eeuwsche schilder wil veel
weergeven en vertellen en duidelijk laten uitkomen, wat hem meer of
14З

minder belangrijk toeschijnt.
De zuilen van het kerk-interieur moeten pijnlijk mager uitvallen, om den beschouwer
toch geen enkel doorkijkje te
laten ontgaan. Men vergeet
die wanverhouding, omdat de
aandacht naar elders getrokken
wordt. De gewijde toon der
handeling gaat boven aardsche
verhoudingen der bouwkunst
140. Bcrckhcyde, Sint Bavo, Londen.

uit. Wat in de werkelijkheid
nooit bereikt kon worden, de constructie terug te brengen tot een minimale ijlheid, een oplossing van de stof tot geestelijke gedachte, was heel
wat gemakkelijker te verwezenlijken op het geduldige paneel, waarbij
de bouw door geen technische onmogelijkheden verzwakt werd, maar
door den schilder van zijn kant de nuchtere werkelijkheid toch niet
werd vergeten.
Het is wel dienstig deze beide interieurs eens te vergelijken met die
der 17e eeuw en hun onderling verschil na te gaan. Een schilderij van
Bartholomeus van Bassen, gedateerd 1620, geeft een fantasie-voorstelling
van 't inwendige eener kerk (afb. 138). In de lengte-as geschilderd, heeft
de schilder vrijwel eenzelfde standplaats gekozen als Rogier van der
Weyden. De ruimte bestaat uit twee gedeelten, door een oxaal gescheiden.
Deze scheiding was noodzakelijk, om het beeld niet, zooals interieurs
van Van Steen wij ck dat aantoonen, als een harmonica uiteen te rekken
door overdreven perspectiefwerking der gewelven, waardoor de spanning tot het uiterste gerekt wordt ten koste van een rustige sfeer. ^
Zelfs van de voorlaatste travee zijn bij van Steenwij ck de gewelfvelden
zichtbaar, die dan door den bovenrand van het schilderij worden afgesneden. Van Bassen weet deze fout alleen te vermijden, door op den
voorgrond een ruimte te ontwerpen, die stilistisch wel niets met de
1

) Jantzen, Das Niederländische Architekturbild, Abb. 7.
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daarachter gelegen kerk te maken
heeft, maar hierdoor den beschouwer in het voorportaal zet, van
waaruit hij op een afstand het schip
der kerk kan overzien. De moeilijkheid van het naar den beschouwer
toeloopend perspectief is verder
heel handig ontweken, door ter
weerszijden van den eersten gordelboog van dit schip twee wandvlakken aan te brengen, evenwijdig met
het paneel, zoodat de dieptewerking
plotseling ophoudt, om door de
141. Emanuel De Witte, Nieuwe Kerk
te Amsterdam, Rotterdam.
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den. Hier ligt ook meteen een verschil van ruimteopvatting tusschen de 15e eeuw, die het in de hoogte
en de diepte zocht en de 17e eeuw, die den centraalbouw weer opvatte, althans de groepeering der ruimte-eenheden om een of meerdere
centrale punten ging bevorderen. ^ De oplossing, welke van Bassen op
deze wijze wilde geven, het ontbreken der gewelven van de voorste
traveeën, hetgeen een meer werkelijke weergave van de gezichtsmogelij kheid insluit, is reeds op het eind der 15e eeuw toegepast door Geertgen
tot Sint Jans, op het paneel van Maria's Maagschap (afb. 139). Hier
worden de gewelven eerst zichtbaar, nadat bij vier traveeën de bovenrand van het paneel het wandvlak ver beneden den aanzet der ribben
oversneden heeft. En het is niet toevallig, dat ook deze schilder reeds
neiging vertoont, het tafereel meer naar de breedte dan de diepte en
hoogte te behandelen.
Het verschil in tijdgeest valt wel heel goed na te gaan bij de kerk van
Geertgen en een binnenzicht der St. Bavo te Haarlem door Job Berckheyde (afb. 140). Beiden geven de eerste vier traveeën, zonder dat de
^ ^8^· ^ n ^ opzicht de Amsterdamsche Noorder-, Zuider- en Westerkerken, om
slechts enkele voorbeelden te noemen.
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gewelven zichtbaar zijn, terwijl de wandvlakken op bijna gelijke wijze
door het paneel worden afgesneden. De beschouwer staat vrijwel in het
midden, zoodat een symmetrisch overzicht verkregen is. Dus eenzelfde
opgave der architektuur en welk een verschil van uitbeelding! Ondanks
een verschuiving der groepen naar de breedte is de compositie bij Geertgen door de ijle, markante zuilen naar de hoogte gericht. Reeds de afmetingen van het paneel leggen hierop den nadruk. De hoogliggende
horizont laat den bodem oploopen, waardoor de figuren boven elkaar
komen te staan; alleen de wand, die het koor afsluit, stuit deze beweging
naar omhoog. De in een zwak licht gehouden gewelven met muurvlakken spreken niet sterk genoeg om de opgaande beweging der kolommen
een tegenwicht te bezorgen. Daarentegen wordt bij Berckheyde de
hoogtewerking der zuilen weerstaan door de donkere betimmeringen,
die den blik terugbrengen naar de zwarte, opeengepakte volksmassa, op
één plan door de geheele kerk verspreid. De horizont ligt beneden de
halve hoogte van het paneel, dat door zijn breedteformaat vanzelf het
accent naar beneden heeft verlegd. Het gewelf steekt door de kleur sterk
af bij de witgekalkte wanden en drukt daardoor iedere vertikale beweging.
De dieptewerking, onmiskenbaar nog een naklank der oude traditie,
wordt gedeeltelijk opgeheven door de verplaatsing der handeling, niet
naar het midden, maar tegen een der pilaren van het schip, waardoor het
koor, behalve door het hekwerk, op deze wijze dubbel wordt afgeschoten van de rest der kerk. Tenslotte bepaalt de lichtwerking bij Berckheyde den toon beter, dan in het vermogen van Geertgen en zijn tijdgenooten kan hebben gelegen.
Het tijdsverschil spreekt eveneens sterk tusschen van Eyck's Berlijnsche paneeltje en Emanuel de Witte's Gezicht in de Nieuwe Kerk van
Amsterdam (afb. 141). In beide gevallen stelt de schilder zich op aan de
eene zijde van 't middenschip, zoodat de bogenrijen der overzij de in hun
verloop naar het koor zichtbaar zijn. De i5e-eeuwcr toont de kerk vanaf
den met fijne tegels bevloerden bodem tot aan de kruin der gewelven.
De mogelijkheden eener werkelijke visie vanaf een bepaald punt zijn
hier vergroot met denzelfden naïeven zin, waarmee de Madonna in buiten146

sporige afmetingen is weergegeven. Men kijkt tegelijk van beneden naar
boven en van boven naar beneden. De blik heeft nergens een rustpunt
of een houvast, omdat de schilder zelf van geen enkel vast punt schijnt
uitgegaan. Men krijgt denzelfden indruk als in een gotische kathedraal,
voordat ons oog een maatstaf gevonden heeft om eenheid in de veelheid
te brengen. De Witte laat niet meer van den kerkwand zien als redelijkerwijze vanaf een bepaald punt met één oogopslag valt waar te nemen.
Misschien zelfs minder, omdat zijn licht den omtrek der vormen vervaagt.
Van de eerste travee is een deel van den spitsboog door den rand van 't
paneel afgesneden. De gewelven zijn niet noodig om de afmetingen der
kerk te kunnen narekenen, men voelt de ruimte werken in het trillende
licht, dat de witgekalkte wanden nog weten voort te brengen. De afmetingen en vorm der beide paneelen geven reeds nauwkeurig de opvatting
weer, die door de schilders gevolgd is. Van Eyck kon niet buiten den
vertikalen vorm, die in een rondboog moest eindigen om stelselmatig de
gewelfsvelden op te nemen, zooals de Witte zijn paneel steeds tot een
vierkant maakte en de mogelijkheid daarbij uitsloot om ook maar den
aanzet der gewelven te laten vermoeden. Deze haast impressionistische
schilder zocht naar toon en sfeer, waarbij de begrenzende vormen op
den achtergrond raakten, zooals het program der barok immers het breken der omtreklijnen ten gunste der beweging als een levensregel aan
de kunst had gesteld.
Het verschil tusschen de architektuur-behandeling der 15e en 17e
eeuw valt dus niet enkel samen te vatten in de simplistische begrippen
van middel en doel, alsof de Primitieven de architektuur enkel zouden
hebben opgevat als behuizing voor de vaak al te groot weergegeven
personen, en de 17e eeuwers de figuren louter beschouwden als
stoffage voor hun interieurs. De oorzaak ligt dieper, in het ruimtegevoel
van den tijd, dat de schilders naar hun vermogen hebben weergegeven.
De axiale beweging heeft de 15e eeuw steeds aangetrokken, maar het is
juist deze vraag naar diepte, die zoo moeilijk te vereenigen is met de
kunstopvatting van dezen tijd. Goede dieptewerking vereischt principieele toepassing der wetenschap van het perspectief. En het gevolg
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hiervan zou zijn het opgeven van den omhoog
loopenden bodem, zoo
onmisbaar voor den verteltrant, die het geval
volledig wil weergeven.
De wanverhouding tusschcn figuur en architektuur moest van te voren
reeds een zuiver perspectivische behandeling onmogelijk maken. De
15e eeuw heeft zich dan
ook tevreden willen stellen met een compromis,
waarbij de vorm tekort
moest schieten om den
inhoud te bewaren, zooals de heele middeleeUWSche

kunst
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BoutS;

Avondmaal, St. Pictcr, Leuven.

beelden te over heeft
om aan te toonen, dat de geest boven de stof ging.
Alsof de werkelijkheidszin ermede gediend was, had de 15e eeuw bij
de uitbeelding van een kerkinterieur aan het paneel bepaalde afmetingen
toebedacht, welke in de juiste verhouding moesten staan met de doorsnede van het voorgestelde kerkruim. Wanneer de omlijsting zoo getrouw
de omtrekken van het gebouw wist te volgen, is het vanzelfsprekend,
dat Dirk Bouts op een nagenoeg vierkant vlak zijn Laatste Avondmaal
schilderde (afb. 142). Het noodzakelijk verband tusschen voorgestelde
ruimte en afmetingen van het paneel was de logische gevolgtrekking
der bedoeling, die het geheel wilde geven tot in de kleinste onderdeden,
zonder kerkoverkluizing of zoldering op te offeren. Hiermede wordt
geen afbreuk gedaan aan den ernst, waarmede de schilders ook hun
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143. Albrecht Bouts, Avondmaal, Brussel.

profane ruimten hebben voorgesteld. Bouts' interieur is er een voorbeeld van. De steile hofschilder heeft
de ruimte zakelijk en plechtig geconstrueerd met hoogte, breedte en
diepte, waarbij vooral op de diepte
de nadruk gelegd is. Deze beweging wordt eenigszins opgeheven
door de in de breedte opgestelde,
langwerpige tafel, zoodat er een
voorname rust heerscht. Christus
en de Apostelen zijn regelmatig om
de tafel heen gegroepeerd, evenwijdig met de wanden, terwijl de
Christusfiguur, grooter dan de anderen, door de monumentale schouw
op den achtergrond symmetrisch
als hoofdmoment in het midden
geplaatst wordt.

De statig afgemeten gebaren der Apostelen zijn niet meer nagevolgd
door Albrecht Bouts, die in eenzelfde voorstelling teruggrijpt naar de
grootsche vinding van zijn vader (afb. 145). De navolger van een oorspronkelijk, door een bepaalden tijdgeest ingegeven werk is licht in het
nadeel, omdat hij achteraf komt werken en door veranderingen, welke
de opvatting van een volgend geslacht nu eenmaal steeds eischt, een spontaan uitgegroeid leven in nieuwe vormen moet wringen. Wanner Albrecht
Bouts dezelfde compositie voor zijn Avondmaal kiest als Dirk, heeft hij,
door de vlakke zoldering tot een driepasgewelf te verhoogen, volkomen
gehandeld volgens den vernieuwden smaak, omdat zijn meer bewegelijke figuren vanzelfsprekend een ruimte noodig hebben, waardoor die
beweging begeleid wordt. Dit is slecht begrepen door een ander volgeling
van Bouts, een Zuidnederlandsch meester van ^ 1470, die zijn figuren
vol spanning rondom een tafel perst, zoodat ze in het lage vertrek lijken
I49

opgesloten als in een kooi.
Voor de ontwikkeling
van de binnenruimte is
Quinten Matsijs' Geldwis
selaarzeker een stap verder
dan de Eligius-legende van
Petrus Christus, waarop de
Antwerpsche meester on
getwijfeld teruggaat (afb.
144). Het enge vertrek,
waarinEligius met de beide
bezoekersslechts metmoei
te geplaatst konden wor
den, is door den 16eeeuwer in zooverre gunsti
ger opgevat, dat hij de zij
wand laat vervallen, waar
144. Quinten Matsijs, Geldwisselaar en zijn Vrouw,
part. verz., Rome.
door de fout van Petrus
Christus vermeden wordt, die een te scherpen hoek verkrijgt tusschen
dezen zijwand en de bij uitzondering gegeven voorzijde van het ver
trek, λ ΐ ^ ^ toont daarom voor- en achtergrond zonder zichtbaar lineair
verband, maar mist daarbij de gave op andere wijze een afstand aan
nemelijk te maken, zoodat de beide figuren op een breede bank
gezeten, den indruk maken tegen de achterzijde van deze onbestemde
ruimte aan te zitten.
Van Joos van Cleve zijn twee voorstellingen bekend van Maria's
sterfbed (afb. 145). Op het paneel van München is het doodsbed in de
lengte-as opgesteld naar den beschouwer toe, zooals Hugo van der
Goes reeds eerder deze compositie had toegepast. Van de kamer zijn
alleen de achterwand en een klein gedeelte, het raam van den zijmuur
uitgebeeld. De vloer is zooveel mogelijk gevuld met de aanwezige Apostelen, die druk bewegend in zenuwachtige gebaren hun droefheid over
Maria's dood tot uitdrukking brengen. De opstelling van het ledikant
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145· Jóos van Cleve, Sterfbed van Maria, Keulen.

moet de dieptewerking van het vertrek weergeven, waarbij de baldakijn
het gemis van de gebruikelijke zoldering ecnigszins kan vergoeden. De
groepeering der personen, die eveneens naar de diepte wijst is geen
nieuwe vinding, maar is eveneens van Hugo van der Goes overgenomen, die ruimte door figuren schiep zonder architektuur. Een kenner
heeft er op gewezen, hoe deze meester op het middenluik van het Portinari-altaar de ruimte rechts niet heeft opgebouwd door ze met figuren
te vullen, maar door de personen om een leegte heen te groepeeren; in
een onregelmatig vierkant, rechts en links, voor en achter, op een aanmerkelijken afstand van elkander staan de figuren en figurengroepen,
allen naar het Christuskind toegekeerd. Perspectivische verjonging en
kleurenperspectief helpen mede om diepte te brengen in de ruimte. De
engelen zijn opzettelijk als afstandbepalers aangebracht. ^
Op het Keulsche paneel heeft Joos van Cleve het vertrek anders opgebouwd. In overeenstemming met het breedteformaat staat Maria's
doodsbed frontaal opgesteld, midden in de kamer. De zoldering is afgesneden. Het verloop van den zijwand heeft de schilder deels verborgen
!) Frl., IV, S. 23.
IJ1

146. .Meester van 1518, Christus bij Simon
den Parizeer, Brussel.
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h e t b a l d a k i j n , t e r w i j l dit m u u r '
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vlak halverwege ombuigt en de kamer
dus een breeder voorruimte verkrijgt. Door dezen hoek, waardoor de
muur het verloop van een trap heeft, wordt de diepte geleidelijk aan
verder geleid.
Het xMagdalena-altaar van den Meester van 1518, vertoont de overstelping van bouwvormen en overlading van ornament, zoo eigen aan
de kunstbeweging van dezen tijd (afb. 146). In de fantastische feestzaal
wordt het gevoel van diepte wel al te gewelddadig aan'den beschouwer
opgedrongen door 't verschil in grootte der beide tafels met dischgenooten. Alen behoeft het verloop der vloertegels slechts na te gaan, om den
werkelijken afstand te kunnen bepalen. Vergeleken bij de kleine figuurtjes
aan de achterste tafel, doet de pronkerige wand door de buitensporige
afmetingen der details wat erg kolossaal aan, terwijl de indruk gevestigd
wordt, dat het middenstuk te ver naar voren springt, tot bijna halverwege in de zaal. Ook de nis in het midden is niet zuiver geconstrueerd;
de linker pijler staat op een ander, meer naar voren geschoven plan dan
152

die welke gedeeltelijk achter de tafel
schuil gaat. Perspectief en verhoudingen zijn hier prijsgegeven aan
pronkerig vertoon.
Zoo heeft de oplossing der vormen in speelsche, onrustige motieven de traditie der ruimte-uitbeelding voor een goed deel verbroken.
Midden in den tijd der Alanieristen
werkzaam, weet Jan Gossaert nog
geen klare interieurs te scheppen,
waarin de figuren zich zouden thuisgevoelen. De verwarde bouw op
het Praagsche paneel omsluit de
Madonna en Lucas niet (afb. 147).
Beiden zitten vóór de architektuur,
die hier meer als perspectivisch experiment dan als werkelijk, in verband
met de voorstelling ontworpen
148. Gossaert, Neptunus en Amphitritc, Berlijn. woonvertrek gevoeld wordt. Zoo
is dan ook met recht opgemerkt, hoe Gossaert's interieurs de warme
behaaglijkheid van het Noorden missen, koud en metaalachtig aandoen en
eerder als behuizing voor beelden dan voor menschen bestemd lijken. ^
Gossaert's verdienste kan het intusschen genoemd worden, langs den
verstandelij ken weg van het perspectief het interieur opnieuw te hebben
willen herstellen, nadat de traditie van vroegere geslachten door den
nieuweren tijd niet meer aanvaard was. Teveel in beslag genomen door
het bereiken van technische vaardigheid en het overwinnen van perspectivische moeilijkheden, kon de niet ài te talentvolle meester zich weinig om
den geestelijken inhoud van zijn paneelen bekommeren. „Was einem
Lionardo da Vinci Mittel zum Zweck war, wird hier Selbstzweck." 2)
!) Frl., V i l i , S. 70.
) Frl., Von Eyck bis Bruegel, S. 130.
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Wanneer zijn gewild klassieke voorstelling van Neptunus en Amphitrite in een architektuurhal van Romeinsch-Dorische motieven, als een
loonende uitkomst van zijn streven mag beschouwd worden, dan gaat
ook alleen voor dit paneel de meening op, dat Gossaert in zijn architektuur, zijn „metselrie", tevens zijn suggestieve voorstelling der ruimte,
klaar en overtuigend, ofschoon nog niet volmaakt klassiek, zou zijn
geweest 1 ) (afb. 148). Het Berlijnsche schilderij toont, hoe Gossaert de
interieur-uitbeelding der 15e eeuw gedeeltelijk is te boven gekomen.
De bodem is in sterk perspectief gegeven; dit is een verovering. Maar
staan de figuren wel beweegbaar in die enge ruimte? Is hun verhouding
tegenover de architektuur niet dezelfde gebleven als bijna een eeuw te
voren? En weegt tenslotte de winst van dit perspectief wel geheel op
tegen het verlies aan inhoud? Gossaert heeft bijgedragen tot het langzame
proces van de 15e tot de 17e eeuw. Het zou onbillijk zijn tegenover de
15e eeuw om de kunst van dien tijd een maatstaf op te dringen, waaraan
zij geheel vreemd is geweest. Het geestelijke leven uitbeelden in tastbare vormen brengt nu eenmaal bezwaren mee, wanneer de kunst tevens
tot onderrichting van de gemeenschap moet dienen. Want hier ligt
meteen een hoofdprobleem der Primitieven. De voorstellingswijze was
gebonden aan bepaalde wetten, waarvan niet kon worden afgeweken.
De veelheid van handeling eischte een groot tooneel om alle tafereelen
duidelijk tot hun recht te laten komen, terwijl de bouw van dit tooneel
het uitzicht op de personen niet belemmeren mocht. De vrijheid van
den schilder was dus wel beperkt. Dat hij zijn binnenruimten nog zoo
goed heeft kunnen uitbeelden is een verdienste, waarvoor gaarne enkele
technische onjuistheden op den koop toe genomen worden.

^ Lindeman, Joachim Anthonisz Wtewael, blz. 199.
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HOOFDSTUK V.

De verhouding tusschen Stijl en Tijd.
Naast den kerkelijken geest, welke in de 14e eeuw, wellicht onder invloed van het fresco de voorstelling op de paneelen tot een decoratieve
kunst bepaalde, komt in de 15e eeuw de belangstelling voor de zichtbare
werkelijkheid nog andere eischen stellen. De haast onbegrensde mogelijkheden der gotische bouwkunst gaan zich verwezenlijken in de beeldende kunsten, wanneer de gebondenheid van den romaanschen stijl
gaat wijken voor de elastische spanning van den spitsboog. De figuren
maken zich los van den gouden achtergrond, waardoor ze tot nog toe
gebonden waren. Vrij, in een drie-dimensionale omgeving, wordt ieder
voorwerp tot een eigen organisch wezen, waarvan de nuances gevoeld
worden in de atmosfeer. En al is het onderwerp nog steeds genomen uit
de gewijde geschiedenis, zoo zijn toch feitelijk de banden verbroken,
waarmee de kunst uitsluitend aan den godsdienst gebonden was. De
mystieke inhoud maakt plaats voor den visueelen vorm, waarbij het „geval" hoe langer hoe meer op den voorgrond treedt. Bij de Kruisiging
van Christus ligt de nadruk minder op het goddelijk mysterie dan wel
op de menschelijke tragedie, waarbij de entourage rond het kruis meer
de aandacht gaat vragen dan het pathos der diep bedroefde nabestaanden
van den Zaligmaker. Het program, dat de 15e eeuw zich gesteld had,
was te uitvoerig, dan dat het onmiddellijk kon worden ten uitvoer
gebracht. Van Eyck heeft het krachtigst aan de vernieuwing meegeholpen.
1. D E ROMAANSCHE STIJL.
A. Stemmingselement.
Er moeten in de 15 e eeuw nog voldoende romaansche kerken bestaan
hebben, om den schilder volop de gelegenheid te geven dezen verouderden stijl uit te beelden. Van Eyck heeft vele van zijn interieurs uit deze
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люгтеп opgebouwd. Bij de Annuntiatie te NewYork verplaatst hij 't geval vermoedelijk naar
het transept eener laat-romaansche kerk (afb.
149). De ruimte is rechthoekig en wordt door
een loopgang omsloten. Gekoppelde zuilen,
waarvan de schachten gepolijst zijn, dragen op
rijk bewerkte kapiteelen de arkaden, die in een
flauwen spitsboog eindigen. Een horizontale lijst
dekt de bogen af en vormt de basis voor het
triforium, dat de geheele breedte tusschen de
smalle muurdammen inneemt en door kleine
zuiltjes is onderverdeeld. Boven deze vlak af
gedekte galerij, welke aan de school van Door
nik herinnert, zijn op korten afstand van elkander
kleine romaansche vensters aangebracht, zoo
dat de ruimte slechts spaarzaam verlicht is.
Men kan niet ontkennen, dat van Hyck er
in geslaagd is, hier een stemming te scheppen,
die aan een romaansche kerk doet denken. Des
te opmerkelijker is daarom, dat de architektuur
geen eenheid van stijl vertoont. De verhoogde,
zacht gewelfde spitsbogen en het triforium
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wijzen ongetwijfeld op een lateren tijd dan de gekoppelde zuilen, zooals
die nog in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht voorkomen. Ook de kleine,
zware rondbogige vensters met de vlakke, van cassetten voorziene zol
dering kunnen zeker een eeuw vroeger gesteld worden. Hierdoor is wel
bewezen, dat het interieur werd opgebouwd uit elementen van verschil
lende perioden en geen bepaalde kerkruimte kan zijn, te meer, waar vanaf
den grond naar de zoldering toe geen stijlontwikkeling valt waar te
1
nemen, zoodat zelfs een oudere bouwwijze na een jongere is toegepast. )
^ Verwezen zij in dit verband naar hetgeen gezegd is over de meening van de
Saintenoy, als zou een bepaalde Zuidfransche kerk zijn uitgebeeld en de argumenten,
welke vóór en tegen zijn stelling ingebracht werden (Blz. 70).
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ι jo. Van Eyck, Maria met Heiligen, Dresden.

De geheimzinnige sfeer van den romaanschen stijl van het vertrek,
waarin deze Annuntiatie plaats grijpt, is heelemaal verdwenen in het
Dresdensch altaar, waar de Madonna in volle waardigheid het Jezuskind
ter aanbidding aan den stichter voorhoudt (afb. 150). Dit triptiekje,
meer bekend als reisaltaartje van Karel V, laat Maria tronen in een kathe
draal, vermoedelijk tegen den Westkant, waar de traditie zoo vaak een
altaar of zelfs een geheel koor voor haar eeredienst had ingericht. De
ruimte is drieschepig; het middenpaneel beslaat den middenbeuk. Dicht
opeen staan de romaansche albasten zuilen naast elkander, afwisseling
brengend door verscheidenheid van kleur. Ze staan op een ronde basis,
waaronder nog een hoog voetstuk geplaatst is voorzien van gotische
traceeringen en dragen lang gerekte kapiteelen, waarvan het vlechtwerk
1
wel wijst in de richting der Rijn- of Maasstreken. ) Deksteenen rusten
op deze kapiteelen en vormen de basis voor de sterk geprofileerde, ver
hoogde rondbogen, waartusschen beelden onder gotische baldakijnen
zijn opgesteld. Deze baldakijnen doorsnijden een lijst, welke boven de
^ Afbeeldingen in Diepen, Die romanische Bauplastik in Klosterrath, 1926.
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scheibogen is aangebracht en die tevens als de schuin oploopcnde aanzet
der vensters schijnt dienst te doen. Omtrent de vensters wordt enkel
opheldering verkregen aan de Westzijde der kerk. Aan de langzijdc
worden ze door het paneel afgesneden. Geglazuurde, bontgekleurde
tegels vormen de vloerbedekking, welke men tot in de zijbeuken kan
nagaan. Hier wordt de muurvlakte onder de vensters weer door gotisch
traceerwerk opgelost, waardoor de zware romaansche muurvlakken een
levendiger, organischer karakter krijgen. Achter de H. Catharina is
zelfs een gedeelte van het venster uitgenomen om een uitzicht op de
omgeving te laten zien, alsof van Eyck de zware spanning der romaansche ruimte even wil opheffen om den toeschouwer door een blik in het
landschap te laten herademen. De oversnijdende lijnen der gotische
gewelven in de zijbeuken maken door hun onrustig verloop de plechtige
rust, die in het middenpaneel heerscht nog meer voelbaar. De symmetrie
der zuilenrijen, de golvende beweging der rondbogen en de geprofileerde
lijst daarboven trekken de aandacht vanzelf naar de hoofdfiguur in het
midden, die tenslotte door een zwaar afvallend gordijn geïsoleerd wordt
van de onverklaarbare ruimte daarachter. De architektuur is wel eens
gehouden voor een mengsel van bouwstijlen, dat wel uit Barcelona of
uit het achterland van Monserrat zou kunnen stammen. ^ Zou men
deze vormen wel in een bepaalde streek moeten gaan zoeken? De schilder
heeft het geheel uit eigen fantasie samengesteld, zooals op de Annuntiatie te New-York. Dit verklaren de vele gotische elementen en de plaats,
waar deze zijn aangebracht. De gotiker kon blijkbaar den stijl van zijn
eigen tijd niet geheel achterwege laten. Maar de opzet is gelukt: een
stemmige, rustige en waardige ruimte, waarin de majesteit der Madonna
nog des te beter uitkomt naast de bewegelijke vergotisecring in de
zijbeuken. Het Dresdensch altaartje is in den waren zin een devoticstuk,
waarbij de ruimte den toon wil bepalen; door de hand van een minder
talentvol schilder zou de onuitgesproken architektuur nooit deze innerlijke
waarde verkregen hebben. Van Eyck benadert de sfeer van den romaanschen stijl, zonder dezen stijl in zijn uiterlijke vormen geheel na te bootsen.
^ Schmarsow, Hubert und Jan van Eyck, S. 131.
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De loggia, waarin kanselier Rolin zit geknield
tegenover de H. Alaagd, is
in denzelfden geest geschilderd als de besproken
paneelen (afb. 151). Alleen
geeft de doorbroken achterwand aan het vertrek
een meer open karakter,
reden, waarom verondersteld is, dat van Eyck geschilderd zouhebben onder
Italiaanschen 1 ) of Moorschen 2) invloed. In werkelijkheid kan men echter
wederom vaststellen, dat
de ruimte is opgebouwd
uit elementen van uiteen151. Van Eyck, Rolin-Madonna, Parijs.
loopenden stijl. Weer dezelfde zuilen met glad gepolijste schacht, dezelfde hooggerekte kapiteelen,
voorzien van een breede dekplaat. De kapiteelen zijn uiterst fijn bewerkt
en vertoonen een druk lijnenspel van vlechtwerk. Alleen die der hoekpijlers zijn voorzien van gebeeldhouwde figuren, een bijzonderheid, welke
eveneens is waar te nemen aan de hoekpijlers van het kerkinterieur op
het Dresdensch reisaltaartje. Evenals hier zijn ook op de Rolin-AIadonna
de zuilen geplaatst op een hoog voetstuk, waarin gotisch traceerwerk.
Dit is eveneens aangebracht op de muurvlakken tusschen de rondbogen.
Het vrij hooge vertrek wordt nog verlicht door twee smalle, vermoedelijk romaansche vensters, welke al vlug door de lijst worden afgesneden.
Nu zijn deze vensters niet aangebracht boven de rondbogen, maar juist
1

) Durand-Gréville, Hubert et Jean van Eyck, p. 119.
) Schmarsow, op. cit., S. 142, die zelfs meent in de rivier de Taag te kunnen terugkennen.
2
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daartusschen, boven de zuilen, een plaatsing, die constructief wel nooit
in werkelijkheid wordt toegepast, omdat op deze wijze de zware druk
der muren op de bogen komt te rusten. Van Eyck heeft deze opvallende
lichtpunten om andere dan constructieve redenen noodig; hij plaatst
ze opvallend naar het midden, om van daaruit de beide hoofdfiguren
in een driehoek te binden. Waren de beide vensters boven de buitensten
der bogen aangebracht, dan zou zeer zeker het verband tusschen de personen verzwakt worden. Men neme de proef door den bovenrand van
het paneel te bedekken. In de loggia heerscht de plechtige rust van een
oud gebouw. De wijding gaat niet alleen uit van de Madonna en den
kanselier, maar op de voornaamste plaats van de omgevende architektuur.
De lichte rondbogen zijn nauwelijks romaansch te noemen, maar zorgen
voor het stemmingselement. Een gotische ruimte zou hier ontnuchterend
werken en te zakelijk aandoen; het geval zou dan te menschelijk worden.
Men kan den stijl van deze bouwkunst moeilijk aangeven, hij bestaat
alleen in de gedachte van een schilder, die als bouwmateriaal slechts zijn
gevoelsindrukken te verwerken heeft. Toch is de ruimte klaar en helder
in zijn opbouw als een romaansch interieur. Van Eyck is er in geslaagd,
de aandacht geboeid te houden binnen deze loggia, mede door de sfeer,
welke de architektuur uitstraalt. De romaansche stijl of zelfs de rondboog, in tegenstelling met de gotiek, gaf een onbestemdheid van tijd
te kennen, wel zeer geschikt voor zijn klassieke kunst. Men kan meeleven met het haast bovenaardsche gebeuren, maar de menschelijkheid
keert terug in den realistischen kop van Rolin en het stralend panorama
op den achtergrond.
Zelden is het wezen van den romaanschen stijl beter tot uitdrukking
gebracht dan op het paneel in het stedelijk museum te Brugge, bekend
als de Madonna van der Paele (afb. 125). De zuilen en kapiteelen vertoonen zeer veel overeenkomst met die, welke reeds zijn waargenomen op
de Rolin-Madonna en het Dresdensch reisaltaartje. Maar op het Brugsche
paneel zijn de rondbogen veel zwaarder en zonder profiel. De voetstukken
onder de zuilen zijn minder slank en dragen geen gotisch traceerwerk.
De gewelven in den kooromgang zijn gedrukter en in details moeilijk
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na te gaan door de donkere atmosfeer, die dit gedeelte doordringt. Men
is hier in een echt romaansche ruimte, waar de vensters weinig licht
binnenlaten door de ronde glasschijven. De gewijde stemming heeft
een hoogtepunt bereikt; geen doorkijkje op een landschap kan den
beschouwer naar de werkelijkheid terugroepen; het werkelijk bestaande
romaansche koor is door den schilder tot een ideëele omgeving herschapen.
Zeker lag het in de bedoeling van den schilder hier tegenover den uiterst
realistischen kop van den kanunnik een bovenaardsche sfeer te scheppen.
Na van Eyck heeft geen enkel schilder der 15e eeuw den romaanschen
stijl weten weer te geven met dezelfde innerlijke waarde. Het is opvallend hoe hij voor zijn binnenruimten vaak den romaanschen stijl koos
en zich hierbij aan de bouwwijze hield van zijn eigen geboorteland,
terwijl in de stadsgezichten meestal gotische architektuur kan worden
waargenomen. ^ Men mag niet beweren, dat van Eyck een bepaalde
voorliefde had ten opzichte van de romaansche vormen, want hij legt
den nadruk minder op deze zware constructies dan wel op hun innerlijke
gevoelswaarde. Hij schildert de kapiteelen met de overdadige fijnheid
van een gotischen metaaldrijver, plaatst op het paneel der Madonna van
der Paele de H. Maagd in een gotischen zetel en kleedt St. Donatianus
in een gotischen koormantcl. Hij wist door de veclstemmigheid van zijn
gaven het oude te verwerken en aan te passen bij den nieuwen tijdgeest.
Over den romaanschen stijl na van Eyck valt weinig meer te zeggen.
De koorafsluiting, waarin Albrecht Ouwater de opwekking van Lazarus
laat plaats vinden, is zeer zeker geïnspireerd op van Eyck's Madonna
van der Paele. De halfronde absis is door middel van hooge wanden
tusschen albasten zuilen afgesloten van den omgang, waarin zich het
volk verzameld heeft en door de spijlen eener deur nieuwsgierig staat
toe te zien, hoe Lazarus uit het graf te voorschijn wordt geroepen. De
eenige zichtbare sokkel, als ondersteuning van den zuil, maakt den
indruk al te sterk overhoeks te zijn geplaatst, hetgeen geen bijzonderheid is van den romaanschen stijl. De kapiteelen der zuilen zijn langgerekt
*) Wilhelm Bode, Jan van Eyck's Bildnis eines burgundischen Kammerherrn, Jahrbuch der Kön. Preuss. Kunstsammlungen, 1901, S. 128.

zooals bij van Eyck en vertoonen dezelfde dekplaten. De rondbogen
zijn sober, zonder profiel en daarboven welft schemerachtig een halfkoepelgewelf. In den omgang zijn de travees door kruisgewelven gedekt,
eenzelfde constructie als op het Brugschc paneel van Van Kyck valt waar
te nemen. Alleen heeft Ouwatcr de sfeer niet weten weer te geven eigen
aan den stijl, welken hij uitbeeldt. Deze zou trouwens heel niet op haar
plaats zijn in deze ruimte, waar zooveel figuren deelnemen aan een han
deling vol spanning en dramatiek. De schilder heeft licht noodig om
goed te laten zien wat hij te vertellen heeft. In het halfduister van Van
Eyck zou de met zooveel ernst en moeite verkregen actie vanzelfsprekend
getemperd worden. Toch mag men geenszins ontkennen, dat de statige
rondbogen met het strakke gewelf en de donkere scheidmuren der absis
aan het geval een zekere plechtige stemming bijbrengen; het wonder
verhaal uit het Evangelie wordt hier door de architektuur met meer
wijding omgeven, waardoor de nadruk sterker gelegd wordt op het
goddelijke van dit gebeuren.
ІЗ. Vormelijke beteekenis.
Behalve als stemmingsclcment blijkt de romaansche stijl ook beteekenis
van meer vormelijken aard te bezitten. Onlangs is het probleem aan de
orde gesteld, in hoeverre het opnieuw in gebruik raken van de romaan
sche bouwvormen kan worden aangemerkt als een wederopleving, als
een renaissance van dezen stijl. Zooals in Italië werd teruggegrepen
naar den historischen bouwvorm der Romeinsche kunst, zoo ook gingen
de Noordelijke schilders te rade bij de oude kultuurvormen van hun
eigen land en ras. De rondbogen in de binnenruimten van Van Eyck
zijn niet enkel te verklaren uit overwegingen van persoonlijken aard.
Wanneer de romaansche stijl zijn oorsprong vindt in den Romeinschen,
dan putten tenslotte de Italiaansche renaissance en de Noordelijke stijlopvatting van Van Eyck en zijn volgelingen, onafhankelijk van elkander,
uit eenzelfde gemeenschappelijke bron. De spitsboog lost de ruimte op
in een denkbeeldig streven naar het bovenaardsche, terwijl de rondboog
162

onze gedachte door de gedurige golving telkens weer terugbrengt naar
de aarde, en daarbij de ruimte afrondt in den waren zin van het woord.
Zoo voelt men dit aan op het paneel der Rolin-AIadonna, waar de rondbogen der loggia een bindingselement zijn tusschen Maria en den kanselier. Onze aandacht wordt langs deze golvende lijn vanzelf over en weer
gevoerd.
Wanneer deze wcderopluiking in de 15e eeuw kan beschouwd WOrden
als een soort van proto-renaissance, dan is men geneigd deze voor een
groot deel te beperken tot van Eyck en zijn directe volgelingen. Men
ziet in de romaansche gebouwen van Rogier van der Weyden slechts
vormelijke motieven, welke evengoed door gotische elementen zouden
kunnen worden vervangen. 1 ) Het duidelijkste bewijs levert de schilder
zelf door de beide omstreeks 1435 tot stand gekomen paneelen met de
ontmoeting tusschen Maria en Elisabeth. Van het kasteel op den achtergrond heeft in het eene geval de toren, in het andere geval het gebouw zelf romaansche vormen. Eenzelfde verschijnsel werd reeds eerder
opgemerkt bij de uitbeelding van het kasteel der stad Middelburg op
het Bladclin- en Colomba-altaar. 2 ) Wel kan hier worden aangenomen,
dat dergelijke gebouwen in den regel uit vroeger eeuwen dagteekenden
en daarom nog den ouderen stijl vertoonden. Ook zal het uitbeelden
eener romaansche kerk in het stadsplan niet mogen worden aangemerkt
als uiting van een bepaald stijlgevoel van den schilder, temeer, waar de
mogelijkheid geenszins is buitengesloten, in dergelijke gevallen een
werkelijk bestaande kerk te moeten zien. Verwezen zij in dit geval o.a.
naar een Kruisiging door den Meester der Abdij van Afflighem (Brussel) en een processie met heiligen vanuit de poort eener stad (Neurenberg). 3)

^ Werner Körte, Die Wiederaufnahme romanischer Bauformen in der niederländischen und deutschen Malerei des 15 und 16 Jahrhunderts, Diss. Leipzig, 1930, S. 27.
2
) Hoofdstuk II, blz. 36.
3
) Opmerkelijk is de overeenkomst tusschen de voorgestelde kerken op de beide
paneelen n.l. één Westtoren van hetzelfde type, en eenzelfde koorafsluiting met neventorens. De Meester der abdij van Afflighem geeft bovendien nog een koepel.
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С. Archaïseeren.
Een ander geval wordt het met
de voorstelling der paleis-ruïne,
welke zoo vaak wordt afgebeeld bij
een Geboorte of Aanbidding. Reeds
eerder heeft men kunnen vaststellen, hoe hierin het verhaal van
het Evangelie toegepast werd, dat
Christus zou geboren worden uit
den stam van David. l ) De iconografie duidde dit aan door de ruïne
van het paleis van David af te beel-
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den. Zoo wordt bij een Zuidnederlandsch meester van ^ 1450 de strooien hut opgesteld boven afgebrokkelde muurresten, 2 ) terwijl Rogier reeds een volledige ruïne opstelt, waarbij de romaansche rondbogen tevens als een bindend element in de compositie optreden (afb. 118). Zelfs de gotische Bouts kan de traditie niet
verloochenen en laat op de Aanbidding van 't Maria-altaar enkele herders door een gekoppeld rondbogenvenster heengluren. Op het Driekoningen-altaar van denzelfden schilder is een volledige romaansche
stal zichtbaar, die wel eenigszins doet denken aan een oud kapelletje (afb.
152). De paleisruïne wordt bij Van der Goes tot een forsch kasteel, een
beetje op den achtergrond, maar ook de zuil ontbreekt hier niet (Portinari-altaar). Waar het bij de uitbeelding van deze twee elementen,
ruïne en zuil blijft, behoeven geen nadere voorbeelden te worden aangehaald. Tot ver in de 16e eeuw zal dit traditioneel gegeven in de schilderkunst optreden, zooals bij Mostaert en Oostsanen, die de ruïne
gebruiken om er hun Italianiseerende ornamenten over uit te strooien.
^ Vgl. ook hieromtrent Hoofdstuk Ш , blz. 124.
) Het paneel bevindt zich in de kerk te Hooghstraeten (Burger, Taf. 40). Opvallend
is hoe de Meester van Flémalle en Jacques Daret de Aanbidding door de herders en
de Geboorte in een hut afbeelden, zonder nadere aanduiding van het paleis van David.
Deze gevallen zijn niet talrijk.
2
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153· Flémalle, Verloving van Maria, Madrid.

In het bijbelsche verhaal behoort nog een ander bouwwerk thuis,
waarvoor de archaïseerende stijl moest gebezigd worden: de tempel van
Jerusalem. Voorzoover de schilder de werkelijkheid niet kon nastreven,
veelal door onbekendheid met het Oosten, verkreeg dit gebouw toch een
bepaald karakter, waarbij de romaansche stijl het historisch voorkomen
aanduidde. Waar van de gangbare voorstelling werd afgeweken, kan
toch nog altijd in het uitzonderlijke van het gebouw de tempel vermoed
worden. Een opvallend voorbeeld hiervan levert de Meester van Flémalle
in het paneel van Maria's Verloving (afb. 153). Links ziet men een romaanschen rondbouw, rechts een gotisch kerkportaal. Deze bijzondere
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combinatie van twee stijlen verdient nadere beschouwing. De romaansche centraalbouw werkt onrustig door de verwardheid der vormen.
Zuilen met beweeglijke zigzaglijnen, spiralen en andere ornamenten
dragen rondbogen, waarboven een plat koepelgewelf rust, van binnen
glad, aan de buitenzijde van dunne ribben voorzien. De kapiteelen zijn
gebeeldhouwd in een trant, die niets gemeen heeft met den romaanschen,
maar houden veeleer verband met de gotische schilderkunst. Ook de
overhoeksche plaatsing der dekplaten is on-romaansch. Tusschen de
zuilen zijn muurvlakken aangebracht met groóte vensters. Drie arkaden
zijn open en geven toegang tot het binnenste van den tempel. Tusschen
de rondbogen zijn nissen gevormd met reliefs, omsloten door spitsbogen,
die den koepelaanzet snijden. In de pijnappels, welke eveneens als ornament boven de arkaden zichtbaar zijn, wordt een Oostersch element
gezien, dat reeds in de Syrisch-Byzanthijnsche kunst zijn oorsprong zou
hebben. Deze combinatie van romaansche en gotische vormen kan niet
verbergen, dat Flémallc een historisch bouwwerk heeft willen uitbeelden.
Het interieur is gehuld in halfschemer, waardoor het romaansche karakter
sterker wordt aangevoeld ondanks de gotische vierpassen in enkele
vensters. In den tempel voltrekt zich het wonder van den staf. De eigenlijke huwelijksinzegening zien we rechts geschieden voor den gotischen
portaalingang. De schilder had er blijkbaar niet genoeg aan de geschiedenis alléén weer te geven. Op echt realistische wijze laat hij volgens
de gebruiken van zijn eigen tijd het voorval plaats grijpen voor den
ingang der kerk. Aan hoevele gotische kathedralen is thans nog een
bruidsportaal waar te nemen, dat zijn benaming aan geen ander feit
dankt, dan dat de huwelijksinzegening er voltrokken werd, voordat het
bruidspaar de kerk betrad ? Men heeft hier dus een combinatie van historische uitbeelding en vijftiende-eeuwsche werkelijkheid. Ten onrechte
wordt dan ook beweerd, dat geen „inhaltlicher Grund" de oorzaak is
van dit stijlverschil. ^ Men wil in de architektuur ook een illustratie
zien van de bouwgeschiedenis eener kerk, die als romaansch bouwwerk
begonnen, door een gotischen nieuwbouw wordt omgeven. Getracht
^ Werner Körte, op. cit. S. 25.
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wordt den romaanschen tempel te verklaren uit een voorliefde van
Flémalle voor de zware plastiek van den romaanschen stijl. Maar kan
juist niet het tegendeel aangetoond worden door te wijzen op het gotische
portaal? Flémalle is gotiek in de toepassing van zijn architekturen. Slechts
hier, waar de traditie der iconografie hem noodzaakte een historisch
monument te schilderen, gebruikt hij den romaanschen stijl. En wat is
het eenig typische hiervan? Ongetwijfeld de zuilen, welke hij vermoedelijk aan de kathedraal van Doornik heeft kunnen waarnemen. ^ Verder
is deze fantasiebouw voor een groot deel samengesteld uit gotische
elementen. Het eigenlijke wezen van den romaanschen stijl lag Flcmalle
te ver.
Daret's Opdracht in den tempel is een vrije navolging van den centraalbouw van Flémalle (afb. 184). Ook hier zijn drie arkaden opengelaten, waardoor de figuren naar binnen treden en tevens den toeschouwer
gelegenheid geven de handeling gade te slaan. De overige arkaden zijn
van zuil tot zuil dichtgemaakt door muurvlakken, waarin vensters zijn
uitgespaard. De zuilen zijn, zooals bij Flémalle, overhoeks geplaatst en
hun kapiteelen dragen beeldhouwwerk, tafereelen uit het Oude Testament. De karakteristieke plaatsing van reliëfs tusschen de scheibogen
wordt herhaald bij Daret. Ze openbaren wel heel duidelijk het verband
tusschen de beide paneelen. Alleen vertoonen de rondbogen een lichte
neiging tot den ezelsrug. Ze zijn gcdrukter dan bij Flémalle en bovendien bezet met hogcls en liggend bladornament. In wezen maakt de
centraalbouw van de Opdracht in den tempel een minder romaanschen
indruk dan op het paneel van Maria's Verloving, hetgeen verklaard mag
worden door het feit der overname.
Hoe voor de uitbeelding van den tempel de romaansche stijl gebruikt
wordt, blijkt weer uit een andere voorstelling van de Opdracht, op een
der zij paneelen van het Colomba-altaar door Rogier van der Weyden.
(afb. 154). Dit interieur, waarvan de schilder op het middenluik de buitenzijde laat zien is vermoedelijk achthoekig, wat op de Omarmoskee zou
^ Belgische Kunstdenkmäler I, Abb. 44 en 46.
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wijzen. 1 ) ledere zijde is beneden opgelost
in twee arkaden, die toegang verkenen tot
den omloop. Daarboven is een triforium
aangebracht, waarvan de twee geledingen
overeenkomen met de benedenarkaden.
Twee rondvensters zijn in ieder muurvlak
zichtbaar. Boven het triforium ziet men vier
kleine lichtvensters, twee aan twee, ter
weerszijden van een muurschalk. ledere
wandvlakte wordt dus vrij regelmatig in
twee vertikale, gelij ke deelen opgelost, waardoor het gotische karakter van den schilder
tot uiting komt. Bij Rogier is dit minder
opvallend dan bij zijn navolger inhetBrusselsch museum. In alle verdiepingen van het
gebouw is de rondboog gebruikt, de zuilen
zijn glad gepolijst en de profileering van
schalken en lijsten is rond. Alleen worden
enkele hogels als ornament toegepast, zooals aan het driehoekig fronton boven den
154. Rogier van der Weyden,
ingang. Zonder de sfeer van een romaansch
Opdracht, München.
interieur te hebben kunnen benaderen, heeft de schilder hier den ouderen
bouwvorm gebruikt om het historische, uitheemsche karakter te bepalen. Daarbij dient de vraag overwogen, in hoeverre Rogier bij het uitbeelden van den tempel gedacht kan hebben aan de bestaande veelhoekige gebouwen, zooals die op verscheidene plaatsen toen nog bestonden en welke in karolingischen of romaanschen stijl waren gebouwd. 2 )
Verwezen zij nog naar een Opdracht in den Tempel, als zijpaneel eener
!) Het achthoekig karakter van dezen bouw komt zeer duidelijk uit op een paneel,
voorstellend de Gregoriusmis, in het Museum te Brussel, waarbij het interieur tot in
kleine bijzonderheden is gevolgd naar dat van Rogier. Vgl. in dit verband ook Hulin
de L o c , Burlington Magazine, 1928, p. 160.
2
) o.a. de kapellen te Aken, Nijmegen, Ottmarsheim in den Elzas, Ravenna en de
nu verdwenen kapellen te Utrecht en Groningen.
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Kruisdraging door Geeraard van der Meire (afb.
155). Het voorval speelt zich af in een kerk, waarvan
het gotische koor door een oxaal is afgesloten. In
de ruimte daarvoor staat de offertafel opgesteld. Het
schemerig heiligdom ontvangt zijn licht door de
ramen van het koor. De gesloten zijwand, waarvoor de Opdracht geschiedt, vertoont enkel een
romaansch tweelingvenster. Zou deze halfduistere
stemming het romaansche en daardoor het historische karakter moeten bepalen?
Dat Memling romaansche bouwvormen gebruikt,
wanneer hij Rome moet weergeven ter gelegenheid
van de aankomst van St. Ursula bij den Paus, is
zeker te verklaren uit historische overwegingen (afb.
70). Rome was als stad der eerste Christenen het
beginpunt der christelijke kuituur, als centrum der
antieke beschaving nog ouder. En waar deze twee
kultuurstroomingcn het uitgangspunt vormden voor
de algemeene belangstelling en vereering, moet
Rome wel steeds de herinnering aan het historische
155. Geeraard v. d. Meire, hebben opgewekt. Het gebouw, vanwaaruit de Paus
Opdracht, Antwerpen.
St. Ursula tegemoet treedt, levert daarom een samenstel van romaansche bouwvormen. Het lijkt wel, dat hier ook een
centraalbouw bedoeld is; inwendig valt een zuil waar te nemen, uitgangspunt van een waaiergewelf, een dispositie zooals in het Chapter
House nabij Westminster Abbey. De spelende putti op de kroonlijst
van den dubbelen doorgang links zijn blijkbaar een bewust Italiaansch
gegeven.
Pieter Breughel's Toren van Babel is de combinatie van romaansche
vormen met de constructieve ideeën van het Colosseum (afb. 156). De
machtige opzet van deze historische, antieke ruïne was wel bij uitstek
geschikt om den schilder te inspireeren voor de uitbeelding van het
ineengestorte werk der Babyloniërs. Geen bouwwerk der oudheid ge169

156. Breughel, Toren van Babel, Weenen.

tuigt beter dan het Colosseum van stoffelijke en slechts aan de aarde
gebonden grootheid. 1 ) Geertgen tot Sint Jans richt romaansche burchtgebouwen op als achtergrond van zijn historische gebeurtenissen. Er is
op gewezen hoe Geertgen, zelf geen historicus en onbekend met de
werkelijke oude kleederdracht, zijn doel tracht te bereiken door de
kleederdracht van zijn eigen tijd door overdrijving en veranderingen
exotisch te maken. 2 ) Hetzelfde geldt voor het type der personen en voor
de architektuur. De romaansche burchten leken den meester door hun
eeuwenoud, heldhaftig aanzien geschikt toe om er vroegere gebeurtenissen te laten plaats vinden. De toepassing van den romaanschen stijl
^ Hendrik van Cleve's Toren van Babel (Hamburg, Kunsthalle) ziet er nog „antieker"
uit dan die van Breughel.
2
) Frl. V, S. 44·
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heeft dus voor de schilders der 15e eeuw een diepere bctcekenis gehad
dan louter belangstelling voor den stijl zelf. In historischen zin is hij
steeds gebruikt. Bij van liyck werkt hij op ons als het aan geen tijd
gebonden zijn. Bij de Madonna's van der Paele en Rolin draagt de romaansche architektuur ertoe bij te abstraheeren van de werkelijkheid en
dient tevens als bindend element in de compositie. Maar ook moet gedacht worden aan den hofinvloed van het precieuze, het antieke, het
voorvaderlijke, waartoe aristocratische families graag geneigd zijn; en
dit alles komt hier tot uitdrukking door toepassing van een ouderen
stijl, waarin de meeste kasteelen uit dien tijd nog wel gebouwd waren.
2. D E GOTISCHE STIJL.
In de vijftiende eeuw was de gotiek reeds de algemeene bouwvorm
geworden in de Nederlanden. De soberheid der Noordelijke bouwkunst
was onder invloed van de Bourgondische kuituur meer in aanraking
gekomen met den rijken Franschen stijl, die vanuit de residentie Dijon
naar het Vlaanderen van Van Eyck gevolgd kan worden en verder naar
Brabant. Het is vooral onder de regeering van Philips den Goeden, dat
de kunst haar beste tijden gaat beleven. Binnen een niet lang tijdsbestek
krijgen verschillende steden hun stadhuis, gebouwd in gotischen stijl,
meer of minder overdadig versierd met beelden en ornamentwerk. Het
Brugsche stadhuis (afb. 157), nog uit het eind der 14e eeuw en het
Leuvcnsche (afb. 158) omstreeks 1450 vormen de polen, waartusschen
de ontwikkelingsgang der gotiek in groóte lijnen besloten ligt. Beide
hebben denzelfden grondvorm. Maar terwijl in Brugge het aesthetische
zwaartepunt ligt in de subtiele verhouding van hoofdmassa en onderdeelen, in het zoeken naar evenwicht tusschen vertikale en horizontale gevoelswaarden, ook in de toepassing van het beeldhouwwerk, wordt bij
het Leuvenschc stadhuis de volle aandacht voor het ornament gevraagd.
Geen vlak is door den beeldhouwer onbenut gelaten; de bouwkunst
is schrijnwerkerskunst geworden.
Twintig jaren nadat in Brugge met den bouw van het stadhuis begon171

157· Stadhuis te Brugge, foto.

158. Stadhuis te Leuven, foto.

nen was, schilderde Melchior Broederlam te Dijon de paneelen van
Boodschap en Opdracht in den Tempel. Hoezeer de schilderkunst nog
gebonden was aan de traditie der miniatuurkunst blijkt uit de ijlheid
der spichtige, teekenachtige architektuur, waarbij invloed uit Italië niet
valt te ontkennen. *) De tempel waarin de Opdracht plaats vindt, is nog
te zeer een tooneelscherm dan dat de schilder zich in een bepaalden stijl
zou weten uit te drukken (afb. 159). De centrale ruimtevorm moet het
Oosten en wel speciaal de Omarmoskee aanwijzen, bovendien nog
nader aangeduid door de halve maan op den koepeltoren links. De
onderdeelen van dit interieur kunnen gotisch genoemd worden, al is de
uitbeelding van het geheel nog karakterloos. Dezelfde onwezenlijke
architektuurvormen gebruikt van Eyck op de buitenluiken van het Lam
Gods als omlijsting der nissen, waarin de stichters en de beide figuren
van Johannes worden voorgesteld. Hoewel deze heiligen als beeldhouw^ Vgl. b.v. het fresco van Taddeo Gaddi, Maria's Tempelgang in de kerk van
Santa Croce, Florence.
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waar hij op den achtergrond van het
hoofdpaneel der Aanbidding gotische bouwwerken afbeeldt. Hij staat
hier tegenover monumenten uit zijn eigen tijd, waarvan hij de stijlwaarde
van nature kan aanvoelen. Waarom deze bouwvormen gebruikt worden,
zal geen enkele tijdgenoot zich hebben afgevraagd. Heel werkelijk is ook
het kerkportaal, waarvoor Flémalle het huwelijk der H. Maagd laat plaats
vinden. Zeker, de architektuur is nog wel als decor behandeld; het zou
ook onmogelijk zijn, op zulk een korten afstand eenzelfde overzicht te
krijgen van het portaal, zooals de schilder dat laat zien. Maar naar een
!) Heel werkelijk is daarentegen de omlijstende architektuur der Madonna met
heiligen aan een der smalzijden van Memling's Ursulaschrijn, Frl. VI, Taf. X X I I .
17З

zekere rcëcle weergave is gestreefd, getuige het onafgewerkte van den
bouw, waardoor Flémalle het organische der architektuur tot uitdrukking brengt. Het gewone, het alledaagsche speelt zich bij voorkeur af
in gebouwen van den eigen tijdstijl. Hen volgeling van Rogier voltrekt
het huwelijk der H. Maagd eveneens voor het portaal cener gotische
kerk, in verband met de middeleeuwsche huwelijksgebruiken (afb. 160).
Gebruikte van Eyck den romaanschen stijl om waardigheid te geven
aan het tafereel, dat hij wilde uitbeelden, zoo is het ook een gewoon
verschijnsel, gewijde voorstellingen in een kerkgebouw te laten plaats
vinden, waarbij de gotiek vaak wordt aangewend. Bekend zijn de Madonna in een kerk door van Eyck, Rogier's altaar der Zeven Sacramenten
en het paneel der Maagschap van Maria door Geertgcn tot Sint Jans.
In alle drie gevallen wordt niet zoozeer gestreefd naar het bereiken van
een stemmige sfeer; eerder wil men tegemoet komen aan het gevoel van
eerbied, dat nu eenmaal een passende omgeving wenscht voor de uitbeelding van heilige personen en handelingen. Als zoodanig kan ook
het vertrek van Bouts' Avondmaal worden aangezien, waar de plechtige
architektuur het verhevene der gebeurtenis versterkt. In de burgerlijke
bouwkunst werd de spitsboog toch bijna uitsluitend toegepast, waar
een voorname plechtigheid moest worden voorgesteld. Zoo bedoelde
de schilder dan ook het goddelijke van dit Avondmaal in passende overeenstemming te brengen met de aangewende architektuur.
O p de paneelen kan de ontwikkelingsgang der werkelijke bouwkunst
eenigszins worden nagegaan. Het streven der late gotiek naar een breedere,
overzichtelijker eenheid van ruimte, is vanaf Rogier (afb. 63) en Gccrtgen
(afb. 139) tot Lucas van Lcyden te volgen (afb. 161). In het Antwerpschc
altaarstuk heerscht nog ten volle het oude schema, waarbij de middenbeuk door twee ondergeschikte zijschepen wordt begrensd. Geertgen
kan zich reeds niet meer vereenigen met deze vertikale versnippering
der ruimte, hij geeft de nevenbeuken schematisch weer door een vlakke
zoldering, die vooral aan de Noordzijde vrijwel in de lucht schijnt te
hangen. Het stijlgevoel van Lucas van Leyden raakt het dichtst den
hallenbouw. Hij heeft zelfs den Zuider zijbeuk geheel weggelaten om de
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eenheid der middenruimte zijn volle
beteekenis te laten. Maar hier is
met de vormentaal der gotiek al
bijna geheel afgerekend en heeft de
meester reeds een verren stap in
de nieuwere richting gedaan.
Met de voltooiing van het Leuvensche stadhuis had de bouwkunst
weinig nieuws meer gebracht. De
grondvorm van het gebouw be
rustte op traditie, waarbij de over
lading van het ornament aan den
oververzadigden gotischen kunstsmaak trachtte tegemoet te komen.
Architektonisch valt hier een terug
gang vast te stellen. Het ornament
accentueert bepaalde deelen van het
і б і . Lucas van Leyden, Preek in een Kerk,
bouwwerk niet meer, maar geeft aan
Amsterdam.
alle gedeelten gelijke waarde.
In de schilderkunst komt dit oplossen der architektuur nog meer tot
uitdrukking. Was men in de werkelijke bouwkunst toch nog altijd ge
bonden aan een bepaalde structuur, zoo konden de schilders hun ver
beelding den vrijen loop geven en het nieuwe vormgevoel in banen
leiden, waarbij constructieve mogelijkheden volkomen op den achter
grond werden geschoven. De troon, waarop Maria traditioneel wordt
afgebeeld, echt werkelijk geschilderd door van Eyck en zijn directe
opvolgers, gaat op het eind der 15e eeuw ontaarden in een meubel, zooals
1
door geen enkelen schrijnwerker ooit is uitgevoerd (afb. 165). ) Dit
geldt evenwel lang niet voor alle meesters. Zoo geeft de Meester der
Antwerpsche Maria-triptiek zijn laat-gotisch stijlgevoel weer in de gang
bare vormentaal. De gotiek, hier toegepast in de rugleuning van Maria's

^

Vgl.

Frl. IV, Taf.

XLI

en X L I I , Brugsche Meester van

1499.
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troon, verliest wel veel van het
vertikalisme ten koste eener algemeene verbreeding. De zetel is te
breed voor de Heilige Maagd, die
ook zelf, vooral in het uithangen
der kleeding, aan het nieuwe vorm
gevoel sterk onderworpen is.
Dat in de uitbeelding der architektuurvormen geen algemeene,
logische ontwikkelingsgang bij de
schilders is waar te nemen, moge
blijken uit een weinig bekend pa
neel van Quinten Matsijs (afb.
162). De tronende Madonna is
voorgesteld op de traditioneel go
tische manier; vertikaal zijn de
strakke lijnen van het sterk ge
profileerde venster, dat als rug
leuning van den troon dienst doet.

іб2

· Quinten Matsijs, Tronende Madonna,
Verz. Dyson-Perrins, Londen.

Streng frontaal is de Madonna
naar den toeschouwer gekeerd, het Christuskind tegen zich aandrukkend.
Ter weerszijden staan in dezelfde onbewogen houding twee musiceerende engelen. We weten immers, dat de gotiek bleef voortbestaan tot
in de zestiende eeuw, zelfs bij vooraanstaande en baanbrekende meesters.
Als parallel hiervan in de werkelijke bouwkunst kan men den bouw van
de Gentsche en Middelburgsche stadhuizen beschouwen. Dat de gotiek
letterlijk verdraaid werd blijkt wel duidelijk uit de wijze, waarop Adam
Kraft de fialen op den top van zijn Sacramentshuisje in de Sebalduskerk
te Neurenberg met de gewelven liet meebuigen, waar ze anders tegen
zouden raken. Dit is geen geval, dat zich enkel verklaren laat uit het
dynamische stijlgevoel der Zuidduitsche kunst. Als algemeen tijdsver
schijnsel ziet men ook in de Nederlanden de gotiek meer en meer ver
worden tot een uiterlijke sierkunst, waarbij de oorspronkelijke vormen
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163. Gossaert, Maria met Kind, Palermo.

nauwelijks meer aan het nieuw opkomende stijlgevoel kunnen vol
doen.
De Fontein des Levens in het Paradijs der Rechtvaardigen wist Rogier
nog te schilderen met een zin voor werkelijkheid, die ook uit geheel
zijn overige kunst spreekt. Dezelfde fontein heeft Gossaert samengesteld
uit een onsamenhangend mengsel van laat-gotische en gefantaseerde
elementen, onorganisch van verband en onlogisch van constructie. O p
dezelfde manier bouwt deze Zuidelijke meester den troon, waarop Maria
en het Jezuskind schuchter hebben plaats genomen (afb. 163). De over
laden, onrustige architektuur is in sterke tegenstelling met de ingetogen
heid der eenvoudige Madonna. Het is dezelfde bewegelijkheid in deze
verwrongen gotische vormen, welke ook valt waar te nemen bij de druk
12

ι??

doende engeltjes, die al veel gelijkenis vertoonen met de putti der Italiaansche renaissance. Zwaar drukt de architektuur van den baldakijn op
de vrij smalle steunpunten van den troon en 200 wordt het zwaartepunt
der compositie op eenigszins hinderlijke wijze naar het bovenste van het
paneel verlegd. Het teekent den schilder, die het wezen van dezen stijl
niet meer kan aanvoelen. De gotiek loopt hier zichtbaar ten einde. De
organische bouwvorm is door den schilder misbruikt tot een ornamentale orgie. Verder kan de onbegrensde fantasie onmogelijk meer gaan,
zonder het evenwicht der compositie al te veel in gevaar te stellen. In de
zwaar geladen atmosfeer van Gossaert's triptiek moet verademing en
verruiming komen. De renaissance zal deze brengen, wanneer de nieuwe
elementen met moeite den strijd tegen de ingewortelde gotiek gewonnen
hebben.
3. H E T DOORBREKEN DER RENAISSANCE.
Reeds lang voordat de gotiek verworden was tot „Spielerei", hadden
elementen uit Italië hun intrede gedaan op de paneelen der Nederlandsche
meesters uit de 15e eeuw. Geen directe invloed van Italiaansche ateliers,
zooals de gebroeders van Limburg hadden ondergaan, maar een meer
zelfstandig zoeken naar nieuwe vormen openbaart zich na het midden
dezer eeuw. Memling levert hiervoor een opvallend bewijs. Met een
tusschenpoos van ongeveer vijfjaren schilderde hij twee maal de Madonna
met Kind, gezeten tusschen engelen (afb. 164). Het eerste paneel van
+ 1480 omsluit de voorstelling in een halfronden boog, aan weerszijden
waarvan een zuil met kapiteelen, die het beeld van een heilige dragen,
onder een gotischen baldakijn. In de kapiteelen spelen engeltjes evenals
op den rondboog. Op bescheiden manier heeft de schilder hier Italiaansche putti laten optreden, als om de gewijde stemming een oogenblik
te verbreken en tegelijk wat beweging en levendigheid te brengen. Vijf
jaren later zijn de putti van hun ondergeschikte plaats te voorschijn
gekomen en staan rechtuit boven op de kapiteelen te trekken aan de
vruchtenslingers, welke andere putti vanaf den rondboog omlaag hebben
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gelaten. Nieuw zijn ook de spiraal
gedraaide zuiltjes achter de putti en
de naar omlaag kruipende hagedissen onder het organische rankenwerk van den rondboog.
Omdat de schilders door den
aard der bestellingen en den conservatieven smaak der groóte massa
nog gebonden waren aan de oude
schema's der 15e eeuw, bleven de
nieuwe elementen voorloopig nog
ondergeschikte motieven der opkomende mode. Kransendragende
putti op het tafereel van Sisamnes'
Beschuldiging, door Gerard David,
nemen een ondergeschikte plaats
in ten opzichte van het uitgebeel164. Memling, Tronende Madonna, Florence.
de geval, terwijl hij door de toepassing van medaillons een nieuw Italiaansch gegeven aan de schilderkunst van zijn tijd heeft toegevoegd (afb. 176). Dit laatste feit laat wel
twijfelen of de schilder ten opzichte dezer versieringsmotieven „erfindungsarm" mag genoemd worden. ^
Nog volop gotiek zijn meesters als Mostaert en Provost, die putti,
medaillons en klassieke gegevens zonder verderen inhoud hier en daar
in hun paneelen opplakken. 2) Deze en dergelijke requisieten komen
sedert het einde der 15e eeuw vrijwel bij alle schilders voor. In lang niet
alle gevallen wordt het veranderde vormgevoel over het heele paneel
doorgevoerd. Ook Joos van Cleve toont zich hierin zeer bescheiden.
De stal ruïne achter een Aanbidding der Driekoningen toont pilasters
met arasbesken, waarvoor het exotische mede aanleiding kan geleverd
^ Frl., Von Eyck bis Bruegel, S. 67.
2
) Burger, Taf. 117, 254 en 257.

I79

165. Coninxlo, Ouders der H. Maagd, Brussel.

hebben. ^ De bedrijvigheid der putti, de onvoldoende kennis der bouwelementen en hun willekeurige samenvoeging, de vaak vertikale opbouw
der compositie, waar het horizontale verwacht kan worden, dit alles
veroorzaakt een onrustigheid en verwarring, waardoor voldoende bewezen wordt hoezeer de schilders nog onbewust gebonden zijn aan de
traditie, terwijl de nieuwe richting nog slechts als uiterlijke programaankondiging is aangebracht. 2)
Hoe lang de gotiek bleef nawerken, ook bij vooraanstaande meesters,
blijkt uit een voorstelling van de ouders der Heilige Maagd door van
!) Frl. IX, Taf. XVI.
) Frl. IX, Taf. XXIV en XXV.
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Coninxlo (afb. 165). De breede
bank bestaat uit architektonische
onderdeden, rijk overladen met
ornamentwerk. Als een plant, die
zich met moeite omhoog werkt,
kronkelt een loofwerk van hogels
langs leuning, lijstwerk en bogen.
Zwaar drukken de hogels op den
voorgrond, een bol vervangt de
ranke spits. Maar heeft het breedtefront van het paneel niet reeds
bij voorbaat het lot der architektuur bepaald? Wordt aan den bovenkant deze troon niet kras afgesneden door den horizontalen rand
van het schilderij? Niet meer in
staat naar omhoog uit te groeien,
166. Bcllegambc, H. Familie, Brussel.
wringt de organische stijl zich in
vele bochten als een laatste uitwerking van dynamische kracht. Stuiptrekkend geeft de gotiek haar laatste krachten. 1 )
Een stap verder gaat Bellegambe's H. Familie (afb. 166). Al heeft de
meester zich blijkbaar nog niet geheel kunnen losmaken van de gotiek,
toch vindt men in de loggia ter rechterzijde reeds een zekere regelmaat
en rust, welke ook op de zich daar bevindende vrouwenfiguren is overgegaan. Maar de rust van het „antieke" heeft de schilder niet weten uit
te drukken. Is het niet merkwaardig dat, waar van Coninxlo bij de
uitbeelding van de in wezen nog gotische bank het breedteformaat gebruikt, Bellegambe bij zijn meer klassieke architektuur het hoogteformaat aanwendt? Beide meesters leefden in eenzelfden tijd, toen de
overgang van gotiek naar renaissance langzaam voltrokken werd. Dat
de een meer aan de traditie gebonden bleef, terwijl de ander reeds vooruit^ Men vergelijke in dit verband de in houtgesneden altaren der kerken te Kalkar
en Xanten, waarin de spanning der laat-gotiek ook duidelijk tot uitdrukking komt.
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ібу. Gossaert, H. Lucas de Madonna
schilderend, Praag.

i68. Gossaert, Danae, München.

keek naar de toekomst, levert de verklaring van ruim een kwart eeuw
aarzelend stijlgevoel.
De nieuwe richting is slechts langzaam gekomen en kenmerkt zich
aanvankelijk nog enkel op negatieve wijze: los raken van de gotiek.
Gossaert is de beste vertegenwoordiger hiervan. Van zijn Italiaansche
reis mag hij versterkt in de liefde voor de klassieke kunst zijn teruggekeerd, in de toepassing ervan heeft hij zich nauwelijks boven de tijdgenooten weten te verheffen. Het wezen der klassieke sculptuur en architektuur is den meester niet eigen geworden. De beelden bleven hem
vreemd; hij teekende ze na, zonder ze zelf te kunnen boetseeren. 1 ) Koel
belangstellend stond de meester tegenover het nieuwe probleem, waarvan
hij de vormentaal overnam zonder den inhoud te begrijpen. In de groóte
renaissance-hal van het Praagsche altaarstuk mogen nóg zooveel Italiaansche elementen en beeldgroepen verwerkt zijn, het a-symmetrische
karakter dezer architektuur verraadt de gotische afkomst van den mees!) Frl. VIII, S. 33.
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ter (afb. 167). De gang naar een pleintje vol gotische bouwwerken is
gedeeltelijk rond en vlak gewelfd. In- en uitgang zijn verschillend, terwijl
het vlak van den vloer telkens verspringt. Behalve deze, voor de renaissance niet gebruikelijke onregelmatigheden, zijn verscheidene beelden
door laat-gotisch ornamentwerk omsloten. Gossaert paste de klassieke
vormen toe met dezelfde oppervlakkigheid, waarmee hij na 1515 ook
zijn naam verlatiniseerde. Zelfs later, wanneer de architektuur een vastere
houding gaat aannemen, kan de meester van de gotiek niet scheiden.
De voorstelling van Danaë bewijst het (afb. 168). Het gotische monument,
dat we tusschen de zuilen der afgeronde nis kunnen waarnemen, herinnert
in de verte nog aan de fontein op het vleugelaltaar te Lissabon, waar
deze Bron des Levens als passend requisiet op den achtergrond der
Madonna met Jezuskind is weergegeven. En toch was Gossaert's „metselrie" overtuigender dan zijn figuren, die krachteloos aandoen. Zijn
Madonna's zijn nog volgens gotische traditie aan het vlak gebonden,
terwijl de troon gaat ontaarden in een nisvormige hal (afb. 169). De figuur
blijft frontaal, de architektuur neemt volume aan. Alles is afgerond,
medaillons, kapiteelen, bogen, balusterzuiltjes, vazen en vruchtenslingers.
Eerst later zal deze ronding ook overgaan op de personen, zooals Adam
en E/va.
De Nederlandsche schilders uit het begin der 16e eeuw hebben de
Italiaanschc kunst niet in haar zuivere, oorspronkelijke vormentaal kunnen weergeven. Ras en aanleg waren daar te verschillend voor. De bijna
wiskundig geconstrueerde composities der Italianen konden moeilijk
navolging vinden bij de Noordelijke Meesters, die in dezen tijd hun heil
zochten in druk gebarende en bewegelijke groepen, nu ze reageerden
tegen de opvattingen der 15e eeuw, die hun te schematisch gingen aandoen. De overdreven vormen en houdingen der figuren kent men duidelijk terug in de architektuur van een Blondeel (afb. 170). Overladen
van ornamentwerk, is het evenwicht der verhoudingen vaak verbroken.
De schilder plaatst de tafereelen van het Marialeven in een soort van
triomfboog, waarbij de met zooveel zorg samengebrachte klassieke
elementen nog geen antiek monument te voorschijn kunnen roepen.
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Gossaert, Maria met Kind, Berlijn.

"

•

:

170. Lancelot Blondeel, Marialeven,
Kathedraal, Doornik.

Eenheid van opbouw en handeling is hier chaotische veelheid gebleven,
want Blondeel gebruikt de architektuur tenslotte om de verschillende
gevallen te scheiden. Eén constige rederijkers-stellage is ze genoemd,
waarop de heilige personen als groepen figureeren; gotieke „style flamboyant" met vormen der Italiaansche renaissance. 1 )
Evenals zijn leermeester Engelbrechtsen heeft ook Lucas van Ley den
op kalme wijze verder gebouwd op de grondslagen, door zijn vijftiendeeeuwsche voorgangers voorbereid. Trouw aan de tradities der vaderlandsche kunst, moet deze Noordelijke meester van nature reeds afkeerig
zijn geweest van de al te slaafsche en hartstochtelijke overgave aan de
nieuwe richting, waaraan Gossaert zijn persoonlijkheid had geofferd.
Lucas zoowel als zijn leermeester zoeken naar andere dan gotische
vormen, slechts voor zoover zij zich bij het verouderde vormgevoel
!) Hoogewerff, Nederlandsche schilders in Italië in de XVIe eeuw, blz. 54.
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niet meer kunnen aanpassen.
Dat men de uitheemsche vormen
taal nog weinig machtig was, bewij
zen de Antwerpsche Manieristen.
De rust en klaarheid der klassieke
architektuur op de Italiaansche paneelen werkt verward en onrythmisch, wanneer ze oppervlakkig
vertaald wordt in het Nederlandsch.
De achterwand van het vertrek,
I7

i . Manicrist, Avondmaal, Vcrz. Kaufmann(?),

W a a r i n

е е П

Manierist het Laatste

Berli n

i ·
Avondmaal uitbeeldt, gaat bijna ge
heel schuil onder pralcrige, decoratieve bouwelementen (afb. 171). I n
het midden een samenstelling van pilasters met hoofdgestel, waarop
een rechthoekige nis is aangebracht, door een schelpmotief bekroond;
dit alles ter vervanging der traditioneele gotische schouw. Ter linker
zijde geeft een pilasterstelling met rondboog, waarin druk rankenwerk,
toegang tot een zijvertrek. Hier heeft de Nederlandsche meester zich
een oogenblik overtuigend uitgesproken. Tegen den muur zijn ver
schillende borden, pannen en kandelaars opgesteld, waarin het licht weer
kaatst. Een stilleven, zooals sedert van Eyck bij lederen schilder kan
worden waargenomen. Rechts een ongeveer gelijken doorgang, toegang
gevend tot een plein. O p den achtergrond een fantasiegebouw met in
wezen nog gotische vormen. Hoe regelmatig bij een eersten aanblik
de decoratiestijl op den muurwand ook aandoet, valt bij een meer
nauwlettend toezien toch reeds aanstonds het a-symmetrische der samen
stelling op. Alen lette b.v. eens op de behandeling der beide doorgangen.
Ook waar het gegeven onderwerp, een nis, waarvoor de Aanbidding
plaats vindt, een symmetrische behandeling voorop stelt, heeft de schilder
door nevenbouwen en groepeering der figuren de klaarheid der klassieke
voorbeelden niet weten te aanvaarden. ^ Zonder het streven der Manieл

) Burger, Taf. 192.
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risten in zijn geheel te verwerpen
en te veroordeelen, mogen wij op
merken, dat hun kunstrichting meer
reactionair dan positief opbouwend
is geweest. Beu van de gotische
verwording, hebben ze de nieuwe
richting hooger aangegrepen dan in
hun macht lag. Het falen der be
weging kan dan ook wellicht ver
klaard worden door het ontbreken
van meer vooraanstaande meesters.
En dit is te meer een zwakke noot,
omdat terzelfder tijd Quinten Mat
172. Quinten Matsijs, Anna-altaar, Brussel.
sijs en Lucas van Leyden een ande
ren weg waren ingeslagen. De Manieristen hebben zich te zeer blind ge
staard op uiterlijke motieven, omdat de innerlijke, geestelijke vormwaarde te ver lag. Ze hebben voor de ontwikkeling der schilderkunst de
zelfde beteekenis gehad als de rederijkers voor de letterkunde. Uiter
lijke bravour, kunststukjes als kunst opgediend.
Quinten Matsijs heeft de Italiaansche renaissance ook nooit ten volle
begrepen in de toepassing der architektuur. Werkzaam in de stad Ant
werpen, zag hij er bouwen aan den gotischen toren der O.L. Vrouwekerk,
waarvan hij een indruk heeft achtergelaten op een der zijpaneelen van
het Лппа-altaar. De renaissance was voor hem een siervorm, die slechts
een paar malen van invloed werd voor de compositie. De hallenbouw,
waarvoor de H. Maagschap is afgebeeld, is goed beschouwd geen
Italiaansche schepping, maar de meester wil ongetwijfeld enkel klaarheid
en overzichtelijke indeeling uitdrukken (afb. 172). Feitelijk is nog eenigszins vastgehouden aan de oude verdeeling van een hoogen middenbeuk
en twee lagere zijschepen. Het nieuwe is, dat de figurengroep zich als
een eenheid over de geheele breedte uitstrekt, waardoor de drie traveeën
vrijwel gelijke gevoelswaarde krijgen, zooals bij den gotischen hallenbouw. Matsijs heeft in dit geval geen opgeplakte renaissancemotieven
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173· Van Orley, Apostelenaltaar, Wccnen.

gebruikt om de architektuur daardoor een Zuidelijk karakter te verleenen.
Ze diende hem enkel als bindend element in de compositie.
Terwijl de Alanieristen den vooruitgang hoofdzakelijk zochten in
overdrijving van vormen en beweging, in gracieuze gebaren en hoofsche
manieren, richt Barend van Orley zich meer rechtstreeks tot de architektuur, in de uitbeelding waarvan hij de Italiaansche renaissance zoo
dicht mogelijk tracht te naderen. De onderwerpen blijven veelal de oude
tradities van zijn land volgen, al inspireert hij zich voor de figuren graag
op Zuidelijke meesters. Nog gebrekkig, aan het tooneel herinnerend,
zijn de open, kapelachtige gebouwtjes waarin tafereelen uit het leven
der apostelen Thomas en Mattheas zijn voorgesteld (afb. 173). De mee187

ning is uitgesproken, als
zou van Orley hier het historische uit vreemde, onbekende landen hebben
willen uitbeelden, bouwwerken, welke ergens ver
weg bestaan hadden en
waarvan hij enkel wist,
dat ze anders geweest waren dan de architektuur
rondom hem heen. De
architektuur op het Weensche altaarstuk is gedeeltelijk ontleend aan het klassieke. Voorzoover het den
Schilder a a n d e k e n n i s h i e r -

174·

Van

Orley, Bestraffing van Job's zonen, Brussel.

van ontbrak, vulde hij naar
eigen vermogen en verbeelding aan; een samenstelling en vermenging
van heterogene bestanddeelen, in ander verband en vaak opeenhoopend
gebruikt; een verwringen van romaansche, gotische en renaissance-elementen. 1 ) Men ziet het zig- zag-motief van romaansche portalen, het
woelige rankenornament der gotiek, de horizontaal gerichte onderdeden
van den klassieken tempel. Opvallend zijn de kandelaberachtige uitsteeksels op de hoeken van een der gebouwen, ongetwijfeld de renaissancevertaling van een gotisch gegeven: de pinakel. Dit voor de gotiek zoo
gewichtige element versterkt het vertikale karakter van een gebouw.
Dat van Orley, vermoedelijk onbewust, zelfs in gewijzigden vorm
aan de toepassing hiervan niet kon ontkomen, bewijst wel hoezeer de
meester aan de vormentaal van zijn land gebonden was. Later zou Jan
van Scorei den gotischen pinakel vervangen door obelisken, waardoor
de renaissance uiterlijk wel vasteren voet schijnt verkregen te hebben,
!) Frl. VIII, S. 82/83.
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maar in wezen de Noordelijke aard toch mede aan het woord blijft.1)
Een stap verder gaat van Orley bij de behandeling van architektuur en
figuren van het Job-altaar (afb. 174). Al zijn de romaansche en gotische
elementen dezen keer achterwege gebleven, zoo is toch de open hal,
waarin het gebeuren op het middenpaneel plaats grijpt geen zuivere
renaissancebouw. De schilder heeft met eigen fantasie de ruimte opgebouwd uit Zuidelijke gegevens. Van Orley heeft het oogenblik verbeeld,
waarop het machtige paleis door hemelsch geweld ineenstort boven de
hoofden der ongelukkige feestvierenden. In verwarring trachten enkelen
nog te vluchten, anderen worden verpletterd door neervallende brokstukken. En hier blijkt weer, hoe onwerkelijk het gebouw is opgevat.
Als stukken van een bouwdoos breken de zuilen doormidden zonder
dat eenig puin afbrokkelt, kenmerkend voor een architektuur, die uit
pronkstukken is aancengeflanst.
Hoe ernstig de Brusselschc meester evenwel door zijn tijdgenooten
genomen werd toont een opdracht van Antwerpen in den tijd, dat
Quinten Matsijs in deze modern gerichte havenstad gevestigd was: het
Laatste Oordeel (afb. 203). De loggia op de binnenzijde van een der
zijluikcn is „klassiek" in de volle beteekenis van het woord. Fantasie
en overdreven ornament hebben plaats gemaakt voor een nüchteren
bouwtrant. Maar al te zeer wordt men herinnerd aan de composities
van Rafaël, welke meester in meer dan één opzicht door van Orley is
nagevolgd. Er is echter een groot verschil in de wijze, waarop deze beide
schilders de bouwkunst hebben aangewend. Bij Rafaël dient de architektuur in haar overzichtelijke klaarheid om de verschillende groepen
en figuren te binden tot één groóte compositie. Geen versnippering van
tooneclcn, die slechts indirect verband houden, maar wel verscheidene
momenten, die samen tot een machtige compositie gevormd worden.
Juist het tegendeel bij Orley. Bij hem dient de bouw nog tot het theater,
waarop de schilder zoo vele afzonderlijke verhalen kan laten spelen. De
!) Men ziet den obelisk als vervanging der gotische pinakels verder nog aan tal van
Nederlandsche grafmonumenten en epitafen in de 16e eeuw en daarna. Vgl. in dit
verband ook de Vleeschhal te Haarlem van Lieven de Key.
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rcnaissance-bouw doet hier denzelfden dienst als de verbeeldingsstad
van Memling's Vreugden van Maria en Christus' Lijden of de kapelletjes
der zijbeuken in de kathedraal van Rogier's Zeven Sacramenten.
De Brusselsche meester bleef echter te Nederlandsch om de Ttaliaansche
renaissance ten volle te begrijpen. Wanneer onze kunst de moeilijke jaren
der eerste helft van de 16e eeuw voorbij is, zal zij zich in Italië gaan
toeleggen op een nieuw element, dat den Nederlanders nauwer aan het
hart lag, de ruïne, in het Zuidelijke landschap opgesteld. Scorel's Jeruzalemvaart en Heemskerck's Romereis zijn in dit opzicht van baanbrekenden
aard geweest voor de tijdgenootcn. Maarten van Heemskerck heeft
tenslotte het Italiaansche landschap en de Romeinsche ruïnes voor de
Noordelijke schilders ontdekt. Zijn eigen spreuk „Een yeder schilder
die wil bedijen, Vcrmijde cieraten en metselrijen," kan eerst begrepen
worden, wanneer men onder „cieraten en metselrijen" datgene verstaat, wat
de Manieristen, Gossaert en Orley ingesloten, ermede bedoeld hebben. 1 ) In
deze beteekenis zal ook van Mander over Lancelot Blondeel gedacht hebben, wanneer hij den Brugschen meester prijst als „een wTonder verstandigh
Man in Metselrije en antijeke ruïnen". 2 ) Maarten van Heemskerck heeft
de werkelijkheid voor de Nederlandsche kunst teruggewonnen. Maar hij
is niet de eenige. Nederlandsch en meer speciaal Zuidnederlandsch,
bleef vooral de Brabander Breughel. Zijn vrije verhouding tegenover
de architektuur wordt wel duidelijk geïllustteerd door een paar onfatsoenlijke boeren, die hij spottend op een streng perspectief van Vredeman de Vries teekende. Op den Triomf van den Dood bemerkt men
een doodskop tusschen twee bogen, wat vermoedelijk wel als een parodie
op de renaissance-elementcn is op te vatten. Ook een gravure uit de
reeks van hoofdzonden, de Hoogmoed, 3 ) toont zonderlinge bouwvormen, die meer dan fantasie zouden zijn. 4)
Terwijl Breughel op deze wijze vocht voor het behoud van het eigen
1

)
η
3
)
*)
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Van Mander, uitg. Floerke, I, S. 346.
Op. cit. I, S. 66.
Van Bastelaer, afb. 127.
L. Maeterlinck, Le Genre satirique dans la Peinture flamande, p. 298.

karakter der Nederlandsche kunst, vertaalde en illustreerde zijn leermeester Pieter Coecke van Aelst de uitgave van den Italiaanschen theoreticus der architektuur, Serlio. Voorloopig zou Pieter Coecke in het
gelijk gesteld worden. Het Italianisceren bleef mode, zoodat Vondel's
eerste werken nog geïllustreerd werden met ruïnen te pas en te onpas. *)
Maar op het einde dezer eeuw waren die ruïnes meer om de schilderachtigheid dan om het antieke karakter ervan gezocht. Ze vormen een
deel van het landschap zooals de rotspartijen bij Patinier. De liefde voor
het werkelijke bouwwerk wordt zoo op den voorgrond gesteld, totdat
de 17e eeuw weer kan terugkeeren tot de eigen Nederlandsche architektuur.

i) Vondel (uitg. W. B.) I. 526, 542, 570, 578, 696.
IQI

HOOFDSTUK VI.

Het Vormgevoel.
Wanneer men de gotiek en de renaissance als twee verschillende tijdstijlen naast elkander plaatst, valt als een der karakteristieke punten van
verschil op, dat de gotiek een meer vertikaal accent bezit, terwijl in de
renaissance de nadruk eerder gelegd wordt op de horizontale lijn. De
gotische pijlenbundel schiet als een massale stengel uit den grond op,
buigt zich in de gewelfvelden zonder daar de beweging te verliezen en
zet zich langs de ribben voort in de andere pijlers. De blik wordt van
onder naar boven geleid en weer terug van boven naar beneden. Dezelfde
beweging valt waar te nemen naar de diepte; de gewelfvelden leiden
het oog van achter naar voren en in omgekeerde richting. Nergens bemerkt men een begin of einde, overal is bewegelijkheid; de gotiek heet
daarom organisch en dynamisch.
De renaissance zoekt voor alles rust door zuiverheid van verhouding
en overzichtelijke klaarheid. 1 ) Het beste voorbeeld hiervan is eenvoudig
een Italiaansch paleis uit de 15e eeuw. Verdeeld door horizontale lijsten
en vertikaal gestelde pilasters, laat zoo'n gevel een aantal velden zien,
volkomen gelijk voor alle verdiepingen. De verhoudingen van een
enkel raam worden bepaald door de afmetingen van het vlak, waarin
dit raam is uitgespaard. Wil men aan twee verschillende tijdstijlen een
vertikaal en horizontaal accent toekennen, zoo dient reeds van te voren
te worden opgemerkt, dat de overgang geen al te plotseling verloop
heeft gehad. De ontwikkeling der renaissance is evenzeer te vinden in
de gotiek zelf, als de nabloei der laat-middelecuwsche kunst nog blijft
voortleven in den nieuwen stijl, zoodat Orley renaissance-architektuur
kan ontwerpen binnen het vlak van een spitsboog. En de zuilen der
gebouwen vertoonen vroeg-gotische knolkapiteelen. 2 ) Hiermede wil
^ Vgl. hiervoor Wölfflin, Grundbegriffe, en Italien und das deutsche Formgefühl.
) Tentoonstelling van Nederlandschc Italianiseerende Schilders uit de 16e en 17e
eeuw te Amsterdam (1934) cat. no. 151.
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gezegd zijn, dat de overgang van de vertikale naar de horizontale een
tijdperk van tweeslachtigheid vertegenwoordigt, waarbij de stijlbalans
gedurig naar de cene of andere zijde overslaat, om een enkele maal ook
het evenwicht te bewaren.
i. VERTIKALISME E N HORIZONTALISME.
Bouts is een vertegenwoordiger van het vertikale type, vooral in zijn
later werk. De voor de raadzaal van Leuven bestemde paneelen mogen
als meest kenmerkende voorbeelden hiervan worden aangehaald (afb.
175). Beschouwen we het tafereel, waar keizer Otto vanaf den troon
toeziet, hoe de weduwe van den onschuldig vermoorden ridder de vrijwillig op zich genomen vuurproef ondergaat. Geen der figuren is ook
maar in eenigszins gebogen houding weergegeven. Daarbij zoo weinig
mogelijk oversnijdingen van de figuren. Op den voorgrond rechts,
evenwijdig met de lijst, staat stram en stijf een toeschouwer, wiens lang
uitgerekt lichaam ten overvloede nog moet geaccentueerd worden door
een stok, die zuiver parallel loopt met de figuur zelf. En links van den
stok, weer evenwijdig, het ranke zuiltje van den troon. Op deze wijze
kan men alle personen afzonderlijk beschouwen als evenzoovele vertikalen
in het vlak. Maar dit is den schilder nog niet genoeg. Vlak naast het
hoofd der figuur geheel links, staat een gotische toren, waardoor deze
persoon nóg langer gerekt schijnt te worden. De man naast hem houdt
de linkerhand stijf tegen zich aangedrukt om de vertikale van de geknielde
vrouwenfiguur bovendien te versterken. ^
Kn zou het wel louter toeval zijn, dat de reeds vermelde stokstijve
figuur rechts, juist in de as staat van een der flankeerende zuilen van
den troon, zoodat een vertikale lijn ontstaat over de geheele hoogte
van het paneel? De smalle, hooge wanden der raadzaal, waartegen de
paneelen oorspronkelijk waren opgesteld, hebben zeer zeker invloed
uitgeoefend op hun afmetingen, maar hierdoor alleen kan de questie
^ O p het verband tusschen figuur en stijlgevoel wijst in het algemeen Wölfflin,
Renaissance und Barock, S. 78.
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175· Bouts, Vuurproef, Brussel.

176. Gerard David, Gevangenneming van Sisamnes, Brugge.

niet verklaard worden. Eerder kan men de vraag stellen, waarom de
schilder juist deze vertikale omstandigheid heeft willen versterken door
er den nadruk op te leggen in de compositie. Een zelfde geval wordt
door Gerard David anders uitgebeeld (afb. 176). Ook hier een rechter
op zijn troon, door een aantal mannen omgeven. De vormelijk als ook
geestelijk alleen staande figuren van Bouts zijn door den Brugschen
meester tot één groep samengevoegd, zoodat door hun isokephalie het
onmogelijk wordt een bepaalde persoon uit de compositie te lichten,
ledere figuur wordt door een andere oversneden. De scheef gehouden
lans op David's paneel heeft vormelijk een aan den stok van Bouts
tegengestelde beteekenis en als men wil ook de scepter, dien de keizer
in de hand houdt. In het eene geval verder twee ovaalronde medaillons
ter weerszijden van den troon, in het andere geval een smal, vertikaal
doorsneden venster.
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De compositie van Gerard David is dus meer naar de breedte gericht,
zooals deze overgangsmecster het vaker toont in zijn werken. Verrassend
is dat horizontale, ondanks de rechte figuren, gehandhaafd in een paneel,
voorstellend Christus aan het Kruis met Maria en Johannes (Palazzo
Bianco, Genua). De wolken zijn gestileerd tot horizontale strepen, terwijl de lijn der hoofden van Maria en Johannes in 't verlengde van den
lendedock ligt. Opvallend is hier ook de vlakke horizont.
De gotische pijler is wel eens beschouwd als het middel om den hoogtcdrang der ruimtebeweging uit te drukken. ^ Bouts' figuren hebben
dezelfde functie als de pijlers in een gotische kathedraal. En wanneer
men deze lange, stijve figuren soms wil beschouwen als een persoonlijke
eigenaardigheid van dezen Hollander, dan geldt de opmerking, dat zijn
landgenoot Pietcr Aertsen, niet toevallig Lange Pier bijgenaamd, ook
wel gerekte typen vertoont, maar hun ronde vormen en gebogen houdingen zoekt te geven, omdat hij, een eeuw later levend, niet meer het
karakter van de gotiek uitdrukt. Ieder beantwoordt dus aan zijn eigen
tijd, wanneer hij hetzelfde karakter verschillend gaat verbeelden.
Twee miniaturisten hebben het slot van Vincennes afgebeeld, waarvan
een gravure uit de 17e eeuw een goede voorstelling toont (afb. 70—72).
De i5e-ecuwer legt den nadruk op de torens, welke staan gegroepeerd
rond een hoogeren donjon, in het midden. Hun onderlinge verbinding
door een muur, zoo karakteristiek voor de dispositie van dit versterkt
kasteel, schijnt opzettelijk te zijn vermeden. Blijkbaar voldeed deze
horizontale niet aan het stijlgevoel van dien tijd. Het silhouet der opstijgende torens (te hoog in verhouding met den middelstcn donjon) was
het leidende motief.
Een afbeelding van hetzelfde slot door Fouquet, ongeveer een halve
eeuw later, toont aan hoe de schilder meer in de breedte is gaan zien.
Hij geeft den omringenden muur, waardoor de toren een horizontaal
tegenwicht krijgt. 2 ) Dit vertikale stijlgevoel is ook waar te nemen bij
^ Gerstenberg, Deutsche Sondergotik, S. 46.
ä
) Vgl. ook Grisebach, Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1912, S. 214.

^5

177· Mehun-sur-Ycvre, miniatuur
uit een Getijdenboek, Chantilly.

178. Mehun-sur-Ycvre, gravure uit 1737.

de uitbeelding van het kasteel te Méhun-sur-Yèvre (afb. 177 en 178).
De spichtige ijlheid valt te sterker op bij de vergelijking met een teekcning uit de 18e eeuw.
Voor de overdrijving van hoogte tegenover breedte in de 15e eeuw
levert het stadsbeeld een duidelijk voorbeeld. De stad wordt door den
schilder in haar omwalling samengeperst, tot een burcht bijna. Ver van
elkander verwijderde gebouwen en torens plaatst hij naast elkander door
enkel de sprekende en dan nog liefst vertikale monumenten uit te beelden.
Een dergelijk stadsbeeld past bij de vaak slanke, magere figuren en smalle,
hooge huizen. In de 16e eeuw wordt de stad meer in bijzonderheden
nauwkeurig weergegeven, ook minder opvallende bouwwerken zijn met
dezelfde aandacht behandeld. Het aspect ontplooit zich naar de breedte.
Het middenpaneel van een triptiek heeft Bouts in tweeën verdeeld
en afzonderlijk omraamd, zoodat vier gelijke stukken ontstaan. Dit is
een gevoel voor vertikalisme, zooals ook een gotische bladspiegel vaak
bestaat uit twee smalle rijen tekst naast elkander. Op het einde der 15e
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eeuw gaat de tekst eerst voorgoed de volle breedte van de
bladzijde innemen.
In dit verband mag de vraag
gesteld worden, in hoeverre
voorde werkelijke bouwkunst
het oxaal is aangevoeld als een
motief om de dieptewerking
eenigszins te breken en een
horizontaal accent te brengen.
Opmerkelijk is, dat de Colibrant-triptiek (einde 15 e eeuw),
waarop het koor der Gomaruskerk te Lier is afgebeeld, het
179. H. van der Goes, Maria te Drieën, Brussel.

.

oxaal van deze kerk vijr bogen
geeft, terwijl in werkelijkheid er maar drie aanwezig zijn. De schilder
zocht onwillekeurig naar verbreeding. Een ongeveer gelijk geval ziet
men bij Gossaert's navolging van de Madonna in de Kerk door van
Eyck. Niet alleen geeft de latere meester een opvallende verbreeding der
vormen, maar tevens worden de pijlers aan de overzijde der lichtbeuk
zichtbaar en ook de derde boog van het oxaal. Van Eyck's ruimtegevoel
was dus te vertikaal voor Gossaert.
Van der Goes behandelt de voorstelling van Maria te Drieën nog geheel
in den geest der traditie (afb. 179). De H. Anna is gezeten, aan haar
voet hurkt Maria met in haar armen het Jezuskind. De groep heeft hierdoor een vertikaal karakter gekregen. De afstand tusschen de hoofden
van Maria en de H. Anna gaat van omhoog naar omlaag, of omgekeerd,
zoo men wil. Joos van Cleve ziet hetzelfde geval anders (afb. 180). De
beide heilige Vrouwen zitten naast elkander, het goddelijk Kind bevindt
zich in het middent usschen hen en zorgt door de loopende beweging voor
een vormelijk contact tusschen de beide figuren. De hoofden van Anna
en Maria bevinden zich op gelijke hoogte en zijn met elkaar verbonden
door een horizontale balustrade. Hier gaat de blik van links naar rechts.
^7

Van der Goes voelde vertikaal. Jóos
van Cleve horizontaal, ondanks het feit,
dat ook van der Goes voor zijn paneel het
breedteformaat gekozen heeft.
Bouts en Rogier hebben hun werken
wel eens ingelijst door een geschilderden
spitsboog in den vorm van een kerkportaal. Wanneer in de i6e eeuw deze
vorm niet meer aan het stijlgevoel kan
voldoen, wordt de vorm veranderd, al
blijft het schema bestaan. Op de vensters
van Orley voor de St. Goedele te Brussel
is het driedeelig gotisch kerkportaal vervangen door de drie rondbogen van een
.

.

180. Joos van Clevc, Maria te Drieën,

Romeinschen triomfboog, waardoor de
Modena,
gotische grondvorm volgens de opvatting der renaissance naar de breedte is uitgerekt. 1 )
Naast den vertikaal voelenden Bouts werd Gerard David hier gesteld als
een voorbeeld van meer horizontale opvatting der compositie. Tegenover
Joachim Patinier's neiging tot breedte zal David daarentegen weer
gerekter schijnen. De Doop van Christus is door ieder der twee meesters
uitgebeeld (afb. 181 en 182). In beide gevallen wordt de as van het paneel
gevormd door een lijn, die, vanaf God den Vader, de Duif en de figuur
van Christus getrokken, een vertikale teweegbrengt. Patinier heeft deze
compositie klaarblijkelijk van zijn Brugschen voorganger overgenomen,
zonder verdere gevolgtrekkingen daarvan te aanvaarden.
Naast de middenas staan bij David de nevenfiguren en boomen stijf
rechtop, als rythmische begeleidingen en versterkingen van den hoogtedrang. De afmetingen van het paneel helpen daarbij dit vertikalisme
bijna vooraf reeds bepalen. Geheel anders bij Patinier. Is hij in de navolging van Christus en Johannes nog gebonden aan Gerard David,
^ Horst, Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden,
ie Teil, S. 40.
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ie Abteilung,

i 8 i . Gerard David, Doop van
Christus, Brugge.

182. Patinier, Doop van Christus, Weenen.

in de opvatting van het landschap toont hij zijn eigen vormgevoel. De
breedte-afmeting van het paneel laat het landschap horizontaal uitgolven.
Alleen de rotspartij brengt even een vertikaal tegenaccent. Bij David
is de uit den aard der zaak reeds smallere plaatsruimte voor het landschap nog aanmerkelijk verkleind door de twee groepen boomen ter
weerszijden. En van de zichtbare stad ligt het hoofdgebouw, een toren,
weer in de midden-as. Hierdoor blijft bij hem de nadruk steeds gevestigd
op de vertikale groep; bij Patinier gaat de aandacht tenslotte evenzeer
naar het horizontale landschap. Men kan dus zeggen, dat de landschapsschilder den vorm van het paneel niet meer bepaalt naar de rechtop
staande menschelijke figuur, maar naar de vlak gerichte aarde. ^ Bij
dezen meester is een zeker evenwicht, een opheffing van hoogte en breedte
ontstaan.
Scorel's Magdalena is gezeten voor een landschap (afb. 183). Aan het
vertikalisme van de figuur beantwoordt dezelfde lineaire beweging van
boom en rots. Het motief van het zitten brengt vanzelf echter een tegenbeweging mee, een breedtewerking, versterkt door het horizontale land!) Frl. I X , S. 107.
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schap en de takken van
***
den boom. Hierdoor weegt
^ J
het vertikalisme op tegen
.
^ ^^^і*
het horizontalisme, waar
door een zekere rust in
treedt. Dit evenwicht van
krachten wordt nog tot
uitdrukking gebracht in de
r < '•
neutrale afmetingen van
..•V het paneel. ^
En voor de werkelijke
bouwkunst is het belang
rijk vast te kunnen stellen,
„¿/fíSé л;
dat in de late gotiek een
183. Scorei, Magdalena, Amsterdam.
bestaande kerk niet enkel
naar de diepte, maar evenzeer naar de breedte werd uitgebouwd.
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2. K A R A K T E R VAN D E C O M P O S I T I E .
a. Triptiek-compositie.
De middel eeuwsche gedachtengang werd beïnvloed door het heilig
getal drie. Dante is sterk trinitarisch, Ruusbroec en de mystieken worden beheerscht door de Drievuldigheidsidee, zooals ook Thomas leert
hoe alle goed gericht is op het drieledige : omne bonum in trinum. Mag
men hieruit een parallel trekken bij de beeldende kunsten, dan valt op
hoe het laatste Oordeel bij Rogier of van Eyck is opgebouwd in drie
opeenvolgende lagen, waarbij Christus en de heiligen, naar hun hoogere
orde, grooter zijn voorgesteld. Rafael's Disputa vertoont nog eenzelfde
drieledige compositie. En zooals de gotische bouwkunst berust op de
geometrische figuur van den driehoek, heeft de ruimteuitbeelding behoefte gevoeld voor de driebeukige kerk, waarbij de triptiek de aange!) Vgl. ook Wölfflin, Grundbegriffe, S. 148.
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wezen vormgeving zou worden voor
¿e schilderkunst.
Door enkele voorbeelden wordt
een poging gewaagd om te bewijzen,
hoe, zelfs op een enkeh^oudig paneel, nog vaak de triptiekvorm nawerkt, zoodat de compositie in een
hoofdgroep en twee nevengroepen
kan worden onderverdeeld. Daret's
Opdracht in den Tempel toont dit
duidelijk aan (afb. 184). De polygonaalbouw, waarin de handeling
speelt, is zoodanig opgevat, dat
de drie naar den toeschouwer ge184. Daret, Opdracht in Tempel,
keerde zijden als open boogdoorPetit Palais, Parijs.
gangen behandeld zijn. De voorste,
die door de frontaalstelling het breedste vlak inneemt, lijst de hoofdgroep in. De beide nevenbogen, in het verkort weergegeven, zijn
vanzelfsprekend van minder overheerschend belang en dienen vormelijk
om de bijfiguren in twee groepen samen te voegen. De zuilen op den
voorgrond hebben een uitgesproken scheidende functie.
Hetzelfde kan gelden voor de architektuur op het paneel van een
Brusselsch meester, waar de Geboorte en Besnijdenis van Christus zijn
voorgesteld (afb. 185). De zuil der ruïne links, en de pijler van het
kerkgebouw rechts, vormen een omlijsting der middengroep, die tenslotte nog geaccentueerd wordt door het verhoogde bovenstuk.
Memling's tronende Madonna's zijn bijna alle in triptiek-compositie
opgesteld, waarbij de terzijde geplaatste engelen buiten de zuilen der
middengroep vallen.
Matsijs' Anna-altaar voelt men nog als een triptiek aan. De H. Anna,
Maria en het Jezuskind, geestelijk het hoofdmoment, worden door de
gekoepelde architektuur als zoodanig ook aangeduid. Aan weerszijden
der marmeren pilasters zijn de andere verwanten gegroepeerd, vrij sym201

iSj. Brussclsch Meester, Geboorte en Besnijdenis, Brussel,

metrisch, terwijl ze op een meer eenvoudige wijze door halve tongewelven worden omsloten (afb. 172). Hier wordt een zeker verband tusschen
de triptiek-compositie en het driebeukig kerkruim toch wel duidelijk
voelbaar.
Van een tweeluik door Orley is ieder der paneelen door de architektuur
zoodanig verdeeld, dat de compositie telkens in drie momenten uiteenvalt; op de eigenlijke middengroep wordt hiermee de nadruk gelegd,
terwijl de nevengroepen als ondergeschikte zijpaneelen zouden kunnen
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beschouwd worden. Zoowel bij Maria's Verloving als bij de voorstelling
van Jezus, leerarend in den tempel, is dit gemakkelijk waar te nemen. ')
b. Diptiek-compositie.
Min of meer lijkt verder de tweebeukige kerk verwant aan de diptiek
compositie in de schilderkunst. 2 )
De verdeeling van het paneel in twee helften komt vaak opvallend
voor, zooals enkele voorbeelden mogen aantoonen. Bij de Annuntiatie
door den Meester der Virgo inter Virgines is tusschen Maria en den
engel een gotische sierpijler geplaatst, ofschoon de voorstelling toch
een contact tusschen de beide figuren mag veronderstellen. 3 ) Van den
zelfden meester is een Beweening van Christus bekend (Walker Art
Gallery, Liverpool). De achtergrond wordt gevormd door kale rotsen,
welke tot aan den bovenrand van het paneel reiken. In het midden is
evenwel een scheiding opengelaten. Voor ieder der beide rotspartijen
nu is een groep opgesteld, links Johannes met de heilige vrouwen, rechts
Christus, door mannen gedragen. Tusschen de beide groepen is een
leemte, die zich in het landschap tusschen de rotsen voortzet. Er is dan
ook opgemerkt, dat deze scheiding zoo „schroff und gewaltsam" is,
dat de gewoonte, een voorstelling over twee altaarvleugels te verdeden,
hierbij van invloed mag zijn geweest. 4 )
Geertgen tot Sint Jans zou, vooral in zijn jeugdwerken, zich hebben
5
aangetrokken gevoeld tot de diptiek-compositie, ) hetgeen blijkt uit
!) Frl. Ш , Taf. L X X I V en L X X V .
) Tweebeukige kerken, welke vooral bij de Dominikanen erg in trek waren, zijn
in ons land o.a. nog te vinden in Zwolle (Broerenkerk), Deventer (Minderbroederskerk), Nijmegen (Dominikancnkerk, door Dr. Cuypers tot dricbeukige kerk verbouwd)
en Leeuwarden (Jacobijnenkerk). Vgl. Frans Vermeulen, Handboek I, blz. 393.
3
) Dat deze pijler ook een iconografische beteekenis had, zooals Dr. K. Smits (Ico
nografie der Primitieven, blz. 49) aantoont, doet geen afbreuk aan de merkwaardige
plaatsing, waarom het hier tenslotte gaat, vooral nu er geen bouwkundige functie
mee verbonden blijkt te worden.
") Frl. V, Taf. X X X V I I I en S. 67.
5
) Kessler, Geertgen tot Sint Jans, blz. гг.
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186. Meester der Brunswijksche
Diptiek, Geboorte, Amsterdam.

iSy. Meester der Brunswijksche Diptiek,
Opdracht in den Tempel, Verz. Jones,
Minneapolis.

de Rozenkranslegende, welke nog in een kopie bewaard is gebleven.
De beide tafereelen worden door een kamerwand en ten overvloede door
een zuil op den voorgrond gescheiden. En de Meester der Brunswijksche
Diptiek scheidt bij de Geboorte van Christus de figuren van Maria en
Jozef door een paal, welke het afdak van den stal ondersteunt (afb. 186),
terwijl bij de Opdracht in den Tempel de zuil op den voorgrond het
paneel in twee gelijke helften deelt (afb. 187).
En bij een vleugelaltaar door Quinten Matsijs, waarvan het middenstuk de Drieëenheid en Maria voorstelt, zijn de figuren van God den Vader
en de H. Maagd heel opvallend door architektuur-ornament vaneen
gehouden. 1) Gossaert plaatst den H. Lucas en de Madonna, welke hij
schildert, voor afzonderlijke nissen (Weenen). Van Orley toont een
nog treffender voorbeeld. Zijn Apostel-altaar verdeelt hij door een soort
!) Fri. VII, Taf. Χ.
204

obelisk in twee helften, op ieder waarvan een open bouwwerk is afgebeeld,
waarin de geschiedenis van een Apostel zich afspeelt (afb. 173).
с lienbeid van handeling in de triptiek.
Hiermede wordt bedoeld, dat bij een drieluik de voorstellingen der
beide zij paneelen in verband met het middenstuk moeten gezien worden,
zoodat de drie luiken samen één compositie vormen. Een dergelijk
streven valt in de werkelijke bouwkunst waar te nemen bij de hallenkerk.
Hier toch verliest niet alleen de middenbeuk zijn meerdere hoogte en
daardoor de beteekenis als lichtbeuk, maar worden de zijschepen even
breed geprojecteerd als het middenschip, waardoor de drie, thans vrijwel gelijkwaardige schepen één groóte ruimte vormen.
In de uitbeelding van de Aanbidding der Koningen door van der
Goes (Wecnen) knielt een der vorsten, op het middenstuk, voor het
Jezuskind, terwijl de beide anderen op een der zijluiken zijn geplaatst.
Op het andere zijluik is de stichter voorgesteld. Deze laatste houdt geen
rechtstreeksch verband met de hoofdhandeling, de twee koningen wel.
Zij worden, zij het dan ook nog gebrekkig, deelgenootcn in de Aanbidding. Joos van Cleve, die eenzelfde onderwerp behandelt, plaatst op
ieder der zijpaneclen een koning, terwijl de derde weer voor het Jezuskind geknield ligt. Het landschap op de zijluiken loopt niet door over
het middenpaneel, zoodat de oplossing hier nog niet zoo volkomen is
als op een paar paneelen uit het begin der 16e eeuw, waar de drie luiken
een gemeenschappelijken achtergrond hebben, waardoor meer eenheid
van handeling ontstaat. ^ Bij een vleugelaltaar van Joos van Cleve,
voorstellend een Madonna met Kind en stichters, is aan de eenheid van
tooneel zoo stelselmatig vastgehouden, dat men nauwelijks meer van
een triptiek kan spreken (afb. 188). En het Laatste Oordeel, vroeger
door Rogier reeds over verscheidene paneelen verdeeld, met een door1

) Catalogue des Collections d'Antiquités au Château de Heeswij к, 1901, din. IV

en V. afb. 46 en 47.
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188. Jóos van Clcvc, H. Familie met Heiligen, Weencn.

loopenden voorgrond, is bij Alemling tot een vastere compositie geworden (afb. 189 en 190). Bij Rogier ligt het accent in het verhoogde
middenstuk. Het nieuwe van Memling bestaat juist hierin, het accent
ook naar de nevenluiken te hebben verplaatst. Daardoor ontstaat een
eenheid van schikking, die schijnt te beantwoorden aan den overzichtelij ken bouw, welke de hallenkerk gaat eischen. Van Orley zal dit later
nog consequenter doorvoeren. Hoe de compositie naar de breedte wordt
verschoven, blijkt bij de Kruisiging uit het opstellen der moordenaars
op de zijpaneelen, waardoor het drieluik tot eenheid wordt, zooals b.v.
bij den Meester der Vrouwelijke halffiguren 1 ) (Turijn).
De figuren van Christus, Maria en Johannes op het Lam Gods zijn
^ Hoogewerff, Nederlandsche Schilders in Italië in de XVIe eeuw, afb. 21.
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189. Rogier van der Weyden, Laatste Oordeel, Beaunc.

naar gotische opvatting van elkander gescheiden door de omlijsting.
Van Eyck bracht de uitbeelding bij wijze dus van een triptiek. Gossaert's
navolging van deze drie figuren geeft weer eens een kijk op het verande
rend vormgevoel. Hij ontwijkt de omsluitende lijst. De figuren komen
over de omlijsting heen en hebben onderling gemeenschap (afb. 191).
3. D E OMLIJSTING.
Middeleeuwsch beeldhouwwerk, zoowel enkele figuur als groep, is
er gewoonlijk op berekend te worden ingelijst in een raamwerk л^ап
architektuur- en ornamentmotieven. Dat de Adam en Eva van Riemen
schneider hun oorspronkelijke werking verloren hebben, sedert deze
beelden vanuit het portaal der Mariakapel te Würzburg naar het Luitpoldmuseum ter plaatse zijn overgebracht, is verrassend aangetoond door
een groot kunstgeleerde. 1 ) De gotische spanning der figuren werd
begeleid en overgenomen door de baldakijnen en consolen, welke de
beeldhouwer zelf vervaardigde. Figuur en omramende architektuur zijn
onafscheidelijk van elkander.
Op dezelfde wijze wordt bij Hans Baldung's Kroning van Maria
!) Wölfflin, Italien und das deutsche Formgefühl, S. 38.
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190. Memling, Laatste Oordeel, Mariakerk, Dantzig.

(Münster, Freiburg) de beweging van het geschilderde tafereel voortgezet
in het dynamisch ornamentwerk, waaruit de in hout gesneden omlijsting
is samengesteld. In de Nederlandsche schilderkunst wordt de Madonna
met engelen door Gossaert met een bewegelijk, overdreven spel van
architektuurvormen omgeven. Bij Gossaert is deze omlijsting wel mede
op het paneel geschilderd, maar het doel blijft toch hetzelfde als bij
Baldung: de afsluiting van het schilderstuk moet een begeleiding zijn
van het vormgevoel, waardoor de voorstelling beheerscht wordt (afb.
163). Dit wordt nog versterkt door den accoladevorm van den bovenrand. Bellegambe's Madonna en Kind zijn gezeten onder een portiek,
waarvan de laatgotisch gezwenkte bogen hun voortzetting vinden in
de omlijsting. En hetzelfde kan worden opgemerkt over het driedeelig
tongewelf op Albert Bouts' Avondmaal (afb. 143). Zooals in de vroeg208

191. Gossaert, Navolging van Van Eyck, Madrid.

gotiek de drie- en vierpassen als regel werden
toegepast als afsluiting van
het paneel ^ , treedt bij Lucas van Leyden en Engelbrechtsen de gezwenkte
rondboog op. Deze zelfde
boog werd door Memling
reeds aangewend als gevelbekroning der huizen op
het Marialeven. En Mostaert's stijlgevoel schijnt
er niet buiten te kunnen,
wanneer hij Rogier's Kruisafneming navolgt, die toch

rechthoekig is gehouden (afb. 192 en 193).
4. UITBEELDING DER MENSCHELIJKE FIGUUR.
De 15e eeuw heeft zich vrijer uitgesproken in het landschap dan in
de figuren. Weinig eigen, zijn deze laatsten door vormelijk geplooide
kleeding en onzekerheid van bouw, eng aan een bepaald schema gebonden. 2) In de vaak gedraaide vorm van hun houding valt gemakkelijk
verwantschap te herkennen met de gezwenkte lijn van den ezelrugboog.
In de beeldhouwkunst kan deze overeenkomst van vormgevoel al eerder
worden waargenomen, maar is ook later, vooral in Duitschland, nog in
zwang gebleven. De Zondeval en Verdrijving uit het Paradijs, afgebeeld
op een miniatuur in het gebedenboek van den Hertog van Berry (1410),
toont de lichamen van Adam en Eva in een curve; ze begeleiden daardoor
den ronden vorm, waarin de voorstellingen zijn gevat en de gotische
^ Conway, p. 28.
) Friedländer, Von Eyck bis Bruegel, S. 15.
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de drapeering bij Rogier beantwoorden

I93 .

Mostaett. Kruisafneming, Brussel.

aan gewelfribben met hun scherpe profileering, toont de S-vorm der figuren, die men vooral rond 1500 kan
waarnemen, verwantschap met den krul in het vischblaasmotief. Beide
zijn van gelijken oorsprong en helpen zwier geven aan een anders zoo
steilen en spitsen trant. Een goed voorbeeld levert de Onthoofding van
Johannes, toegeschreven aan Pseudo-Blesius (afb. 194). Het gevelveld
boven den ingang van het gebouw op den achtergrond toont een
flamboyant motief, dat gevoeld kan worden als een sleutel voor de muziek
van gedraaide figuren zooals de beul, die het afgehouwen hoofd op
den schotel legt en verderop Johannes naar de plaats der terechtstelling
voert en zooals ook de rugfiguur van den krijger rechts. De gerekte personen stemmen hier in het algemeen overeen met de ijle architektuur.
Kan men bij de drapeering van een kleed in hoekige of ronde plooien
het subjectieve element nog begrijpen, voor de uitbeelding van het menschelijk naakt zou men geneigd zijn een meer objectieven maatstaf aan
te leggen. De praktijk leert anders. Het wisselend vormgevoel heeft zich
wel degelijk uitgesproken in het weergeven der naaktfiguur. Er valt
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zelfs een min of meer geleidelijk
verloop waar te nemen vanaf van
Eyck tot Gossaert toe. De Adam
en Eva van het Gentsche altaarstuk zijn plompe figuren, die moeilijk staan kunnen; de houding,
vooral bij den man, is stijf, de
schouders, ellebogen en gewrichten
zijn hoekig gebogen (af b. 19 5 ). In de
smalle nis wordt het lichaam gedwongen om zooveel mogelijk
rechtop te blijven staan.
Van der Goes stelt de beide figuren vrijer in een landschap, dat het
paradijs verbeeldt (afb. 196). Is Eva
op het Lam Gods nog zinnebeeldig
voorgesteld als de oorzaak van
194. Pscudo-Blesius, Onthoofding van
Johannes, Berlijn.
den zondeval (ze houdt een vrucht
tusschen haar vingers), op het paneeltje van Hugo van der Goes strekt ze de hand uit naar den appel,
waardoor het voorval meer handelend wordt. Een vrijere opvatting
van het menschelijk lichaam zou daarom verondersteld kunnen worden.
Maar het gotisch vormgevoel overheerscht nog als bij van Eyck in
hoekige lijnen. Adam staat als een loodlijn. En hetzelfde kan gezegd
worden van Memling, die de figuren weer in nissen plaatst, zooals te
Gent, en daarbij teruggrijpt naar de symbolische uitbeelding (afb. 197).
Toch is er wat veranderd. Er komt iets persoonlijks, bijna portretachtigs in de gezichten; de Eva van Memling heeft een bevalliger voorkomen dan die van Van Eyck, haar houding is sierlijker, de bewegingen
zijn gemakkelijker en meer elegant. De Adam is niet zoo hoekig als
bij Hugo van der Goes.
Men kan Memling weer tegenover Gossaert plaatsen (afb. 198). Het
is niet moeilijk vast te stellen, dat de spitse leden rond, de vlakke en
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195- Van Eyck, Adam en Eva,
Sint Baafs, Gent.

196. H. v. d. Goes, Adam en Eva, Weencn.

frontaal opgestelde figuren hier gebold en gedraaid worden. De onzekere
stand bij Memling is bij Gossaert tot een vast, gesloten geheel gegroeid,
de gekunstelde vingers en stijve haren tot pezige handen en gegroeiden
haardos. Terwijl Adam en Eva door Memling in nissen, zonder onderling contact, zijn weergegeven, worden ze bij Gossaert door een meer
natuurlijken samenhang verbonden. Maar er is meer veranderd. Tot nog
toe zijn de figuren in staande houding uitgebeeld, waarbij Eva steeds de
gebruikelijke gedraaide houding aannam. In de 16e eeuw gaat de gotische
uitdrukkingsvorm hoe langer hoe meer verdwijnen, om plaats te maken
212

197· Memling, Adam en Eva, Wcenen.

198. Gossaert, Adam en Eva, Hampton-Court.

voor afgeronde lijnen. Een andere compositie van Gossaert kan door
een cirkel omschreven worden, die langs den rug van Adam, zijn arm
en den rug van Eva en verder langs haar been naar Adam's been doorloopt.
De vlakke lichamen der ije-eeuwsche figuren, waaraan de slagschaduw
alleen eenigen vorm wist te geven, maken nu den indruk geboetseerd
te zijn door de overdreven spierwerking, ronde hoofden, de krullen der
haren, de kronkels der slang (vgl. de rechte staart bij Van der Goes),
in uitpuilende lichaamsvormen, zooals wel duidelijk blijkt uit de haast
vrouwelijke borsten van Adam. Na de hoekige figuren van Adam en
Eva bij van Eyck wordt het paar hoe langer hoe ronder van vormen
gegeven; en deze lichaamsbouw beantwoordt aan de architektuur, die
Gossaert van den spitsboog naar den rondboog, van het scherpe naar
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199· Meester van Delft, Kruisiging, Londen.

het afgeronde profiel, van de rechthoekige travee naar den koepelbouw
Iaat overglijden.
Tegenover de bolle hoofden van Gossaert staat het gotisch geprofileerde gezicht, zooals van een der vrouwen onder het kruis bij den
Meester van Delft (National Gallery) (afb. 199). Dit profiel beschrijft
een gezwenkten boog met den wipneus als top. In de architektuur verschijnt deze zelfde boog op het zijpaneel. Ook de gedraaide curven, die
sluiers en sleepen vertoonen, hebben overeenkomst met dit vormgevoel,
zooals bij een Antwerpsch Manierist de wapperende drapeering en het
krullend ornament overeenstemmen, beiden weer verwant aan het gelijktijdig tongewelf. ^
De gerekte Bouts geeft aan Christus (Avondmaal) en aan Maria (Weenen) ovale gezichten; in het laatste geval is deze vorm terug te vinden
in de mandorla en in de traceeringen der vensters (afb. 200). In Gossaert's Ecce Homo zijn het been van Christus en de zuil in het verlengde,
overeenkomstige vormelijke accenten, zooals de ronde kale schedel of
de tulband der beide toeschouwers correspondeeren met den rondboog
!) Frl. XI, Taf. XXXII.
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200. Dirk Bouts, Kroning van Alaria, Weenen.

der architektuur op den achtergrond (afb. 201). En deze compositie
heet buitengewoon dikwijls herhaald te zijn. 1 )
De aandacht mag tenslotte nog even gevestigd worden op de behandeling van het haar.
De haarinplanting beantwoordt vaak aan het vormgevoel van den
schilder. Zoo is die bij een Christuskop door van Eyck rond, bij een
i) Frl. VIII, S. 152.
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zelfde voorstelling door Flcmalle
meer spitsbogig gevormd. En deze
spitsboog spreekt nog sterker bij
Memling's Zegenenden Christus
(Verz. Hamilton Rice, New-York).
Trouwens bij Memling is het heele
gezichtstype slanker en spitser dan
bij van Eyck.
Quinten Matsijs geeft vaak een
laag voorhoofd, met haarinplanting
als een gedrukten spitsboog. Op de
Aanbidding der Koningen (NewYork) zijn de haarvorm van Maria
en de aangeboden geschenken in
denzelfden overgangsvorm ontworpen. En bij Gossaert kan de haar20I. Gossaert, Christus rustend op den Steen,
scheiding der figuren in verband
Antwerpen.
gebracht worden met de gezwenkte
bogen der laatgotiek, waarvan de schilder nog lang is vervuld gebleven.
De golvende haren, die in dikke krullen langs het hoofd van een zijner
Madonna's (Parijs) naar beneden vallen, zijn overeenkomstig met de
mollige armpjes van het Jezuskind.
5. É É N STIJL I N GROEP E N FIGUUR.
Alen stelle Rogier's Laatste Oordeel (Cambrai-altaar, Aladrid) eens
naast dat van Orley (Antwerpen) (afb. 202 en 203). Het gegeven is
hetzelfde: Christus tusschen Maria en Johannes gezeten, terwijl beneden
de dooden uit hun graf verrijzen om geoordeeld te worden. De traditie
der iconografie had dit zoo bepaald. De gotieker, gebonden aan een hoog
en smal paneel, wordt gedwongen de beide heiligenfiguren naar beneden
te verschuiven, zoodat Christus de met een spitsboog gesloten bovenruimte vult. De uithangende mantel is zoo gedrapeerd, dat de omtreklijn,
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doorgetrokken tot de haarscheiding, een driehoek vormt, gelij kwaardig aan den omsluitenden
spitsboog. Maar bij Orley is Christus gezeten
in het ovaal afgesneden bovengedeelte. Hier
niet de ingehouden, afgemeten figuur; de wapperende mantel golft in rondingen om het
lichaam, de armen zijn wijd uitgestrekt, zoodat
van een gebonden schema geen sprake meer is.
De ronde gezichten der engelen met opgeblazen wangen en de bewegelijke kleeding, die
draaiend om de lichamen bolt, spreken een
heel andere taal dan bij Rogier. Want diens
engelen, tegen de omlij sting aangeplakt, drukken
wel een bazuin tegen den mond, maar ze blazen
niet, ze vliegen of bewegen niet, ze zijn in
rust, want ze werden louter als schematische
gegevens eraan toegevoegd. Hetzelfde geldt
voor de uit het graf te voorschijn geroepenen.
De houterige, zoo niet skeletachtige figuren,
die met hoekige armbeweging gebaren, zijn
bij Orley vleezige figuren geworden. Bolle
2C2. Rogier van der Wcydcn,
vormen in lichaam en drapeering, zooals ook
Cambrai-altaar, Madrid.
de bazuinen, palmen en grassprieten gebogen
zijn. Rechts op den voorgrond kruipt een man uit den grond te voorschijn; zijn lichaam kromt zich als de lijn van een gespannen boog.
Heel anders is Rogier's zittende figuur in het midden, wiens lichaamsvormen even scherp gevormd zijn als de plooien in het kleed van
Christus en Johannes.
De heele bouw van het Laatste Oordeel is tenslotte bij Rogier vlak,
bij Orley naar de breedte en diepte uitgewerkt. Nu kan men de opmerking maken, dat Rogier door de afmetingen van het paneel tot deze
compositie gedwongen werd; vermoedelijk is zelfs de voorstelling door
den opdrachtgever bepaald. Maar hierdoor wordt het probleem slechts
ZI?

203. Van Orlcy, Laatste Oordeel, Antwerpen.

verschoven. Hoofdzaak is, dat het vormgevoel in de 15e eeuw er geen
bezwaar tegen gevonden heeft, het Laatste Oordeel in een vertikale
compositie te zien uitgebeeld. Van Eyck en Petrus Christus gingen hierin
voor. In de 16e eeuw voldoet het smalle, hooge paneel niet meer, nu men
aan den zwier der beweging de vereischte plaatsruimte wil geven. Rogier
heeft trouwens ook het breedteformaat gekend in het veelluik, dat te
Beaune bewaard wordt (afb. 189). Maar men behoeft er slechts de zijluiken van Orley's triptiek mede te vergelijken, om het wezensverschil
tusschen 15e en 16e eeuw te kunnen vaststellen. Vanaf de uiterste hoeken
dezer zijpaneelen loopt een rollende wolk naar het middenstuk, een
wijden boog beschrijvend. Hierop zijn de heiligen gezeten en bewegen
zich verderop dansende engelen, die voor het oog tot maatstaf moeten
dienen van dezen eindeloozen gezichtskring. De horizont volgt dezelfde
gebogen lijn; de ten leven gewekten komen in een ontelbare rij vanuit
de wazige diepte naar voren dringen. En door dit alles is lucht en hemel
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tot een grootschen koepelbouw geworden, die harmonisch zich aansluit
bij de gebolde vormen van ieder onderdeel. Hiertegenover is bij al de
breedte toch Rogier's compositie vlak en onsamenhangend gebleven.
De gegroeide eenheid van beweging wordt gemist. De middengroep
geeft, ook reeds door de verhoogde afmeting van 't middenstuk, een vertikaal accent. De heiligen zijn naast elkander opgesteld; men kan ze scheiden in groepen, zooals ook de naaktfiguren beneden afzonderlijk naast
elkander zijn uitgebeeld. De horizont loopt evenwijdig met tafereel en
paneel. Men ziet dus, het Cambrai-altaar en het veelluik te Beaune zijn
toch eigenlijk in denzelfden geest der 15e eeuw geschilderd. Hoekige,
magere figuren in vlakke compositie geordend, terwijl de 16e eeuw er
overal beweging inblaast. Bij Orley zwelt alles aan, rond zijn de zuilen op
de bouwwerken, waar de werken van barmhartigheid zijn voorgesteld,
rond zijn de drinkkannen en nap, de mutsen en hoofddeksels, de bogen
en raamopeningen, rond zijn de lichaamsvormen van het volwassen kind
aan de weelderige borst der moeder, die naar een tot een cirkel gebogen
man wijst, gebogen is tenslotte de verminkte voet van den bedelaar. 1 )
Het verschil tusschen 15c en 16e eeuw is duidelijk, de rechte lijn wordt
gebogen, de vertikale wordt naar de breedte uitgerekt, het hoekige
wordt bolvormig, het spitse rond, het vlak gaat over in volume.
Een ander voorbeeld leveren twee tronende Madonna's van Quinten
Matsijs (afb. 204 en 205). Deze meester heeft den overgangstijd meegemaakt en geeft in zijn werk het wisselend vormgevoel te lezen. De
afgebeelde paneelen verschillen ongeveer 30 jaren in tijd. Het cene doet
nog golisch aan, de houding der Madonna is gesloten, de haren vallen
zoodanig langs de schouders, dat de heele figuur in een driehoek kan
omsloten worden, dezelfde grondvorm dus, dien we in den rug van
den troon terugvinden. Het kleed is aan den hals van Maria in een driehoek
uitgesneden. Er valt gotisch vertikalisme waar te nemen in de uitvoering
1
) Hoewel in minder sterke mate dan Orley, streeft ook Jean Bellegambe naar deze
ronding in zijn Laatste Oordeel (Berlijn). Ook hier beschrijft de over drie paneelen
doorloopende wolkenmassa een halfcirkelvormigen boog, terwijl Christus gezeten
is tusschen hemelingen, die als een amphitheater of koepel zijn geschikt.
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204. Quinten Matsijs, Tronende Aladonna,
Verz. Dyson-Perrins, Londen.

205. Quinten Matsijs, Tronende Madonna,
Verz. v. Pannwitz, De Hartekamp.

van den troon, de eenigszins afzijdig erbij geplaatste engelen en den opbouw
der figuur zelf. In het latere paneel is de driehoeksvorm der Madonna
opgegeven, haar linkerhand neemt een geboden bloem aan, de rechterhand
van het Jezuskind grijpt naar een appel, door welke dubbele beweging
de driehoekslijn niet enkel verbroken wordt, maar tevens de beide engelen
een actief aandeel krijgen in de compositie, die hierdoor naar de breedte
is doorgevoerd. De ronding van den boog boven Maria's hoofd, vindt
men terug in den thans rond uitgesneden hals van het kleed. Een rechte
architraaf vervangt de spitsbogig toeloopende rugleuning; de bekronende
nis begeleidt door zijn gebogen lijnen de rondvormen der medaillons
en boogopeningen. De hoekige houding der armen van Maria en engelen
op het oudere paneel vergelijke men eens met het gracieuze gebaar van
den gebogen arm van een der engelen op het latere werk. Tenslotte een
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verschil van geestelijken aard; eenerzijds de traditioneele opvatting,
waarbij het koninklijk voorname in de Moeder Gods wordt uitgebeeld,
terwijl later onder den invloed der renaissance een meer menschelijke
toon gaat spreken.
Tn een uitgesproken gotisch kerkinterieur schilder! Rogier van der
Weyden een Kruisigingsgroep. Het bloedige offer wordt op onbloedige
wijze herhaald in de Consecratie, welke de priester op het middenplan
van hetzelfde paneel bezig is te verrichten (afb. 63). De H. Hostie, als
kernpunt van de voorstelling, vormt tevens het toppunt van een drie
hoek, waarin de groep op den voorgrond (doorloopend over een der
zijluiken) is gevat. Deze drichoekscompositie loopt evenwijdig met het
stijlgevoel der uitgebeelde gotische kerk.
Breughel heeft dezelfde figurengroep zoodanig samengesteld, dat
deze eenigszins beantwoordt aan den vorm van een laatgotischen acco
ladeboog (afb. 206). Hiermede wil niet gezegd zijn, dat de omtrekvorm
van deze groep zuiver een dergelijke boog tol uitkomst heeft; de proef
op de som toont dit dadelijk aan (afb. 207). Noch Breughel, noch Rogier
hebben bij het opstellen der compositie vermoedelijk aan een bepaalde
geometrische figuur gedacht. Maar hier ligt juist het probleem. Onbe
wust heeft de schilder een uitdrukkingsvorm van zijn eigen tijd over
gebracht in de samenstelling van een groep, waarvoor de traditie een
bepaalden iconografischen vorm had vastgesteld.
En hoe dit stijlgevoel niet alleen geldt voor een enkelen schilder, maar
een meer algemeene uiting is van dien tijd, wordt aangetoond door
enkele beeldgroepen, aangebracht boven de sedilia in de kloosterkerk
van Ter Лреі, waar de voorstellingen zijn ondergebracht binnen een
zelfden laatgotischen accoladeboog, terwijl de figuren met de gezwenkte
lijnen meebuigen (afb. 208).
De Kruisiging van Engelbrechtsen geeft dezelfde personen op den
voorgrond links. Rond de drie gehurkte H. Vrouwen en den daar
achter staanden Johannes kan een lijn beschreven worden, die over
eenkomt met den boog der omlijsting van het paneel, terwijl de zij
figuren deze lijn nog eens herhalen (afb. 209).Engelbrechtsen heeft zich
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206. Breughel, Kruisdraging (fragm.), W'cenen.

207. Dezelfde groep in gestippelden laatgotischen boog.
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209. Engelbrechtsen, Kruisiging, Leiden.

dus weer anders uitgedrukt dan Rogier en
Breughel.
2o8. Driekoningen, Sedilia,
Ter Apel.
De mathematische gebondenheid der 15e
eeuwsche architektuur is bij Rogier niet enkel te volgen in de driehoeks
compositie op den voorgrond, maar ook in de afgemeten houdingen
der overige figuren, hun stijven stand, die aan de zuilen herinnert, de
rhythmische opstelling der verschillende tafereelen, gegroepeerd als
opeenvolgende traveeën. De i6e-eeuwsche Leidenaar wil losheid van
vorm. Maar in die gewilde losheid zit een onbewust systeem : de ronding.
Deze valt waar te nemen in de plooien der kleederen, de buiging der
lichamen, het in elkander overgaan van figuren, tenslotte in de woeligheid der compositie. Zooals bij Rogier vertikale en spitsboog de kenmerkende uitdrukkingsvormen zijn, heeft Engelbrechtsen zich aangetrokken gevoeld tot de gezwenkte lijn, als reactie tegen de rechte.
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zio. Rogier van der Weyden, II. Magdalena,
Louvre, Parijs.

211. Quinten Matsijs, H. Magdalena,
Antwerpen.

Plaatst men de Magdalena van Rogier naast die van Matsijs, dan blijkt
bij Rogier het gelaat een driehoeksvorm te vertooncn; het kleed is in
den hals spits gesloten, terwijl dit langs de schouders en opzij in scherpe
hoeken afhangt (afb. 210 en 211). Matsijs geeft het hoofd als een cirkel
of liever als een bolvorm, terwijl over de schouders een boog kan beschreven worden. De balsemvaas is bij Matsijs geopend, waardoor de
schilder de dubbele ronding kan geven van beker en deksel. En wat
van meer beteekenis is: waar Rogier de figuur tegen de vlakke lucht
van een landschap aanzet, omlijst de Antwerpsche meester zijn Magdalena
in den boog van een gewelf, zoodat de ronding van haar hoofd des te
rustiger gaat spreken. Rond zijn de marmeren zuilen ter weerszijden,
rond de ramen en het roosvenster van het links weergegeven huis. Rond
is tenslotte de afsluiting van het paneel. Matsijs weet dezen vorm regelmatig door te voeren tot in de onderdeden der compositie; Rogier
wendt nagenoeg geen poging aan de scherpe hoeken te vermijden.
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Tastbaarder dan bij Matsijs wordt de eenheid van
vormgevoel tusschen architektuur en compositie
wellicht uitgedrukt door
een meer overdrijvend
meester, zooals Gossaert.
Men denke slechts aan de
Danaë (afb. 168). Haar opvallend bolle lichaamsvormen zijn terug te vinden
in de ronde nis en zuilen,
den ronden toren achter
haar hoofd. Hetzelfde kan
worden opgemerkt voor
HerculesenOmphale(verz.
212. H. v. d. Goes, Treurende Vrouwen (fragm.), Berlijn.
Cook, Richmond).
Waarschijnlijk als deel van een bewegingsgroep door Hugo van der
Goes mag men een tempera-schilderij beschouwen, waarvan de hoofden
der drie Vrouwen en van Johannes in zulken trant zijn bijeengevoegd,
dat ze vrijwel in een gotischen vierpas zijn onder te brengen (afb. 212).
Daarnaast moge men eenzelfde voorstelling plaatsen van Memling, waar
de figuren zijn gerangschikt op een wijze, dat hun hoofden in twee horizontale lijnen gevat kunnen worden. Battel Bruyn kopieert de compositie
van Hugo van der Goes, maar in de navolging ligt afwijking, want bij
den lateren meester gaat de blik der personen naar buiten, terwijl de
Brugsche schilder den blik naar binnen richt, zoodat de groep gesloten
blijft in haar architektonischen grondvorm. Daarbij benadert de kopie
van Bruyn meer het Grieksche kruis.
De Meester der Virgo inter Virgines bouwt de groep van Maria met
vier Heiligen op als een gelijkbeenig trapezium (afb. 213). De vorm der
binnenplaats en van het om de personen aangebrachte hekwerk versterkt
den indruk van deze mathematische figuur. Maar hiermee is aan het
и
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213. Meester der Virgo inter Virgincs, Maria
met Heiligen, Amsterdam.

214. Bouts, Mannarcgen, Sint Pieter, Leuven,

vormgevoel van dien tijd niet voldaan. Het poortgebouw op den achtergrond staat in de as der voorstelling en bekroont de groep zoo sprekend,
dat de compositie tot een volledigen driehoek wordt. De architektuur
is hier dus een obligate begeleiding van de figuren en speelt met de
voorstelling mee.
De beide rugfiguren op Bouts' Avondmaal, die door het naar elkander
toezien reeds een vormelijk en geestelijk contact hebben, worden daarenboven met Christus' hoofd samengevat in een driehoek, die beantwoordt
aan de gotische spitsbogen der architektuur. Eveneens is rondom de drie
figuren op den voorgrond van Bouts' Alannaregen (Leuven) een spitsboog te beschrijven (afb. 214). Des te opvallender schijnt nu bet vertikale der aan weerszijden opgestelde vrouwspersonen. En de trippen,
welke op het portret van Arnolfini en zijn vrouw een in het oog loopende
plaats gekregen hebben, vertoonen in wezen dezelfde vormen, die bij
gotisch traceerwerk zijn waar te nemen.
Hiertegenover zij weer gewezen op een heel ander vormgevoel, zoo226

als dat bij Mostaert aan den dag treedt. In zijn Christus voor Pilatus
gaat de aanwending van korte, gedrongen figuren geheel samen met liefde
voor rondvormen in de architektuur, zooals de omloop van een ronden
toren, waarop de geeselkolom, en een rond raam, waarin de Bespotting
is gevat.
Het zou al te simplistisch zijn het wezen der kunst vast te willen leggen
in de hierboven uiteengezette begrippen over vormgevoel. Ren bepaalde tijd kan immers door de reactie van een nieuwere generatie twee
volkomen verschillende uitdrukkingsvormen naast elkaar zien toepassen.
Maar ook het oudere geslacht kan een reeds afstervend stijlgevoel plotseling met nieuw vuur bezielen. Komt het steile van Bouts niet eerst
dan, wanneer de gotiek haar vcrtikalisme reeds bijna geheel verloren
heeft? De strakke figuren lijken wel een reactie tegen de gedraaide figuren
der laatgotiek. ^ En van de triptiek der Kruisafneming (Valencia) door
denzelfden meester wordt het middenpaneel rond en de beide zij stukken
spitsbogig afgesloten, terwijl de composities der voorstellingen in dezelfde bogen kunnen worden samengevat. Tegenstrijdigheden van dien
aard zijn er vele te vinden. De lessenaars der zingende engelen op het
Lam Gods vertoonen ronde lijsten en bogen ondanks hun gotisch karakter. De engelen zelf hebben bolle gezichten en ronde kin.
Vóór 1500 ziet men bij Memling en Gerard David reeds renaissancevormen, terwijl in werkelijkheid tot ver in de 16e eeuw gotiek gebouwd
werd, want de bouwheeren volgden de schilders heel langzaam in het
aanvaarden van het vreemde en nieuwe. Het is dan ook onmogelijk de
tijdgrens tusschen 15e en 16e eeuw vast te houden voor de kunstwisseling, welke omstreeks dien tijd heeft plaatsgevonden. Hier is sterk van
invloed wat werd aangeduid als „das Generationsproblem". 2 ) Een
schilderstuk, rond 1510 ontstaan, kan nog gotisch van opvatting zijn,
wanneer de schilder het op ouderen leeftijd vervaardigde en dus feitelijk
!) Men denke hier aan de gerechtigheidstafereelen te Leuven en het laatgotische
stadhuis daar ter plaatse.
2
) Pinder, Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, Berlin, 1926.
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zijn ontwikkeling nog in de 15e
eeuw ligt; daarentegen zal een
20-jarig kunstenaar in datzelfde
jaar een modern werk kunnen
scheppen, omdat zijn jeugd in het
teeken staat der nieuwe kuituurstroomingen. Zoo kunnen terzelf
der tijd twee werken ontstaan van
verschillend stijl- en vormgevoel.
Meesters als Memling en Quinten
Matsijs, die den overgang zelf ge
heel hebben medegeleefd, toonen
die tweestrijdigheid zelfs in hun
eigen werken.
2I5 G o s s a c r t Ш е к о і п
Maar met dit voorbehoud blijft
·
'
" 8 е п ' Londcn·
er in de uitdrukkingsvormen der schilderkunst een bepaald stijlgevoel terug
te vinden, dat verwant is met de toenmalige vormen der architektuur. Is er
dan geen overeenkomst tusschen de bewegelijke netgewelven der laatgotiek
en de drukbewogen figuren der Manieristen? Voor de Duitsche beeldhouw
kunst is aangetoond, hoe deze steeds evenwijdig heeft geloopen met de
bouwkunst. 1 ) En hoe nauw de opvattingen en compositie der Nederlandsche schilderkunst met de architektuur verwant zijn, moge hierboven
voldoende zijn aangetoond. Maar de overgang van gotiek naar renaissance
kon op de paneelen met meer heftigheid uitgestreden worden dan in de
werkelijke gebouwen. De gerekte vorm der Manieristen is het hoog op
vlammen der stervende gotiek en levert een krampachtige tegenbeweging
op het streven naar breedte en ronding, waardoor deze tijd zich overigens
kenmerkt. Want het Manierisme is tenslotte niets anders dan de verbijste
rende tegenspraak, waarin de overgangstijd is verward geraakt. Eerst
schijnen de kunstenaars den vertikalen vorm tot het uiterste te willen
rekken als een laatste wanhopige overdrijving van het gotische gevoel;

) Walter Passarge, Das deutsche Vesperbild im Mittelalter, S. 100.
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dan komen ze uit reactie tot een rustige verbreeding en een harmonische
ronding. De grond voor deze verandering ligt in de derde dimensie.
Want verloor de Alanierist zich in een ijdel lijnenspel van louter ornamenteelen aard, voortaan begint de ruimte met bolle lichamen en volle gebouwen te heerschen. De schilders volgen de leiding der beeldhouwers;
hoc sculpturalcr een paneel er uitziet, hoe moderner het wordt gevonden.
De 16e eeuw vraagt afstand tusschen voor- en achtergrond, vrijheid voor
de figuren om te bewegen. De gebaren worden breeder en meer uithalend. Bij Gossaert's Aanbidding der Koningen trekken de personen
rond langs de zuilen der ruïne; de opstelling is niet meer vlak en ook
de engelen zweven in een kring (afb. 215). De tektoniek van de nieuwe
schilderkunst streeft naar den centraalbouw.
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STELLINGEN
ι.
Van Eyck's voorstelling van Maria in een Kerk (Berlijn) behoeft niet
te berusten op een nog onverklaard gebleven wonderverhaal der H.
Maagd, zooals Dülberg veronderstelt.
(F. Dülberg, Niederländische Malerei der Spätgotik und Renaissance,
München, 1929, S. 14/15).
П.
De onderstelling van Schmarsow, dat het paneel door van Eyck,
voorstellend Maria in een Kerk, zou zijn afgesneden, is om vormelijke
redenen te verwerpen.
(Schmarsow, Hubert und Jan van Eyck, Leipzig, 1924, S. 107).
III.
De meening van P. Wescher, dat op het paneel van Jeroen Bosch,
voorstellend Johannes op Patmos (achterzijde, Lijden van Christus,
Berlijn), de stad Nijmegen staat afgebeeld, is volstrekt ongegrond.
(Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1933, S 139).
IV.
Ten onrechte beweert Werner Körte, dat voor het stijlverschil der
gebouwen op Flémalle's Verloving van Maria (Madrid) geen „inhaltlicher Grund" bestaat.
(Werner Körte, Die Wiederaufnahme romanischer Bauformen in den
niederländischen und deutschen Malerei des 15 und 16 Jahrhunderts,
Diss. Leipzig 1930, S. 25).

V.
De uitspraak van Grisebach „Das 16 Jahrhundert kennt keine Porträtarchitektur auf Bildern" is in tegenspraak met de feiten.
(August Grisebach, Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1912, S 215).
VI.
Friedländer ziet in de zijvleugels der triptiek van den Meester der
Catharina-legende (Seminarie, Brugge) invloed van Rogier. Eerder zou
men invloed van Bouts mogen aannemen en wel voor het geheele werk,
want alle drie tafereelen zijn beïnvloed door dergelijke paneelen van
Bouts' Avondmaal.
(M. J. Friedländer, Die Alt-Niederländische Malerei, IV, S. ioj).
VIL
Er zijn redenen om aan te nemen, dat het paneel, voorstellend de drie
Maria's aan het H. Graf (Verz. Cook, Richmond), niet door van Eyck
geschilderd is.
VIII.
Het voormalige Gewandhuis te Nijmegen is in zijn oorspronkelijken
toestand een rechthoekig gebouw geweest, door een gekanteelden lijst
bekroond en met een hoog, oploopend dak, dat evenwijdig moet geloopen hebben met de Markt.

IX.
Ten onrechte verwaarloost Friedländer bij zijn oordeel over de stelling,
dat van Eyck's Sint Franciscus in het Zuiden is geschilderd, het element
van de architektuur, die een opvallend Italiaansch karakter vertoont.
(M. J. Friedländer, Die Alt-Niederländische Malerei, I, S. 103, Taf.
XLV en XLVI).

χ.
„Als stelregel behoort immers te gelden, dat bij de oplossing van
kunsthistorische vraagstukken niet de kunst, doch de historie den door
slag geeft. Eerst als geschiedkundige bewijsvoering niet mogelijk is,
komt het subjektieve kennerschap te hulp. Men moet zich wèl hoeden
krachtens kennerschap aan historische documenten bewijskracht te ontzeggen." Deze opvatting van G. J. Hoogewerff is onhoudbaar.
(Oud-Holland, 1929, blz. 200/201).
XI.
De Moderne Devotie heeft niet zooveel invloed uitgeoefend op de
kerkelijke bouwkunst der 15e eeuw als gewoonlijk verondersteld wordt.
XII.
De klassieke architektuur heeft niet zooveel invloed uitgeoefend op
de gebouwen der Nederlandsche Renaissance als de schilderijen laten
verwachten.
XIII.
Het rationalisme, waarvan Kropholler een aanhanger beweert te zijn,
spreekt niet overal uit zijn werk.
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