Het culturele gewaad van
Europa
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Inleiding: Europa en haar vele gezichten
Tegenwoordig wordt er veel gesproken over culturele diversiteit. Daarmee wordt de
verscheidenheid aan culturen binnen een specifieke regio bedoeld, of in de wereld in zijn
geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een samenleving kan worden afgeleid van
de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.
Met de verspreiding over de wereld heeft de mens zich succesvol aangepast aan de
verschillende omstandigheden zoals klimaat, geografie of bodemgesteldheid. De vele
afzonderlijke samenlevingen die ontstaan zijn, verschilden sterk van elkaar en vaak zijn
die verschillen er nog steeds. Dat vindt men terug in taal, maar ook in kleding, tradities of
artistieke vormgevingen.
Een goede indicatie om culturele diversiteit te meten is de taal, of anders gezegd het aantal
talen dat in een bepaalde regio wordt gesproken. Wanneer de voortekens ons niet bedriegen
is er momenteel een periode van wereldwijde afname aan talen en culturele diversiteit.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er wereldwijd iedere twee weken een taal niet meer
wordt gebruikt. Er is berekend dat als deze trend zich voortzet in 2100 maar liefst 90% van
de talen die tegenwoordig worden gesproken uitgestorven zullen zijn. Overbevolking,
immigratie en imperialisme zijn mogelijke verklaringen hiervoor. In 2005 werd door
UNESCO een verdrag overeengekomen waarin bepaald werd dat culturele diversiteit tot
het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid behoort.
Wat voor de wereld in dit opzicht geldt, speelt in Europa in hoge mate. De laatste decennia
is Europa erg met zichzelf bezig: het streven naar politieke eenheid, de angst voor
economische en politieke bedreigingen van buiten, zoektocht naar culturele en artistieke
identiteit. Culturele en artistieke grondslagen zijn echter zeer divers en bepaald door zeer
verschillende en wisselende omstandigheden. De EU financiert een orgaan dat zoveel
mogelijk Europese kunst- en cultuurroutes moet bedenken en promoten, van Viking-route
tot die van Le Corbusier, de impressionisten en Art Nouveau toe. Juist dit initiatief maakt
duidelijk hoe divers de culturele kaart van Europa is en bepaald wordt door
omstandigheden van tijd en plaats.
Alle politieke pogingen tot een vereniging van Europa zijn in het verleden eindig gebleken
en konden ook niet voorkomen dat culturele en artistieke verschillen in de regio bleven
bestaan, gevoed door eigen tradities, taal of economisch-sociale factoren. Er bestaat niet
zoiets als dé Europeaan. De voorouders van Europeanen zijn op verschillende momenten
onder uiteenlopende omstandigheden in de verschillende regio’s beland. Soms bleven hun
culturele tradities lang bewaard en boden de geografische omstandigheden weinig
mogelijkheden tot een plaats in de kopgroep van ontwikkelingen, soms waren tijd en
omstandigheden in het voordeel en ontwikkelden de volkeren daar een dominante cultuur.
Kunst is per slot van rekening de blauwdruk van een tijdperk in een regio onder soortgelijke
omstandigheden.
De verweving van politiek, economie, religie en sociale omstandigheden is altijd van grote
invloed geweest op artistieke ontwikkelingen in architectuur en kunst. Europa is een
schoolvoorbeeld van dit divers mozaïek. De vraag is waarom bepaalde kunsthistorische
ontwikkelingen een regio op voorsprong konden plaatsen en waarom andere regio’s een
achterliggende positie innamen. Hoe belangrijk waren de omstandigheden van het moment.
Maar ook hoe uitwisselingen van nieuwe artistieke ideeën tot uiteenlopende interpretaties
leidden onder invloed van eigen tradities en omstandigheden. Kortom, hoe oogt het
culturele gewaad van Europa door de tijd.
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Prehistorie in Europa: een ongelijk begin?
Europa is een continent van immigranten en dat is altijd zo geweest. Iedereen die buiten
Afrika woont, is een afstammeling van voorouders die ca. 60.000 jaar geleden uit dat
continent wegtrokken. Tussen ca. 600.000 en 40.000 jaar geleden leefde de homo
Neanderthalensis verspreid in Eurazië, als jager en verzamelaar. Hij stierf rond 40.000 vóór
Christus uit als gevolg van ziekten, natuurrampen of vermenging met competitieve
nieuwkomers. Van oorsprong was deze species ook afkomstig uit Afrika.
De nieuwkomers, home sapiens, bevolkten vanuit het Midden-Oosten een groot deel van
het continent en volgden het zich terugtrekkend ijs naar het noorden, met name tussen
26.500 en 19.000 vóór Christus. Deze jagers moesten zich aanpassen aan de koude
weersomstandigheden en verbleven in grotten of half ondergrondse woningen. Tijdens het
Gravettien (ca. 28.000-22.000 vóór Christus) ontwikkelden zich in Zuidwest en CentraalEuropa eerste artistieke ideeën in zog. Venusbeeldjes en realistische diervoorstellingen.
Ongetwijfeld zijn deze werken verbonden met ideeën rondom noodzaak tot vruchtbaarheid
en overleven. Per slot van rekening was de laatste periode van het Gravettien uiterst koud
wat grote invloed moet hebben gehad op de voedselvoorziening en de verwoede pogingen
tot overleven. De abstrahering van de idolische vrouwenfiguren duidt op de verbeelding
van een idee, de realistische voorstellingen van dieren die als prooi dienden op die van de
harde werkelijkheid. De Noord-Europese vlakte en Scandinavië bleven onbewoond in deze
periode.

Venus van Laussel

Rotsschildering, Chauvet

Sinds het begin van het Mesolithicum rond 12.500 vóór Christus onderging Europa grote
veranderingen. Door de geleidelijke stijging van de temperatuur werd het noorden van
Europa ook bewoonbaar. Vanaf ca. 9000 vóór Christus ontstond de landbouwcultuur.
Blijkbaar waren in de Balkan de voorwaarden het vroegst uiterst gunstig: in Lipenski Vir
in een bocht van de Donau in Servië was al rond 9500 vóór Christus een hoog ontwikkelde
nederzetting, aanvankelijk van vissers maar na zo’n 1500 jaar groeide deze uit tot een serie
dorpen van landbouwers. Volgens de jongste inzichten is de landbouw in Europa gekomen
door migrerende boeren uit Anatolië. Overal waar in Europa begonnen werd met landbouw
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vindt men de genetische handtekening van Anatolië. Het bleven aparte groepen die
gescheiden leefden van de oorspronkelijke jager-verzamelaars.
Gedurende het Neolithicum kwam de landbouwcultuur vanuit Anatolië en het MiddenOosten in Europa in opmars. Migrerende boeren brachten de landbouw mee naar het
zuidoosten van Europa. Vandaar verspreidde het zich door o.a. Egeïsche boeren in
noordwestelijke richting met een snelheid van ongeveer 1 kilometer per jaar. De Balkan en
het zuiden van Europa hadden lange tijd de beste papieren: prachtig beschilderd aardewerk,
kleine sculpturen en nederzettingen met huizen geven daar blijk van. Sommige
nederzettingen van de Cucuteni-Trypillia cultuur in Oekraïne en delen van Bulgarije zijn
groter dan de steden van de Sumeriërs in Mesopotamië en zelfs ouder. Tussen ca. 6000 en
4000 vóór Christus gebruikte men in grote delen van de Balkan het Vinĉa beeldschrift.
Deze primitieve schriftvorm moet onlosmakelijk verbonden zijn geweest met de culturele
voorsprong van deze regio in Europa in deze periode. Invloed vanuit Mesopotamië
vanwege de komst van landbouwkolonisten ligt voor de hand.
Uit archeologisch onderzoek in Servië en Bulgarije is gebleken dat het vervaardigen van
brons al 1500 jaar eerder werd toegepast dan in Mesopotamië, vanaf ca. 4650 vóór
Christus. Deze regio is rijk aan de grondstoffen tin en koper. Toch heeft deze periode maar
zo’n 500 jaar geduurd. Het is niet uitgesloten dat met de opkomst van de semi-nomadische
steppevolkeren van de Yamnaya in de Pontische steppen ten noorden van de Zwarte Zee
grote veranderingen in Europa ontstonden sinds ca. 3000 vóór Christus. De Yamayna
cultuur wordt wel beschouwd als de thuisbasis van de Indo-Europese talen. Opmerkelijk is
dat de Cucuteni-Trypillia nederzettingen plotseling verdwenen, mogelijk door
pestuitbraken die de Yamayna Europa binnenbrachten. Zij hadden paarden en gebruikten
het wiel; Europa kwam in aanraking met een mobiele levensstijl. De latere culturen van de
Trechterbekers, Touwbekers of Klokbekers dragen alle hun genen. Cultuurhistorisch is hun
belangrijkste betekenis gelegen in het gebruik van grafheuvels (kurganen) die in grootte en
inhoud een afspiegeling waren van de status van de overledene. Met de opmars van de
Yamayna verspreidde zich dit karakteristiek grafgebruik tot in Noord-Europa.

Kaart met verspreiding Yamayna-cultuur vanuit Pontische steppen

Van Bronstijd naar Ijzertijd: Europa in verschillende snelheden
De Bronstijd was een keerpunt in de geschiedenis. De techniek om met een legering van
metalen vormen te gieten raakte overal in Europa verbreid, in het zuidoosten eerder dan in
het westen en noorden. Minstens zo belangrijk was de ontwikkeling van technieken om
mijnen te exploiteren en bovenal een verbetering van de logistiek. Grondstoffen moesten
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worden aangevoerd, producten verhandeld. De regio van de Balkan speelde hierbij ook
weer een grote rol vanwege de aanwezige grondstoffen, maar de Egeïsche beschavingen
werden nu koploper. De Minoïsche cultuur op Kreta groeide sinds ca. 3500 vóór Christus
uit tot de eerste ontwikkelde beschaving in Europa met een complexe stadscultuur sinds
ongeveer 2000 vóór Christus. Vanuit monumentale paleizen zoals die in Knossos of
Phaestos werd het eiland bestuurd, de economie geregeld en de religie in stand gehouden.
De Minoërs waren handelaren, met Cyprus vanwege de kopermijnen, met Anatolië, Egypte
en het Midden-Oosten. Santorini op Thera was een belangrijk tussenstation in de handel
met Cyprus. Zij ontwikkelden een schrift, het nog niet ontcijferde Lineair A. Door de
economische welvaart ontwikkelde zich een bloeiende cultuur. In de architectuur deed voor
het eerst de zuil zijn intrede. Artistieke prestaties stonden op een hoog niveau met gevoel
voor realisme en verfijning. In muurschilderingen werden landschappen voorgesteld,
dieren of rituelen. Vanwege hun dominante commerciële betekenis verspreidden zich de
Minoïsche kunstvormen tot ver buiten het eiland, van Egypte, Canaän tot Thera en het
Griekse vasteland. Een vulkaaneruptie op Thera en de daaruit ontstane tsunami brachten
veel schade aan de Minoïsche beschaving. Uiteindelijk veroverden de Mykeense Grieken
het eiland.
De laatste fase van de Bronstijd op het Griekse vasteland werd bepaald door de Mykeense
cultuur van ca. 1700-1050 vóór Christus. De Mykeners waren inheemse Grieken die door
contacten met de Minoërs en andere Mediterrane culturen een eigen beschaving wisten op
te bouwen. De Minoïsche invloed was groot: religieuze ideeën schoten op het Griekse
vasteland wortel: het Lineair B was een voortzetting van het Minoïsche Lineair A, de
invloed van de kunstvormen was groot, de bouwkunst werd met Minoïsche elementen zoals
de zuil verrijkt. De Mykeense beschaving kende ook een groot handelsnetwerk, maar was
agressiever wat in de paleisbouw met zware muren op hoge plateau’s zichtbaar is. Er is
veel wapentuig gevonden. Landbouw en handel werden vanuit paleizen als Mykene, Tiryns
of Pylos georganiseerd. Producten geraakten tot in Spanje en Italië, zelfs tot in Beieren of
Zuid-Engeland zijn Mykeense voorwerpen gevonden. Hoewel de Mykeners eeuwenlang
de Mediterrane wereld militair en handelstechnisch beheerst hebben, was hun artistieke
wereld vooral bepaald door Minoïsche invloed. In hun grafgebruiken zetten zij de traditie
van het gebruik van grafheuvels met enorme grafkamers van de oudere steppencultuur
voort.

Knossos, Minoïsche stier

Mykeense stier

Minoïsche stier

Nog altijd is de vraag hoe de Mykeense bechaving aan zijn einde kwam. Wellicht was het
een samenstel van factoren. De komst van de Zeevolkeren in de 12de eeuw vóór Christus
verstoorde de kaart van het oosten van het Middellands Zeegebied danig, daarnaast werd
Griekenland binnengevallen door de Doriërs en mogelijk was er sprake van interne
oorlogen.
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In het prille begin van de Ijzertijd brak voor Europa een nieuw tijdperk aan. Sinds de 8ste
eeuw vóór Christus ontwikkelde zich in de vroeg-Griekse cultuur de polis, een politieke
gemeenschap van burgers in een stad, een netwerk van dorpen of stadstaat. Autonomie en
onafhankelijkheid was daarbij de drijfveer. Er ontstond een indeling van sociale klassen,
in de ekklesia vonden beraadslagingen en stemmingen plaats, bestuurders werden gekozen
en er was sprake van directe democratie. Er werd een eigen schrift ontwikkeld, afgeleid
van het Fenicische alfabet, munten kwamen in omloop. Vanwege overbevolking, interne
politieke problemen of expansie van de handel werden kolonies gesticht aan de ZuidEuropese kusten, in Klein-Azië en rond de Zwarte Zee. Altijd waren dit ook onafhankelijke
steden. Daarmee verspreidde zich de Griekse kunst en cultuur als een lopend vuurtje door
Zuid-Europa en bleek al snel uiterst invloedrijk in gebieden die tot dan toe nog een
prehistorisch bestaan kenden.
Het idee van menselijke vrijheid – de historische ontdekking dat de mens een zelfstandig
wezen is, wiens handelingen niet bepaald worden door krachten buiten hemzelf, maar door
innerlijke wilskracht– is de belangrijkste prestatie van het Griekse denken. Het
onderscheidt hen van alle andere volken in de oudheid en heeft de funderingen gelegd van
onze moderne westerse beschaving. Begrippen als prestatie en hoogmoed zijn dan ook
schering en inslag in de vroege Griekse literatuur. Zowel bij Olympische sporten als de
productie van beschilderde vazen treft men consequent vermelding van namen van
winnaars of signering van makers/kunstenaars aan.

Paardenhoofd. Akropolis, 5de eeuw v. Chr. Paardenhoofden, Etruskisch Paardenhoofd, Thracisch

In de klassiek Griekse cultuur was de mens het middelpunt van denken en handelen
geworden. De prestatiemaatschappij was geboren. Grieken gebruikten de term ‘agoon’, wat
letterlijk ‘handelen, doen’ betekent, maar meer specifiek ‘de eerste zijn, de beste zijn,
uitblinken’. Op alle mogelijke terrein ziet men dat in de Griekse beschaving terug. Het
maakt deze beschaving uniek. Schilders en beeldhouwers probeerden elkaar om beurten te
overtreffen in techniek en vakmanschap, wat leidde tot de klassieke canons in het midden
van de 5de eeuw vóór Christus in het werk van bijv. Myron of Polycleitos. De vaastechniek
ontwikkelde zich ongekend, van zwart- naar roodfigurig. In de bouwkunst werden tempels
en theaters tot perfecte vormen ontwikkeld. De abstracte mythologie van vroegere culturen
was vervangen door een mythologie van goden en helden met menselijke karakteristieken.
De filosofie maakte een revolutie door. Socrates onderzocht welke diepere en grotere
achterliggende principes verscholen liggen voorbij de waarneembare werkelijkheid. Plato
onderzocht transcendente ideeën als het Schone, Ware en Goede die onderliggend aan de
vergankelijke wereld zijn. Aristoteles was de eerste werkelijk systematisch opererende
filosoof, die verklaringen zocht aan de hand van empirisch onderzoek.
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Vooral na de Perzische oorlogen waren de Grieken trots op hun prestaties, die zij
beschouwden als het resultaat van mentale en intellectuele training enerzijds, en fysieke
oefening anderzijds. Athene moest zich na deze oorlogen doen gelden als de kampioen van
de vrijheid. Er ontwikkelde zich zoiets als een ideaaltype, waarin deze lichamelijke en
geestelijke kwaliteiten gecombineerd werden. Dat komt tot uitdrukking in de razendsnelle
evolutie van de beeldhouwkunst tot een ideaal eindresultaat, de canon, maar ook in de
perfectie van de architectuur waar de Griekse tempel met het Parthenon als icoon het
absolute symbool werd. Vanuit het Griekse moederland werden architectuurmodellen en
beelden als vertegenwoordiging van deze kernwaarden geëxporteerd naar kolonies en zelfs
verder. De Griekse kunst en architectuur leek standaard geworden te zijn bij de zoektocht
naar nieuwe idealen, ook in gebieden van het prehistorisch Europa. Door economische
contacten met de Grieken raakte de Etruskische kunstproductie in de ban van Griekse
voorbeelden. De Thraciërs in Bulgarije speelden geruime tijd een belangrijke politieke rol
in de Griekse wereld, maar waren verkocht door de Griekse artistieke vormen en stijl.
De vroege ijzertijd in grote delen van Europa tussen ca. 800 en 450 vóór Christus staat
bekend als de Hallstattperiode in een gebied ten noorden van de Alpen. Kenmerkend is de
overname van het begraven in grafheuvels uit de late Bronstijd Tegen de 6de eeuw vóór
Christus had de Hallstatt-cultuur zich verbreid over grote gebieden van West- en CentraalEuropa tot in Noord-Italië. Delen van Engeland en Iberia maakten in de laatste fase deel
uit van deze cultuur. De maatschappij was georganiseerd in stammen, van dorpen tot
grotere nederzettingen. In de gehele regio ontstond een intensieve handel die de opkomst
van een economische elite bevorderde. Het geheim van zoveel contacten in diverse
Europese gebieden zal de Keltische taalverwantschap geweest zijn, gebruikt als lingua
franca, ondanks de grote diversiteit van culturen of politieke structuren. In de laatste fase
van de Halstattcultuur tussen ca. 600 en 475 vóór Christus zijn de meeste rijke graven van
de opkomende elite in het westen geconcentreerd rondom een handvol forten op heuvels.
Dit alles lijkt verband te houden met de stichting van de Griekse kolonie Massalia rond 600
vóór Christus. De nieuwe vorstendommen lagen dichtbij de belangrijke routes die de Rijn,
Seine, Loire en Boven-Donau met de Rhône verbinden. Zo konden geweldige
handelswinsten worden gemaakt, maar men kreeg ook toegang tot luxe goederen uit
Griekenland en het Middellandse Zeegebied. Dat betekent echter niet, zoals wel wordt
beweerd, dat de import van goederen uit de klassieke wereld de ‘barbaarse’ Kelten snel
veranderden. Het duidde veel meer op het feit dat enkele samenlevingen in het noorden
voldoende ontwikkeld waren zodat zij dit soort exotische producten gingen gebruiken en
waarschijnlijk zich de beeldtaal eigen konden maken.

Vix, detail Griekse krater uit Keltisch graf
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Door de intensieve contacten met de Griekse kolonie Massalia en de invloed van de
Griekse cultuur veranderden sinds ca. 600 vóór Christus Hallstatt-nederzettingen in
sociaal en economisch opzicht. Machtige lokale vorstendommen ontstonden die de
verdeling van luxe goederen van de Middellandse Zeegebieden organiseerden. Rond 500
vóór Christus hielden de intensieve handelscontacten met Massalia door onbekende
redenen op. Tegelijkertijd breidde de Keltische Golasecca-cultuur zich tot in Noord-Italië
en de Keltische regio uit. Deze cultuur stond ook in contact met de Etrusken. De handel
via de Alpen verdrong die met de Grieken in Zuid-Frankrijk. Er ontstonden twee gebieden
van opkomende macht en innovatie: het Marne-Moezelgebied met handelsbetrekkingen
met de Povlakte en de Golasecca-cultuur, en een Boheemse regio met contacten met het
Adriatisch gebied via de oostelijke Alpen en de Veneti. Hiermee was de tweede fase van
de Keltische cultuur aangebroken, de La Tène-cultuur. De Keltische wereld stond aan de
vooravond van een enorme gebiedsuitbreiding tot in de Balkan, Griekenland en zelfs
Turkije. Het noorden van Italië werd Keltisch-sprekend. De Britse contacten met de
landen aan de Middellandse Zee waren in de Ijzertijd intensief, vooral vanwege de export
van grondstoffen als tin. Waarschijnlijk werden door bloedverwantschap met Bretagne
en Belgica maar ook door banden van politieke aard in de La Tène tijd continentale ideeën
overgenomen en het duidelijkst zichtbaar in artistieke vormen. Ierland maakte pas in de
eerste eeuwen na de jaartelling deel uit van de Keltische wereld.
Het is frappant dat aan het begin van de La Tène cultuur in de periode rond 500 vóór
Christus voor het eerst monumentale gebeeldhouwde figuren in de grafcultuur worden
aangetroffen. De Krijger van Hirschlanden en Prins van Glauberg zijn daarvan
voorbeelden in Baden-Württemberg en Hessen. Weliswaar primitief hebben zij
verwantschap met enkele beelden in Italië en is een Griekse oorsprong niet uitgesloten.

Hirschlanden, Keltisch Sounion, Grieks

Capestrano, Piceni

Glauberg, Keltisch

De La Tène stijl ontwikkelde zich niet in een vacuum. De wortels ervan liggen in de oudere
Hallstatt cultuur, maar ook in de Etruskische en Griekse en zelfs die van Voor-Azië en
Mesopotamië. Veel klassieke motieven, zoals lotusbloemen en dierenfiguren, kunnen
9
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worden herleid tot Assyrische en Perzische prototypes. Veel van de vroegste La Tène
kunstwerken zijn in graven gevonden waar ook Etruskische en Griekse geïmporteerde
voorwerpen werden gevonden. De Keltische kunstenaars imiteerden echter deze
voorwerpen niet, maar ontwikkelden een nieuwe vorm en decoratie. De Keltische stammen
moeten dus verantwoordelijk geweest zijn voor de introductie van een groot aantal nieuwe
artistieke vormen in Europa. Met de opdringende macht van de Romeinen zou veel hiervan
geassimileerd worden.
Vanwege een geslaagde expansiepolitiek door kolonisaties en handelsactiviteiten geraakte
de Griekse cultuur door middel van artistieke producten tot ver in Europa. Technologische
en kwalitatieve perfectionering konden rekenen op een hoge waardering. Het is pas de
laatste decennia dat steeds duidelijker wordt dat het ‚barbaarse‘ Europa van de Kelten zélf
ook een enorme artistieke dynamiek had. Toch is de Griekse invloed op de artistieke
ontwikkeling bij de Kelten evident.
Sinds Alexander de Grote grote delen van Azië veroverde en de Grieken in aanraking
kwamen met de kunst en architectuur van grote rijken zoals dat van de Perzen, ging een
nieuwe dynamiek niet meer zozeer uit van het moederland, maar ontwikkelde de
Hellenistische cultuur zich vooral in Klein-Aziatische kolonies. Beeldtaal werd minder
dogmatisch, klassieke regels verlaten. De Aziatische heerserscultuur maakte de klassiek
Griekse schatplichtig: architectuur werd megalomaan en hybridisch, dramatiek maakte
zich meester van de beeldtaal. De Griekse cultuur werd nu zélf sterk beïnvloed door
vreemde en nieuwe culturen en het moederland speelde daarbij nauwelijks een rol. De
Romeinse cultuur werd uiteindelijk erfgenaam van deze vernieuwde Griekse cultuur.

Romeinse cultuur: één rijk met veel gezichten
In de 2de eeuw vóór Christus schreef Polybios al dat in zijn tijd goed merkbaar was dat er
sprake was van een organische wereld vanwege de Romeinse veroveringen van het
Middellandse Zeegebied. Deze constatering zou nog meer gewicht krijgen sinds het begin
van de keizertijd toen een groot deel van Europa politiek verenigd was of via handel of
diplomatie onderling verbonden. Met de stabiele regering van de eerste keizer Augustus
werd een eeuwenlange periode van ´eenheid‘ en welvaart ingeleid. Vergilius had in 40
vóór Christus in zijn vierde Eclogae deze Gouden Tijd al voorspeld. Augustus verdubbelde
de omvang van het Romeinse territorium, Trajanus zou aan het begin van de 2de eeuw de
grens in het noorden aan de Donau vastleggen. Daarmee was een politiek verenigd Europa
ontstaan met sterke centrale bestuursstructuur maar ook een zeer uiteenlopend gremium
aan volkeren met eigen tradities en culturen.

Vienne, tempel Augustus
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De volkeren in het oosten van Europa, maar ook in het zuiden van Italië waren sterk
beïnvloed door de Griekse en de Hellenistische culturen. In de centrale en westelijke delen
van het rijk leefden Keltische stammen die veel van hun tradities lange tijd wisten te
behouden. Dat gold ook voor de Germaanse stammen ten noorden van de Rijn.
Wie in de keizertijd door het Romeinse Europa reisde, zou veel uniforme verschijnselen
hebben waargenomen. Er bestond overal een uitgebreid netwerk van wegen, steden in de
provincies waren voorzien van standaardgebouwen voor allerlei doeleinden -tempels,
theaters, amfitheaters, aquaducten, fora, thermen, basilica’s, etc.-, overal bestond hetzelfde
muntgeld, en zelfs de elite kleedde zich min of meer uniform. Wetgeving gold voor het
gehele rijk, evenals de keizercultus en bijbehorende tempels.

Augustus als Jupiter

Claudius als Jupiter

Hadrianus als Mars

Belangrijk onderdeel van de Romeinse identiteit was in tegenstelling tot die van de Grieken
de politiek van de openheid. Het verlenen van burgerrechten aan niet-Romeinen maakte
het mogelijk om legers van nooit eerdere geziene omvang op te stellen. Hun eigen wortels
hadden per slot van rekening ook een gemengde oorsprong. Zo verbond Augustus de
Romeinse cultuur met de Griekse door Vergilius de opdracht te geven tot het epos van de
Aeneïs. De Trojaanse held Aeneas moest het nieuwe Ilion, het nieuwe Troje stichten. Veel
kenmerken van Hellenistische heersers ziet men bij de Romeinse keizers terug. De
uitgesproken belangstelling voor de Griekse cultuur is zelfs een handelsmerk van diverse
keizers geweest. Het Griekse pantheon van goden werd uitgangspunt van het Romeinse
pantheon, de keizercultus werd daarin geïntegreerd. Om politiek propagandistische
redenen liet Augustus zich bij zijn bouwoperaties en artistieke opdrachten inspireren door
roemruchte voorbeelden uit de Griekse oudheid. Eén van de beste voorbeelden is een meer
dan levensgroot beeld van Augustus, gevonden in Primaporta bij Rome, dat letterlijk is
bepaald door de canon van Polycleitos in zijn Doryphoros. De Ara Pacis in Rome is qua
model gebaseerd op het altaar van Pergamon uit de Hellenistische tijd, de reliëfs getuigen
van een renaissance van de klassiek Griekse beeldhouwkunst zoals de reliëfs van Phidias
voor het Parthenon. Met de vorm van het mausoleum -ja zelfs de naam- van Augustus
werden de monarchistische aspiraties van Augustus’ heersersopvatting naar Hellenistisch
voorbeeld gepropageerd.
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De Romeinen kopieerden veel Griekse werken en veel van de Griekse erfenis vond haar
weg in de Romeinse kunst door middel van geschreven werken en onderwijs. Talloze
Romeinse kunstenaars waren afkomstig van de Griekse kolonies. Waar Griekse
kunstenaars zeer hoog werden gewaardeerd in hun maatschappij, bleven Romeinse
kunstenaars vaak anoniem en werden beschouwd als handelslui. Er zijn bijna geen
gesigneerde Romeinse kunstwerken. De Griekse kunst was onderwerp van geleerden en
filosofen die uitgebreide theoretische traktaten erover schreven, bij de Romeinen gold de
beeldende kunst meer als decoratie, symbool van status en welvaart, én middel tot politieke
propaganda. De in 1506 gevonden Hellenistische beeldengroep van Laocöon in Rome
blijkt in de tijd van Augustus naar Rome gehaald te zijn en werd een visualisering van
Rome’s nauwe band met Troje. De villa van Hadrianus in Tivoli is bijna de totale
verwezenlijking van een Griekse wereld in een Romeinse ‘setting’, beeldende kunst en
vooral portretkunst waren in zijn regeerperiode Grieks van stijl.
Ook in de bouwkunst drongen de klassieke Griekse stijlen overal door, waarbij de
Romeinen wel altijd de voorkeur gaven aan de meest rijke en plastische varianten.
Essentieel hierbij is echter dat het in bijna al de gevallen om officiële opdrachten handelt,
ofwel om een kunstpolitiek om propagandische doeleinden te dienen.
Toch bestond in de Romeinse keizertijd niet één en dezelfde cultuur die centraal werd
geregisseerd. In het gehele rijk was een uitwisseling en coëxistentie van diverse religies,
gebruiken en artistieke tradities. Elke regio had een eigen geschiedenis, een eigen cultuur
en een eigen relatie met Rome. Kunstvormen tonen zowel de reikwijdte als de grenzen van
de Romeinse invloed. Circulatie van materialen, methoden en objecten vormden een zekere
culturele eenheid, en toch zorgden het voortbestaan van lokale gebruiken, ideeën en
vormen voor de continuïteit van een culturele en artistieke diversiteit.

Geboeide Gallische krijger. 2de eeuw

Stervende Galliër, Romeinse kopie. Origineel 230-220 v. Chr.

De politieke openheid van de Romeinen blijkt uit het feit dat zij anders aankeken tegen
vreemdelingen dan de Grieken,. Voor de laatsten golden vreemdelingen als barbaren in de
letterlijke zin, de Romeinen daarentegen onderhielden een innige relatie met hen,
beschouwden hen in eerste instantie als anders sprekenden en besteedden alle energie in
het romaniseren van hen: politiek en economie waren er ermee gediend. In tegenstelling
tot de Grieken verbeeldden zij de vreemdelingen regelmatig. Blijkbaar moesten beelden
van barbaren voor officiële propaganda voldoen aan de Griekse propaganda-stijl, terwijl
bij beelden of figuren in een regionale of lokale contekst de nadruk vooral bij de uiterlijke
niet-Romeinse kenmerken lag.
12
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Waar in de klassieke oudheid de Griekse bouwkunst en beeldende kunst vooral dienstbaar
waren aan de religie, verdween dat monopolie in de tijd dat de heersers van de
Hellenistische koninkrijken een nieuwe elite van opdrachtgevers werden. Beeldende kunst
kreeg een artistieke, decoratieve waarde voor de happy few. Het was in deze fase van
ontwikkeling dat Hellenistische kunst in Rome werd geïntroduceerd. De Romeinse
artistieke cultuur bewees echter enkel lippendienst aan de formele Griekse canons, aan de
principes van het naturalisme. Klassieke regels werden verlaten wanneer zij de
symbolische expressie van zaken die voor de Romeinen werkelijk van belang waren,
belemmerden: promotie van burgerlijke en politieke idealen, het uitventen van persoonlijk
succes. De heersende klasse in Italië, maar zeker ook in Spanje, Engeland of Gallië, had
enkel de vernislaag van de Griekse cultuur overgenomen. In hun hart bleven zij trouw aan
de irrationele vormen van bijgeloof. De Hellenistische stijlvormen kregen dan ook weinig
vat op de krachtige Keltische of Germaanse religieuze tradities. Uit de oostelijke provincies
verspreidden zich religies van ‘redding’ (Neo-Platonisme, Dionysos-cultus, Mithrascultus, christendom) naar Rome en vervolgens door heel het rijk. Juist in de randgebieden
van het Romeinse rijk met zijn duizenden soldaten in kampen en bij steden met officiële
kunstvormen voor politieke propaganda, zijn talloze Mithras-heiligdommen aangetroffen
met uitgebreide beelddecoratie. Waarschijnlijk was de introductie van irrationele
denkbeelden bij de elite in Rome en andere grote bestuurscentra veel groter dan elders in
het rijk. Wellicht verklaart dat ook de vroege christenvervolgingen in steden als Rome,
Milaan of Lyon, terwijl uit gebieden daarbuiten weinig tegenwerking was. De uitgebreide
iconografie van de Mithrasvoorstellingen in het westen lijkt dichterbij de vormentaal uit
het Midden-Oosten te staan dan die bij heiligdommen in Rome: alsof daar nog langere tijd
een klassiek vernis gewenst was.
De tolerantie binnen de romanisering heeft het ook mogelijk gemaakt dat zowel in het
westen van het rijk Keltische goden en heiligdommen, als ook in het oosten religieuze
denkbeelden als die van de Thracische heros bleven bestaan. Dat werd onderstreept door
een eigen provinciale stijl van de beeldtaal, eigenzinnig zonder een vernis.

Romeins glas, Keulen

Terra sigillata, Gallië

Artistieke specialismen bereikten soms meer in de Romeinse provincie een hoogtepunt dan
in Italië of Rome. Sinds de ontdekking van het glasblazen aan het begin van de keizertijd
nam de luxe glasproductie een enorme vlucht. Opmerkelijk is dat de beste ateliers te vinden
waren in grenssteden als Keulen of Trier. Tot in de laatromeinse tijd werden hier de meest
bijzondere exemplaren vervaardigd. In Engeland, Spanje en Gallië bleef sinds de Keltische
tijd metaalbewerking in brons, zilver of goud een specialisme met eigen regionale
kenmerken in decoratievormen. Luxe aardewerk als terra sigillata werd aanvankelijk in
13
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Arezzo gemaakt. Het specialisme van deze in vormschalen gemaakte bijzondere producten
werd aan het begin van de keizertijd naar Gallië verplaatst, eerst la Graufensenque in het
zuiden, -later naar het midden en noorden- en kende een ongelofelijke bloei.
Romeinse auteurs schreven vaak met dédain over de voor hen vreemde volkeren in Europa,
het ontstane beeld was over al het algemeen negatief. Dat maakt des te duidelijker dat de
Romeinen na hun veroveringen nog lange tijd te maken hadden met het voortbestaan van
eigen culturele tradities. De elite van deze volkeren zal zich hebben aangepast aan de
Romeinse cultuur, de enige manier om machtiger en rijker te worden, maar de politiek van
romanisering liet altijd ruimte aan de eigen culturele en artistieke waarden van de volkeren
in de regio. Zo bleef in het Romeinse Europa een culturele diversiteit gewaarborgd.

Verval van het Romeinse rijk en nieuwe identiteiten
Het Romeinse Rijk was omringd door ‘anderen’ die met verschillend begrip werden bezien
maar op complexe wijze samenwerkten. De Europese grenzen werden gedeeld met minder
georganiseerde politieke groepen die door de Romeinen ‘barbaren’ werden genoemd. De
Picten waren aan de noordgrens een bedreiging. De lange grens aan de Rijn en Donau werd
bedreigd door voornamelijk Germaans-sprekende groepen: de Franken aan de BenedenRijn, de Alemannen aan de Midden- en Boven-Rijn, de Goten aan de Beneden-Donau en
de steppen van het huidige Oekraïne. In het huidige Nederland waren er bovendien de
Friezen, in Noord-Duitsland de Saksen en ten oosten daarvan de Vandalen en
Longobarden. De stammen werden geleidelijk aan wel machtiger, wellicht door contacten
met de Romeinse wereld. Daardoor werden zij ook gevaarlijker.
Aan het begin van de 5de eeuw drongen de oprukkende Hunnen Europa binnen, maakten
de Oostgoten voor een halve eeuw tot hun vazallen en dreven de Visigoten en andere
Germaanse stammen het verzwakte Romeinse rijk in. De Visigotische plundering van
Rome onder leiding van Alaric in 410 sloeg in als een bom. In 455 zouden de Hunnen
onder Geiseric de stad nog eens plunderen.

Kaart Volksverhuizingen
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In 406 trokken de Vandalen vanuit Pannonië de Rijn over en vielen Gallië binnen. Via het
Iberisch schiereiland trokken zij in 429 onder Geiseric naar Noord-Afrika. Inmiddels waren
de Visigoten in 418 het Iberisch schiereiland binnengedrongen en zouden daar een rijk
vormen tot de komst van de Arabieren in 711.
Nadat de Salische Franken het Romeinse Rijk waren binnengedrongen stichtten ze in 440
een koninkrijk met Doornik als centrum. In het oosten van Gallië hadden zich de
Bourgondiërs gevestigd. In 476 kwam een einde aan het West-Romeinse Rijk. Inmiddels
maakten de Oostgoten het Oost-Romeinse Rijk in de Balkan onveilig. In 481 kregen zij
van de Oost-Romeinse keizer Zeno een deel van de Balkan in bezit en Theodoric werd
koning van Italië als vertegenwoordiger van de Oost-Romeinse keizer. Nu werd Rome
bestuurd vanuit Ravenna door een koning die zich gedroeg als een keizer.
Oorspronkelijk afkomstig uit Scandinavië of Noord-Duitsland vielen de Longobarden
vanuit hun 5de eeuwse positie ten noorden van de Donau in 568 Italië binnen. Grote
gebieden in Noord-, Centraal- en Zuid-Italië kwamen hen in handen.
De meeste volkeren die West-Europa binnengevallen waren, werden in de 5de eeuw in een
Romeinse traditie bestuurd, maar zij waren meer gemilitariseerd. Hun belastingstructuren
waren echter zwakker en hun economieën eenvoudiger. Volkeren zoals die van de
Vandalen, waren christelijk. Velen waren vertrouwd met het Latijn. Toch waren er ook
gebieden zoals Noricum, het noorden van Gallië en Brittannië sinds de Romeinen hier
wegtrokken in 410, waar geen politiek leiderschap was en de sociale ineenstorting groot.
In het oosten waren in de 5de eeuw veel minder traumatische ervaringen. De patriarch van
Constantinopel was inmiddels een belangrijke hoofdrolspeler in politieke zaken, dat gold
niet voor de paus in Rome. De verhouding van staat en kerk was veel intiemer dan in het
westen. Aan het begin van de 5de eeuw was het christendom grotendeels ingeburgerd in
het Romeinse Rijk, zowel in oost als west. De structuur van de Kerk met zijn duizenden
bisschoppen en eigen fondsen maakte het mogelijk dat zij de politieke fragmentatie in de
5de eeuw overleefde en zelfs de religieuze wereld bepaalde en domineerde. Zo zou de
Romeinse cultuur niet geheel verdwijnen, maar kreeg door Kerk en politiek een ander
gezicht.

koning Arthur

keizer Justinianus

koning Agilulf

Tegen 500 was West-Europa provincialer geworden, de nieuwe volkeren waren vooral
gericht op eigen cultuur en politiek. Belasting was niet meer de basis van de staat, landbezit
was de nieuwe bron van welvaart. Oost-Europa werd verenigd in het vroege Byzantijnse
rijk en maakte een bloeitijd door onder keizer Justinianus. Rond 650 beschouwden de
aristocratieën zich niet meer als Romeins, maar Frankisch, Angelsaksisch of
Longobardisch. ‘Romeinen’ waren beperkt tot het rijk in het oosten en tot de niet
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Longobardische delen van Italië, met bovenal Rome. Als gekerstende rijken werden zij
acceptabel als de basis van nieuwe nationale identiteiten: Magyaren voor Hongarije,
Franken voor Frankrijk, Longobarden voor Italië, Angelsaksen voor Engeland, Germanen
voor Duitsland, gevolgd door Serven voor Servië, Kroaten voor Kroatië of Vikingen voor
Scandinavië. Het toekomstige mozaïektapijt van Europa was gelegd.
De artistieke vormen in deze nieuwe politieke setting van Europa kent meerdere gezichten.
Enerzijds brachten de eigen tradities van siervormen in email of metaalwerk nieuwe stijlen
van diervoorstellingen of vlechtwerk Europa binnen. Vaak werd deze vermengd met de
traditionele, vaak Keltische, vormentaal van de regio. Men herkent dan ook in de
verschillende rijken een eigen idioom. Deze zou elk een eigen weg vinden in de christelijke
wereld van manuscripten of reliëfs. Zo ontstaan belangrijke verschillen tussen de
decoratieve motieven in bijvoorbeeld Ierland, de Germaanse wereld of die van de
Longobarden of Franken. Omdat de meeste voorbeelden in religieuze kunst te vinden zijn,
blijkt de Kerk steeds meer een overheersende rol te gaan spelen. Dat blijkt wellicht nog
meer uit de architectuur van deze tijd die voornamelijk bewaard is in kerken. Omdat alle
volkeren van de nieuwe rijken in West-Europa nauwelijks ervaring hadden met bouwkunst
verbaast het niet dat Romeinse gebouwen tot voorbeeld dienden. Niet klassiek geschoolde
handen produceerden echter eigen vertalingen van de Romeinse voorbeelden, minder
verfijnd maar met gevoel voor eigen tradities van siervormen.

Jouarre, Merovingisch reliëf

San Pedro de la Nave, kapiteel

Book of Lindisfarne

Op het einde van de 8ste eeuw werd het Frankische rijk in West-Europa dominant. Meer
dan 30 jaar vocht Karel de Grote in het Duitse gebied om zijn territorium te vergroten. Met
zijn kroning tot keizer in 800 streefde hij een machtspositie in de Romeinse traditie na en
de Romeinse beschaving in het Frankische rijk te herstellen. Voor architectuur en
beeldende kunst werd het Romeinse vormenarsenaal als voorbeeld genomen en nieuwe
inhoud gegeven. Bouwkunst, schilderkunst en kleinkunst maakten een korte maar grote
bloei door. Het kloosterwezen diende daarbij als de georganiseerde motor, daar was het
intellect en de creativiteit. Het was met name deze wereld die wetenschap, kennis en kunst
op een hoog niveau wisten te brengen, in Aken, Tours, Metz St. Gallen of Reichenau en
zelfs in Rome. Daarbij moet men zich wel vergewissen van het feit dat deze cultuurcentra
‘eilanden’ waren met een grote afhankelijkheid van de keizerlijke wereld en de daarbij
horende intellectuele elite. De artistieke dynamiek vond met name tussen deze eilanden
plaats, maar zou op termijn vernieuwingen op het gebied van architectuur en beeldende
kunst elders in West-Europa stimuleren. Boeken speelden een grote rol, maar de
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verspreiding van nieuwe denkbeelden en kunstvormen was in eerste instantie een zaak van
hofbeambten en hoge geestelijkheid. Politieke verkruimeling en invallen van de Vikingen
zorgden vanaf ca. 850 voor een culturele en artistieke terugval.
Tegelijkertijd was de kaart van Oost-Europa danig veranderd. De Byzantijnen waren sinds
de 7de eeuw veel terrein verloren in de Balkan. De Bulgaren hadden zich ten zuiden van
de Donau gevestigd en vormden sinds 681 zelfs een soeverein rijk. Sinds de kerstening in
de 9de eeuw vanuit Byzantium ontstond daar een betrekkelijk hoge beschaving en werd op
den duur zelfs een grote bedreiging voor het Byzantijnse rijk. Slovenen en Kroaten
geraakten binnen het missiegebied van de Kerk van Rome en de politieke invloed van de
Karolingers. Zo kan de Donatuskerk in Zadar met de architectuur van de hofkapel van
Karel de Grote vergeleken worden..

Michelstadt, Einhardsbasilica. Ca. 825

Pliska, grote basilica, 875

De Visigoten waren al bij hun komst op het Iberische schiereiland aan het begin van de 6de
eeuw één van de sterkst geromaniseerde Germaanse volkeren.
Met de verovering van het Iberisch schiereiland sinds 711 door de Moren ontstond hier een
belangrijk emiraat met Cordoba als hoofdstad. Binnen enkele generaties werd het een van
de grootste en meest welvarende steden van Europa en zelfs zetel van een kalifaat. Abdar Rahman I wilde van de stad een nieuw Damascus van het westen maken met een
oriëntaalse uitstraling. De eerste kalief, Abd ar-Rahman III, was een van de rijkste heersers
in de islamitische wereld. Hij wilde erkenning bij de machtigen van een grotere wereld en
knoopte diplomatieke relaties aan met de christelijke vorsten in het noorden en de
byzantijnse keizer. Zijn paleis buiten Cordoba was een juweel van oriëntaalse architectuur
maar ook wellicht het belangrijkste centrum van wetenschappelijke kennis. Ongetwijfeld
was de meest belangrijke sleutel tot het wetenschappelijke succes de integratie van joodse,
christelijke en islamitische geleerden. De bouw van de Mezquita sinds 785 betekende voor
Europa voor het eerst een kennismaking met de meest hoogwaardige islamitische
architectuur uit het Midden-Oosten. Weinig gebouwen in Europa konden in haar schaduw
staan. Was het gebouw bij de oudste constructie nog schatplichtig aan Romeinse
architectuur en byzantijnse decoratie, met de vele uitbreidingen in de loop van de tijd blonk
het uit door zijn uitzonderlijk eigen karakter, vol hoefijzerbogen, geribde koepels en
gestileerde kapitelen. Deze fijnzinnigheid van vormen was ook terug te vinden bij de
exquise voorbeelden van kleinkunst in ivoor, metaal of textiel. De invloed ervan zou in
West-Europa groot en langdurig blijken. Oriëntaalse vormen vonden hun weg in
middeleeuwse architectuur, de meeste ivoren kistjes kwamen zelfs grotendeels in kerken
en kloosters terecht. Waar de Karolingische cultuur slechts een kort leven was beschoren
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en de Byzantijnen in het oosten hun positie deels moesten inleveren, maakte het
islamitische rijk in Spanje een lange periode van welvaart en artistieke bloei door. Met
moeite zouden het westen en oosten van Europa weer opkrabbelen, maar in een andere
dynamiek dan voorheen.

Karel de Kale, Bijbel. ca. 840

Ivoren pyxis uit tijd Abd ar-Rahman III. 968

Europa in de romaanse tijd: een diffuse artistieke wereld
In kunsthistorische overzichten over de periode van rond 1000 in West-Europa krijgt de
artistieke ontwikkeling in het Duitse rijk der Ottonen altijd een eerste plaats. De Ottoonse
keizers waren hoofdzakelijk erfgenaam van de politieke idealen van Karel de Grote en
keken over de schouders van het Romeinse keizerrijk om Europa tot een eenheid te smeden.
Otto I werd bij zijn kroning in 962 in feite de eerste keizer van het Roomse rijk. Italië werd
deel van het Ottoonse rijk, de relaties met het Byzantijnse rijk werden innig. Otto II trouwde
zelfs met de Byzantijnse prinses Theophanou. De relaties met de nieuwe koninkrijken
Polen en Hongarije versterkten de positie van de centrale Duitse macht. Kloosters kregen
nog een grotere politieke, artistieke en intellectuele basis dan in de Karolingische tijd, veel
familieleden en verwanten van de keizer bekleedden de prestigieuze functie van abt of
abdis. De steden waar de Ottoonse keizers begraven zijn -Maagdenburg, Rome en Akengolden als symbool van de Germaanse, Karolingische en Romeinse erfenis van de drie
historische cultuurgebieden van waaruit de Ottoonse kunst zich ontplooide. De
kunstvormen en architectuur waren echter nog aristocratischer dan in de Karolingische tijd
en daarmee ook weer beperkt tot de elitaire bestuurselite binnen de keizerlijke en kerkelijke
organisatie.
Gelet op de politieke structuur van het rijk is de nadruk op bouwkundige opdrachten van
kerken en kloosters begrijpelijk. Men bleek technisch in staat om grootser te bouwen,
rationeler te plannen en nieuwe onderdelen zoals westwerken te introduceren. Daarin liep
men voorop zoals de kerken in Hildesheim nog altijd laten zien. Ondanks de hoge kwaliteit
van de beeldende kunst blijkt de schatplicht aan Byzantijnse invloed, mogelijk zelfs
Byzantijns vakmanschap, groot. De enorme mate van piëteit aan het keizerlijk hof en de
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directe omgeving heeft wel bijgedragen tot de fundamentele doorbraak van de
monumentale vormen van cultusbeelden, het voorportaal van de latere monumentale
beeldhouwkunst.
In de eeuw na de Ottoonse periode werden de karakteristieken van de bouwkunst en
beeldende kunst onder de Salische keizers verzilverd. De zog. Kaiserdome in Speyer,
Worms en Mainz, maar ook de vele romaanse kerken in Keulen overtreffen in alle
opzichten de imponerende monumentaliteit van de Ottoonse architectuur.
Toch zijn bouwkundige revoluties die voor de toekomst van grote betekenis zouden worden
al eerder in geheel andere gebieden van West-Europa te vinden. Al in de 9de eeuw
ontwikkelde zich in Lombardije een vakmanschap van professionele vaklui, die van de
‘magistri’ die met technische vakkennis uit de Romeinse en Byzantijnse architectuur in
staat waren degelijke gebouwen te ontwerpen met stevige muren, gewelven en decoratie.
Hier ontwikkelde zich al vroeg een architectuur die alle voorwaarden voor romaanse
rijpheid in zich had. Deze vakkennis verspreidde zich naar Zuid-Frankrijk, het noorden van
het graafschap Catalonië aan de voet van de Pyreneeën, waar een anti-islam politiek veel
vraag betekende voor de bouw van kloosters. Hier ontstonden rond 1000 de eerste
kloosterkerken met echte tongewelven, in Montserrat, Saint-Martin-de-Canigou of Ripoll.
Een andere belangrijke noviteit was het eerste gebruik van figuratief beeldhouwwerk aan
het exterieur van kerken, zoals in Saint-Génis-des-Fontaines.

Gernrode, St. Cyriakus

Agliate, San Pietro

Saint-Martin-de-Canigou

De kennis van de Lombardische meesters liep als een olievlek door Frankrijk, waar de
behoefte aan klooster- en pelgrimskerken zeer groot was. Delen van de kerk Saint-Philibert
te Tournus hebben Lombardische kenmerken, de spectaculaire groei van de orde van Cluny
profiteerde van de mogelijkheid om grootse interieurs met gewelven te bouwen. Voor de
groei van kloostergemeenschappen en de akoestiek bij gezangen was dit alles een zegen.
In de Duitse architectuur lieten daarentegen deze technische innovaties nog lang op zich
wachten.
De diversiteit van de romaanse architectuur was enorm en bepaald door een groeiend
netwerk van contacten. Vanwege de handelscontacten op het hoogtepunt van het kalifaat
in Spanje werden veel plaatsen langs de handelsroutes van zuid naar noord sterk beïnvloed
door oriëntaalse vormen in architectuur en beeldende kunst. Frappant zijn de geribde
koepels in Zuid-Frankrijk, die als twee druppels water lijken op voorbeelden in de
Mezquita in Cordoba. Oriëntaalse versieringsvormen zijn doorgedrongen tot in Le Puy en
de Auvergne. In de Anjou-streek in West-Frankrijk lijken de indrukwekkende en unieke
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koepelconstructies te wijzen op contacten met Byzantium, wellicht via Venetië. De
opkomst van steden in Italië zorgde voor een ongekende verrijking in materiaal (marmer)
en beelddecoratie aan het exterieur van kerken, als ware het een aanlokkelijk paradijs. In
bouwkundig opzicht leed Italië echter aan het syndroom van de achterstand van de
voorsprong: de vroegchristelijke basilika met zijn houten dakconstructie voldeed
eeuwenlang en hinderde de vraag naar technische innovatie. De 12de eeuwse politiek bij
wetenschap en cultuur van de Noormannen op Sicilië leek sterk op die van islamitische
heersers in Spanje: integratie van Normandische, Byzantijnse en Arabische kennis. Het
resultaat was een ongekende vermenging van het meest karakteristieke van elk afzonderlijk
vakmanschap in bouwkunst, mozaïektechnieken, houtsnijwerk en kleinkunst. Palermo
beschikt over de beste voorbeelden. En wat te denken van de Normandische architectuur
die uiteindelijk hier en in Engeland de grondslag legde voor een moderne technologie van
gewelfbouw met de kruisribgewelven.

Hospitaal-Saint-Blaise. Gewelf

Cordoba, koepel Mezquita

Le Puy, Saint-Michelle

Een uniek specialisme in deze tijd was de edelsmeedkunst. Zowel Limoges als het Maaslandse
gebied beschikten over goede uitgangspunten voor hun succes: grondstoffen en ligging op een
snijpunt van verkeerswegen. Het email van Limoges was beroemd maar lijkt op den duur,
mogelijk ook door de grote vraag, bijna seriematig werk. De gebieden van de Maas en haar
zijrivieren waren van oudsher sterk met elkaar verbonden, daarnaast waren steden als Keulen,
Namen, Dinant, Luik en Maastricht belangrijke handelssteden. Koper werd geïmporteerd uit
o.a. Duitsland, zinksilicaat (calamine) vond men bij Aken , Huy of Altenberg. Tin en calamine
werd verhandeld in de haven van Keulen. In een gunstige tijd van grote vraag naar
reliekschrijnen, draagaltaren e.d. bloeide de edelsmeedkunst in het Maasland als nergens
anders. Een belangrijke intellectuele kennis uit de Karolingische tijd, belangstelling voor de
oudheid en subliem vakmanschap maakte deze kunst tot de meest bijzondere tussen de 11de
en 13de eeuw.

Stavelot-triptiek
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Specialisten kregen naamsbekendheid – Reinier van Hoei, Hugo van Oignies, Nicolaas van
Verdun- en voerden als reizende vaklui opdrachten uit op tal van plaatsen in Europa. Het werk
werd gekenmerkt door een ongekend anatomisch realisme. Een netwerk van economische,
artistieke en culturele uitwisseling was het geheim van het succes.
Ondanks de vele politieke strubbelingen waren architectuur en kunst in Oost-Europa sterk
beïnvloed door Byzantium. Ten oosten van de middeleeuwse staten in West-Europa was een
nieuw rijk ontstaan, Rus van Kiev, de Bulgaren voerden een verwoede strijd tegen Byzantium,
kruistochten vanuit het westen zorgden in Oost-Europa voor de nodige collateral dammage,
de republiek Venetië werd door de handelsactiviteiten een koloniale macht in het oosten.
Getuigden de oudste kerken uit de 11de eeuw in Kiev nog van een directe afhankelijkheid van
vakmanschap uit Constantinopel, toen eenmaal in de 12de eeuw het centrum van de macht
van het rijk Rus verschoof naar steden als Vladimir en Suzdal ontwikkelde zich een eigen
idioom in de bouwkunst en schilderkunst die voor de paradepaardjes uit Byzantium niet
onderdeden. De impulsen van de Komneense renaissance van Byzantium in de 11de en 12de
eeuw waren in Oost-Europa zo groot dat de kwaliteit van de schilderkunst er superieur werd
boven die in West-Europa. Venetië en het Noormannenrijk op Sicilië konden zich gemakkelijk
het inhuren van specialisten in mozaïekkunst uit Byzantium permitteren, maar opmerkelijk is
dat in de Balkan ateliers uit de eigen wereld een ongekende verfijning bereikten en een
humaniteit toonden die zijn tijd vér vooruit leek. De Panteleimonkerk bij Skopje in NoordMacedonië bezit nog schilderingen uit 1164 met een kleurrijke, dramatische compositie en
een zuiverheid van expressie, vér vooruitlopend op de humanistische visie sinds Giotto in het
westen. De schilderingen uit 1259 in de kerk van Boyana bij Sofia lijken een voortzetting van
deze superieure schilderkunst maar hiervan staat wel vast dat de vaklui afkomstig waren uit
de Bulgaarse Turnovo-school. Mozaïeken in Griekse kloosters in Hosios Loukas en Daphni
laten hetzelfde beeld van ongekende humaniteit zien, zelfs in een aantal kerken in het Troodosgebergte op Cyprus herkent men het.

Nerezi, 1164

Boyana, 1259

Kakopetria, 12de eeuw

Sinds 1187 zou het Tweede Bulgaarse rijk twee eeuwen lang een stempel drukken op de
Balkan. Enkele jaren daarvoor, in 1166, betekende het bewind van de Nemanjić- dynastie voor
Servië een gouden tijd tot in de 14de eeuw.
Vanaf de stichting van het Hongaarse koninkrijk in 1000 hadden de koningen zich altijd
gericht op het westen, en prefereerden de Kerk van Rome boven die van Constantinopel. De
omvang en ligging van het rijk maakte de gecompliceerde situatie van Oost-Europa met zijn
diversiteit aan toenemende nationale culturen alleen maar groter.
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Middeleeuwen tijdens de gotiek: macht, god en geld
De kunst van de gotiek is van Franse origine. Zij ontstond rond 1140 in het smalle gebied
tussen Compiègnes en Bourges met de koningsstad Parijs als centrum. Het territorium waar
de eerste kathedralen ontstonden was uiterst klein, net als de macht van de koning maar niet
zijn prestige. Wat het koningschap zo bijzonder maakte, was de eraan verbonden spiritualiteit
als gevolg van de zalving met de heilige olie. De motor achter de vernieuwing was Suger van
St.-Denis, jeugdvriend van Lodewijk VI en later vertrouweling van hem en zijn opvolger
Lodewijk VII. Hij werd zelfs rentmeester. Suger stelde zich geheel in dienst van het Franse
koningschap en besefte dat bij een smalle machtsbasis het geestelijke prestige van de koning
moest worden vergroot. Sinds zijn aanstelling als abt van het klooster van St.-Denis streefde
hij naar de verwezenlijking van zijn droom om de Karolingische abdijkerk drastisch te
renoveren. Al eeuwenlang diende de kerk als grafkerk voor de koningen. De spectaculaire
vormgeving van de koorruimte met de combinatie van spitsbogen en ribgewelven was een
novum in de bouwkunst, architectuur van het licht.

Abt Suger

St.-Denis, kooromgang

De bouw van het koor van St.-Denis past in een politieke, sociale, culturele en artistieke
context die al enkele decennia aan verandering onderhevig was. Sinds de late 10de eeuw was
er sprake van een economische bloei en groei van de bevolking. In het begin van de 12de eeuw
kende het Franse koningschap een stabilisatie binnen zijn machtsgebied rond Parijs. Abt Suger
speelde daarin een grote rol maar wilde ook de Kerk in zijn oude staat terugbrengen. Hoe
weinig beduidend de territoriale macht van de Franse koning ook was, des te meer
onderscheidend waren zijn aanspraken. Hij beschouwde zich in navolging van Karel de Grote,
die zélf in St.-Denis in 754 tot Frankisch koning was gekroond, heerser over geheel Frankrijk.
Karel de Kale was in St.-Denis begraven; Suger begon in de kerk met het herstel van de
keizerlijke monumenten ter nagedachtenis van Karel de Kale. Bovendien lag hier de nationale
heilige Dionysius begraven. De koning had de legitimatie om het goddelijk heilsplan te
dienen. De koning zocht naar een nauwe relatie tussen de kerkelijke traditie en het Franse
koningschap. De abdijkerk speelde hierbij een politiek belangrijke rol ten aanzien van het
Franse koningschap: onderhouden van tradities, zich bewijzen als een waardig opvolger ervan
en innovatieve capaciteiten om het directe verleden te verwerken. Het nieuwe fungeerde als
vernieuwing om het oude te eerbiedigen. De eerste vernieuwing die Suger aan de kerk
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aanbracht was een nieuw monumentaal westwerk, Normandisch van allure maar ook een
herschepping van het Karolingisch westwerk. Voor het koor wilde Suger eigenlijk antieke
zuilen uit Rome gebruiken: geheel in overeenstemming met de politieke intenties versterkten
oud en nieuw zich in de voor de Franse koningen zo belangrijke abdij van St.-Denis.
Het is verrassend te constateren hoe snel de innovatie, waarbij oud en nieuw werden
gecombineerd, zich in het kleine koninkrijk verspreidden; Senlis, St.-Germain-des-Prés in
Parijs, Sens, Soissons of Noyon. Dat het juist met het Franse koningschap nauw verbonden
bouwwerken waren waarbij het tot een verbinding van oud en nieuwe kwam, toonde ook de
kathedraal aan waar de koningen gekroond en gezalfd werden. Dat was het geval in de vroeg
gotische kathedraal van Reims die echter in de 13de eeuw geheel werd vervangen. De nog
bestaande St.-Remi in Reims is er echter nog een indrukwekkend voorbeeld van. In deze kerk
werd de heilige olie bewaard die voor de zalvingen van de koningen werd gebruikt en was
Remi die Clovis met deze olie had gedoopt, begraven.
Chartres was het centrum van een welvarend bisdom met maar liefst vier handelsbeurzen die
door de bisschop waren ingesteld op de feestdagen van Maria. De kathedraal was in het bezit
van de tuniek van Maria die bij de brand in 1194 op wonderbaarlijke wijze werd gered. Als
pelgrimskerk was zij niet alleen symbool van het geloof maar ook van economische welvaart.
Dit alles droeg bij aan de wens om bij de wederopbouw na de brand iets geheel nieuws te
ontwerpen, een echte verwezenlijking van het Hemels Jeruzalem op aarde. Het nieuwe
gebouw werd een synthese van oudere gotische bouwtypen, maar vooral een innovatief
hoogstandje aan het begin van de ontwikkeling van de klassieke kathedraal. De nieuwbouw
van de kathedraal van Reims na een brand in 1210 overtroefde die van Chartres, pure
noodzaak voor deze kroningskerk van de Franse koningen. Hier wordt de klassieke stijl
onderstreept door de beelden aan de westgevel, in feite het oude Griekenland niet onwaardig.
In de bloeiende textielstad Amiens werd een nog grandiozer exemplaar gerealiseerd in een
korte tijdspanne tussen 1220 en 1288.

Lodewijk IX ontvangt de doornenkroon

Parijs, Sainte-Chapelle

Na de Vierde Kruistocht verkeerde het Byzantijnse rijk in een deplorabele staat.
Constantinopel was geplunderd, de Byzantijnse keizer had zijn heenkomen gezocht in
Trebizonde aan de Zwarte Zee en het rijk werd voor meer dan een halve eeuw als
kruisvaarderstaat geregeerd door westerse keizers (Francokratia). De Franse elite had de
handen vrij om op grote schaal in relieken te handelen, vooral om voldoende financiën te
hebben om een leger te onderhouden. Tot de meest heilige relieken van de Byzantijnse keizer
behoorde de doornenkroon van Christus. Hoewel aanvankelijk een verkoop aan Venetië was
voorzien, besloot keizer Boudewijn II van Namen (1237-1261) om het reliek in 1239 te
verkopen aan de ver verwante koning Lodewijk IX van Frankrijk. Daarmee bleef de kroon
niet alleen in koninklijke handen maar ook ‘in de familie’. Hij kon ook dienen voor de verdere
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sacralisering van de Franse koningen die immers sinds lang met een uit de hemel gezonden
heilige olie waren gezalfd. Deze fervente christen liet karrenvrachten vol boeken van de
Talmud verbranden en speelde een grote rol bij enkele kruistochten. De tijdloze
onvergankelijke sacrale status van de koning verdiende een klassieke stijl. Als machtig schrijn
voor de doornenkroon en enkele andere relieken voldeed de klassieke waardigheid van de
Sainte-Chapelle aan deze eis. In 1248 werd het gebouw in het hart van Parijs en het paleis
ingewijd. Het maakte grote indruk en vormde het begin van de rayonante stijl van de gotiek.
De Engelse koning Hendrik III wilde de kapel zelfs op een wagen naar Londen laten brengen.
Lange tijd was de kapel de norm voor andere gebouwen in en buiten Frankrijk, in een poging
de Franse koning te imiteren. Koninklijke en hertogelijke kapellen van dezelfde bouwvorm
en bestemd voor het onderbrengen van relieken verrezen overal in Europa: In Riom door Jean
de Berry (1382), in Bourges door Jean de Berry (1392), in het kasteel van Vincennes door
koning Karel V (1379), maar ook in de Praagse burcht door keizer Karel IV (1360), de
Hofburgkapel in Wenen (1449) of zelfs de 19de eeuwse kapel van Exeter College in Oxford.

Staro Nagoričino (Servië) 1317-18

Getijdenboek Jeanne d’Évreux, 1325 Duccio, Maestà, detail, 1308-11

Waar het Bulgaarse rijk sinds de komst van de Mongolen en door toenemende verzwakking
van de keizerlijke macht in de loop van de 13de eeuw op zijn retour was, bloeide het Servische
rijk op het einde van de 13de en eerste helft van de 14de eeuw op als één van de machtigste
landen in het zuidwesten van Europa. Onder koning Stefan Milutin (1253-1321) werd het land
een economische grootmacht, onder Stefan Dušan (1331-1355) groeide de status tot keizerrijk
onder een tsaar. De orthodoxe Kerk van het land werd zelfs autonoom. Een poging tot inname
van Constantinopel in 1355 ging door de plotse dood van de vorst verloren. Deze bloei viel
samen met de langst durende regeerperiode van de Byzantijnse dynastie van de Palaeologen
(1261-1453). De artistieke ontwikkeling in schilderingen of mozaïeken maakte ook een
indrukwekkende renaissance door, een stijl van humanitas, individualiteit, gevoel en
ruimtelijk voorstellingsvermogen. Constantinopel was daarbij ongetwijfeld het epicentrum,
keizerlijke hofkunst werd menselijk in een naturalistische en solide stijl. Exemplarisch zijn de
mozaïeken en fresco’s in de Kharyie Djamii in Constantinopel. Het gebruik van modellen uit
de Romeinse oudheid leidde tot een ware klassieke renaissance, niet alleen in de monumentale
schilderkunst of die van iconen, maar ook in de literatuur of filosofie. De invloed van deze
humaniteit was zeer voelbaar in de Byzantijnse provincie, zoals in Mystra, Athos of NoordGriekse plaatsen als Kastoria of Serres. Desalniettemin had de Servische artistieke
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ontwikkeling in deze tijd een eigen dynamiek, in de bouw van eigenzinnige kloosterkerken
met romaans-gotische invloed van de Adriatische kust. Voorbeelden zijn de kloosters in
Gracaniça, Studenica of Deçani. In ieder geval betekende het een bevrijding en verrijking van
de oude orthodoxe bouwvormen. De muurschilderingen van deze kerken lijken nog gedurfder
dan die van Byzantijnse origine, met een groot gevoel voor dramatiek, expressie in handeling
en figuur, en staan dicht bij de 14de eeuwse vernieuwingen in Toscane. Deze stijlontwikkeling
is al in de 13de eeuw in Servië te constateren. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat door
intensieve handelsactiviteiten in steden als Dubrovnik aan de Adriatische kust en de
verspreiding van de schilderkunst in de Balkan door rondtrekkende ateliers deze stijl in Italië
bekend werd en bijdroeg aan de revolutionaire vernieuwing bij Duccio of Giotto. Dat Giotto
vooral opdrachten voor het pauselijk hof en rijke bankiers uitvoerde zal de zware vorm van
realisme zeker mede bepaald hebben. Duccio werkte in Siena voor de burgerij, opdrachten
werden uitgevaardigd door het stadsbestuur. Zijn stijl staat dichter bij de levendigheid van de
muurschilderingen in Servië of de Byzantijnse provincie. De vertelkracht in expressieve,
elegante beeldtaal leek ook veel geschikter voor de opdrachtgever, de stadsbevolking. Het
realisme, de zoektocht naar ruimtelijke vormen en de levendige verteltrant in de Italiaanse
schilderkunst van het begin van de 14de eeuw lijken in belangrijke mate ontleend te zijn aan
tendenties in de Balkan die reeds meer dan een generatie zichtbaar werden.

Louviers, Notre-Dame

Vilnius, St-Anna

Valladolid, Col. San Gregorio Ely, cathedral

In veel landen van Europa liep de late gotiek uit op een triomf van overdadige en
gecompliceerde architectuur. Toch was hier niet sprake van een uniforme en gelijkmatige
ontwikkeling die dezelfde resultaten opleverde. Het was vooral een gevolg van kansen en
omstandigheden. De eerste stap naar de bevrijding van een klassiek keurslijf in de architectuur
was te danken aan Peter Parler die vanaf ca. 1350 in Neurenberg en Praag voor zijn
opdrachtgever keizer Karel IV rijkere en meer gedurfde kerkarchitectuur ontwierp. Zijn
ondogmatische bouwwijze waaide via andere architecten uit zijn familie over naar andere
steden zoals Ulm en Bamberg. Daarmee liep Centraal-Europa voor op de rest van Europa en
betekende een kentering in de architectuur van de gotiek, met rijkere gevels, meer
gewelfribben en een dynamischer ruimte. In het noorden van Duitsland en Polen leidde de
geduchte concurrentie tussen de Hanzesteden tot een explosie van bouwactiviteiten van
kerken en stadhuizen waarbij technische virtuositeit en show-effecten werden ingezet in het
overtreffen van elkaars prestaties. Hoogstandjes in architectuur werden een wapen in
commerciële en politieke strijd, kerk en stadsbestuur bleken daarbij hoofdrolspelers. In de
hoogtijdagen van de Bourgondische periode was het in Vlaanderen niet anders: stadhuizen als
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die in Leuven of Ieper lonkten door een overdaad aan geveldecoratie. Elke stad grossierde in
architectonische visitekaartjes als symbool van welvaart, status en macht. Zelfs het hertogdom
Brabant ontkwam daar in deze periode niet aan.
Geheel anders was de situatie in Frankrijk. Vanwege de Honderdjarige Oorlog (1337-1444)
stagneerden de activiteiten in de bouwkunst. De verwezenlijking van grote bouwplannen
kwam pas op gang na 1430, samen met de wederopbouw van de economische en politieke
structuren. Door de opbloei van steden en de behoefte aan nieuwe kerken kreeg de architectuur
geweldige impulsen. Het moest rijker, uitdagender en meer imponerend, alle aspecten van de
flamboyante stijl met maaswerkpatronen van oplaaiende vlammen. Veel kathedralen werden
voltooid en kregen rijkere façades dan ooit: Toul, Evreux, Troyes. De St Maclou in Rouen
werd een polyfonie van ornamenten. Voor de machtiger geworden koningen, maar ook voor
regionale vorsten zoals in Anjou of rijke stedelingen zoals Jacques Coeur was de exuberante
bouwstijl een geschenk uit de hemel om zich maatschappelijk te doen gelden.

Guadalajara, Palacio del Infatado Bourges, paleis Jacques Coeur

Hoewel gesteld wordt dat de laatgotische perpendicular-stijl in Engeland een reactie was
op de overdaad van de decorated stijl in de eerste helft van de 14de eeuw, zouden de
slotaccoorden van waaiergewelven rond 1500 alle overdaad overtreffen. Weliswaar
werden de wanden gerationaliseerd in panelen van verticale en horizontale lijnen, maar de
gewelven werden weelderiger dan ooit. Dat gold met name waar koningen als stichter hun
prestige wilden laten gelden: King’s College in Cambridge en de kapel van Hendrik VII
aan het oosteinde van Westminster Abbey. De laatste kapel, 1503-1512, was een religieus
en politiek monument dat met ongëvenaarde pracht de macht en legitimiteit van het huis
Tudor moest uitstralen. De muren zijn hier vrijwel geheel in glas opgelost, maar het
waaiergewelf overtreft zelfs alle hemelse dromen.
De laatgotische bouwstijlen in Portugal en Spanje kan men als staatsstijl beschouwen. Gold
voor Portugal nog dat een overdadige bouwkunst zoals die in Batalha een architectonische
bezegeling was voor de overwinning op koning Juan van Castilië, zo was de uitbundige
Manuel-stijl onder koning Manuel een uitdrukking geworden van dynastieke propaganda
en de machtsaanspraken van het opkomend rijk. Vasco da Gama is begraven in het
architectonisch symbool van deze tijd: het Hiëronymietenklooster in Belem. Voor Spanje
leidde de eenwording na de verovering van Granada in 1492 en de ontdekking van Amerika
in hetzelfde jaar tot een explosie van exotische uitwassen in de architectuur met de
‘cimborio’ (lantaarn op de viering), heraldische ornamenten, ojiefbogen en islamitische
decoratievormen in een overdadige potpourri.
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Renaissance: Florence, Vlaanderen of Edirne
In het begin van de 15de eeuw waren de voortekenen voor een bloeiende periode van
Florence meer dan goed. Net als de rest van Europa had de stad vreselijk geleden onder de
jarenlange gevolgen van de pestepidemie in 1347. Het keizerlijke Praag veerde als eerste
op tijdens het bewind van Karel IV. In Florence lagen prestigieuze plannen voor meer dan
een halve eeuw stil. Rond 1400 kwamen individuele families aan de macht, zowel
economisch als politiek. Het waren geen klassieke patriciërs maar liberale zakenlui als
bankiers die hun economische positie konden gebruiken om macht en status te verwerven,
immers de bloeiende handel bood ongeziene kansen voor economische competitie maar
ook politieke en culturele. De kansen voor het individu waren groter dan ooit, Rol en
denkwijze van de Kerk kwamen op de achtergrond, rijke families als de Medici werden nu
de machtige hoofdfiguren die een maatschappelijke revolutie ontketenden. Geld verschafte
hen de mogelijkheid de Kerk als autoriteit en de daaruit voortvloeiende oude
maatschappelijke denkwijze en ordening te vervangen door een competitie-maatschappij
met nieuwe inzichten over politiek, economie en cultuur. Florence riep zich uit als de
kampioen van de vrijheid, nadat Florence de dreigende inname door de hertog van Milaan
rond 1400 had weten teniet te doen. Het waren de humanisten die dit vrijheidsidee
propageerden. Florence werd vergeleken met dezelfde rol van politieke en intellectuele
leiderschap als die van de Atheners ten tijde van de Perzische Oorlogen. Het beeld van het
‘nieuwe Athene uit de gouden vijfde eeuw’ drong zich op, te meer daar juist op dat moment
de Florentijnen een ambitieuze campagne gestart waren om grote artistieke ondernemingen
van een eeuw eerder te voltooien.
De beeldende kunst werd vanaf het begin essentieel geacht voor de wederopleving van een
nieuw élan. De kunstenaar werd nu erkend, naar de traditie van Plato, als een man van
ideeën, en het kunstwerk werd steeds meer beschouwd als de zichtbare weergave van de
creatieve geest. De sociale status van de kunstenaar veranderde totaal in vergelijking met
het middeleeuwse beeld.

Al Hazen, Opticae Thesauros

Bibliotheek Medici, Miscell. medica

Islamitische bibliotheek

De humanist, historicus en staatsman Leonardo Bruni schreef aan het begin van de 15de
eeuw niet alleen de eerste moderne geschiedenis, maar was ook een belangrijk vertaler in
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het Latijn van Griekse filosofen als Aristoteles. Hij schreef zelfs een verhandeling in het
Grieks over de Florentijnse rechtsstaat. Cosimo de Medici was een ware bibliofiel en
steunde financieel de inspanningen om de Griekse en Romeinse cultuur nieuw leven in te
blazen door de verwerving van oude manuscripten. Hij financierde reizen naar bijna alle
steden in Europa, maar ook naar Syrië en Egypte om manuscripten te verwerven. De
beroemde collectie van 800 klassieke teksten in de privé-collectie van Niccoló de’ Niccoli
kwam in zijn bezit. Maar liefst werden 45 vertalers door hem in dienst genomen en tot slot
maakte hij een bibliotheek beschikbaar voor iedereen. Veel filosofische en
wetenschappelijke teksten uit de oudheid waren al enkele eeuwen eerder vertaald in de
scholen van Toledo of Palermo of zelfs de oudere schrijfschool in Baghdad. Zo werd de
visie op de Griekse stadstaat van Aristoteles richtinggevend voor de moderne civitas van
Florence en de Latijnse vertaling van het leerboek over de optica van Al Hazen
baanbrekend voor de uitvinding van het wetenschappelijk perspectief. De ontdekkingen
van Brunelleschi op het gebied van perspectief lijken dus meer een herontdekking van
oudere kennis onder gunstige voorwaarden van een nieuwe humanistische visie.
Onder de laatste Byzantijnse dynastie van keizers, die der Palaeologen, heerste een ware
klassieke revival in de beeldende kunst in Byzantium. Na de Vierde Kruistocht in 1204
werd Iznik een centrum van wetenschappers, dichters en kunstenaars uit het gehele
Byzantijnse rijk. Nadat in 1261 de Paleologen in Constantinopel op de keizerstroon
kwamen, ontstond een ware klassieke renaissance met een humanistische beeldtaal. Ikonen
en mozaïeken zoals in de Kahryie Djamii kregen een menselijk gezicht. In de theologie en
filosofie stond met Plethon in Mystras het neoplatonisme volop in de belangstelling.
Bessarion uit Trebizonde maakte de Italiaanse geleerden bekend met de Griekse
wetenschap. Veel Byzantijnse geleerden waren inmiddels naar Italië vertrokken als gevolg
van de teloorgang van de Byzantijnse staat door de opdringende Ottomanen. Plethon en
Bessarion behoorden tot de denktank die de laatste Byzantijnse keizer vergezelde op het
Concilie van Florence in 1439 dat door Cosimo de Medici was georganiseerd en de
verzoening van de Westerse Kerk met de Orthodoxe beoogde.

Ghirlandaio, Demetrios Chalkokondyles en Johannes Argyrpoulos

Bessarion

De kennis en manuscripten uit Byzantium betroffen alle onderwerpen van de studia
humanitatis. De kennis van de geschiedenis wijzigde door de verspreiding van de Griekse
tractaten over geschiedenis. De filosofie van zowel Aristoteles als Plato had invloed op de
renaissance, en veroorzaakte discussies over de plaats van de mens in het universum, de
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onsterfelijkheid van de ziel, en de vaardigheid van de mens om zichzelf te verbeteren door
deugd. De beroemde filosoof Marsilio Ficino werd door Cosimo de Oude ondersteund om
het neoplatonisme weer te laten opleven. Hij kreeg ook de opdracht om het gehele werk
van Plato te vertalen. Cosimo stichtte in 1445 de Platonische Academie in Florence, de
invloed van dit gemoderniseerde platonisme op het artistieke denken in de Italiaanse
renaissance was diepgaand. Onder de magnaat Lorenzo il Magnifico kwamen intellectuele
en artististieke activiteiten en tot grote bloei. Hij ontmoette Leon Battista Alberti en bezocht
met hem de antieke ruïnes van Rome. Echter in zijn tijd was Florence onder de Medici niet
meer de enige motor van de renaissance: het nieuwe denken was overgeslagen naar andere
hertogdommen zoals Milaan onder de Sforze, of Rimini onder de Malateste. De competitie
bij artistieke prestaties op het gebied van bouwkunst en beeldende kunst was inmiddels
alomtegenwoordig in het noorden van Italië.

L.B. Alberti, Florence

L.B. Alberti, Mantua

L.B. Alberti, Rimini

.
Hoe revolutionair de artistieke vernieuwingen in de 15de eeuw ook waren, de maecenassen
van het eerste uur bereikten niet het hoogtepunt van de renaissance: de Medici moesten in
1494 uit Florence vertrekken, de Sforze zagen hun stad door de Franse troepen bezet,
Cesare Borgia verjoeg de laatste vorst van de Malateste uit Rimini in 1503. Het hertogdom
Mantua onder de Gonzaga’s en dat van Ferrara onder de Este bleven weliswaar
fakkeldragers van de renaissance-idealen, maar moesten ook toezien hoe Rome onder paus
Julius II (1503-1513) een centrum van wereldlijke macht en cultuur was geworden,. Hij
voerde oorlog tegen de republiek Venetië en de Franse koning. Met zijn cultuurpolitiek
maakte hij Rome tot kampioen van de hoogrenaissance. Zijn financiële adviseur werd
Agostino Chigi, een puissant rijke bankier uit Siena, die alles in het werk stelde om de
macht van de bankiers in Florence te breken. Kunstenaars en architecten verlieten de centra
van de renaisssance uit de 15de eeuw en vertrokken naar Rome: Mantegna uit Mantua,
Bramante en Rafael uit Urbino, de in Florence werkzame Michelangelo, Perugino en
Pinturicchio uit Perugia. De geografische kaart van artistieke excellentie was in een paar
jaar gewijzigd, Rome was de kampioen geworden. Toen de Medici in 1513 hun gezag weer
herstelden in Florence, werd dat in eerste instantie bezegeld met het pontificaat van de zoon
van Lorenzo il Magnifico, Leo X. Als pleitbezorger van het humanisme verstrekte hij veel
opdrachten aan architecten en kunstenaars…maar wel in Rome!
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Wanneer realisme een uitdrukkingsvorm is van humanisme kan men zich afvragen in
hoeverre de Vlaamse kunstenaars in de 15de eeuw op hun manier even vooruitstrevend
waren als de collega’s in Italië. De groeiende handel bood er nieuwe mogelijkheden tot
artistieke vernieuwing. Steden als Brugge, Gent of Ieper waren economische boomtowns,
per slot van rekening verbleven de Bourgondische hertogen er meer dan in hun residentie
Dijon. In Vlaanderen bestond weliswaar de maatschappij nog in de middeleeuwse context,
maar ook hier bood de economische bloei aan families of individuen de mogelijkheid om
welvaart en status te laten gelden. Ook hier was de maatschappij uiteraard een wereld van
competitie geworden. Dat gold voor economie en politiek, maar uiteindelijk ook voor de
artistieke wereld. Er was een markt, er was belangstelling, en een welvarende maatschappij
waarin kunstenaars konden floreren. Wat echter ontbrak was een groot en rijk
machtscentrum. Er was geen koninklijk of hertogelijk hof, geen alles naar zich
toetrekkende grote stad. Waar in de vroege 15de eeuw kunstenaars nog werkzaam waren
aan de hoven in Parijs of Dijon bood de groeiende welvaart de steden in Vlaanderen
geleidelijkaan meer commerciële perspectieven. De Vlaamse steden werden artistieke
centra. Deze culturele opleving vormde de noordelijke tegenhanger van de Italiaanse
renaissance. De talloze handelscontacten en culturele relaties tussen de Vlaamse en de
Noord-Italiaanse steden in de 15de eeuw duiden al aan dat de spectaculaire veranderingen
in de twee meest welvarende streken van West-Europa niet geïsoleerd van elkaar stonden.
Hof en adel, kerk en burgerij waren de opdrachtgevers voor de nieuwe en succesvolle
vormentaal van de Vlaamse schilderkunst. Daarbij waren schildertechniek en
materiaalbeheersing, iconografie, symboliek en devotionele inhoud buitengewoon hoog
ontwikkeld. Weliswaar speelde de renaissance van klassieke filosofieën hier geen grote rol,
maar technische inventies des te meer. De ontwikkeling van olieverf maakte technisch
perfecte weergave mogelijk, het schilderen op doek bood nog meer mogelijkheden.

J. v. Eyck, Giovanni Arnolfini

J. v. Eyck, Niccoló Albergati

H. van der Goes, portret man

De werken van de Vlaamse primitieven worden gekenmerkt door hun levendige, verfijnde
en gedetailleerde schildertechniek waarin op een naturalistische wijze de zichtbare wereld
wordt afgebeeld. Robert Campin was de eerste meester bij wie deze revolutie duidelijk naar
voren trad. De gezichten van de heiligen die worden afgebeeld zijn geen geïdealiseerde
onwerkelijke personen meer, maar mannen en vrouwen van vlees en bloed die men op
straat in Doornik kon.
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Grondig vernieuwend is het realisme in het werk van de Vlaamse Primitieven. Opvallend
is de actualisering in de eigen tijd, met name in het decor of de achtergrond. Daarnaast valt
de grote aanwezigheid van illusionisme op, met name bij grisaille-schilderingen als een
driedimensionaal concept van sculpturen. Een wezenlijke vernieuwing is het accuraat
weergeven van licht, lichtinval en lichteffecten.
Nog altijd bestaat de discussie over de definitie van de schilderkunst van de Vlaamse
Primitieven: renaissance of ars nova? In feite is men nog steeds niet losgeraakt van de
zelfverklaarde suprematie van Italiaanse kunstenaars zoals Ghiberti, Piero della Francesca,
Alberti of Botticelli en de karakterisering door Johan Huizinga van de noordelijke kunst
als laatmiddeleeuws. Uiteraard heeft de Vlaamse schilderkunst nog niet de kenmerken van
het wetenschappelijke en rationale als in Italië, maar haar werkwijze is minstens zo
vooruitstrevend en vernieuwend als de resultaten in de Italiaanse renaissance. Vast staat
dat de Vlaamse olieverf schilderkunst snel populair werd in Italië en grote invloed had op
een aantal kunstenaars. Domenico Ghirlandaio, Sandro Botticelli, Benozzo Gozzoli,
Antonella da Messina en Giovanni Bellini, allen waren schatplichtig aan de Vlaamse
schilderkunst. De veel minder bekende productie van de 15de eeuwse Napolitaanse school
stond sterk onder invloed van Jan van Eyck van wie werken in de koninklijke collecties
aanwezig waren. Italiaanse bankiers en zakenlui die in Brugge of Gent woonden, zoals
Arnolfini of Portinari, plaatsten bij Vlaamse schilders opdrachten.

Domenico Ghirlandaio, herders

Hugo van der Goes, herders

Met de val van Constantinopel in 1453 werd het Ottomaanse rijk een wereldmacht. Latere
militaire expedities leidden tot de annexatie van Servië en de Peloponnesos in 1459, Bosnië
en Herzegovina in 1464, Euboia en het noorden van Albanië in 1479. De 16de eeuw werd
gedomineerd door de strijd om politieke hegemonie tussen sultan Süleiman I (1520-1566)
en de Habsburgse Karel V. Onder Süleiman I kreeg het Ottomaanse rijk zijn grootste
uitbreiding. In het westen werd hij bekend als Süleiman de Prachtlievende en was één van
de machtigste vorsten van Europa in de 16de eeuw. Hij veroverde christelijke bolwerken
als Belgrado en Rodos, bracht een einde aan het koninkrijk Hongarije in de Slag bij Mohacs
in 1526 en belegerde Wenen in 1529. In 1543 sloot hij een alliantie met Francois I van
Frankrijk tegen de gemeenschappelijke vijand Karel V.
Na de inname van Constantinopel verbeterde onder Mehmet II de Ottomaanse architectuur.
De sultan omringde zich met kunstenaars en technici uit Italië, Griekenland en CentraalEuropa. Hij wilde modern zijn, en liet zich bijvoorbeeld voorlezen uit Seneca en
Ptolemaeus. Kunst van de renaissance had zijn belangstelling. De külliye in Edirne dateert
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uit de tijd van zijn opvolger Bayazit II. De bogen bij de hof van het complex zijn
vergelijkbaar met die van het Ospedale degli Innocenti in Florence door Brunelleschi.
Zowel Leonardo da Vinci als Michelangelo werden vergeefs gevraagd om projecten voor
de sultan uit te voeren, immers paus Julius II hield het tegen.

Edirne, külliye Bayazit

Florence, Ospedale degli Innocenti

Zoals de vroegrenaissance in Italië ongeveer een eeuw duurde om tot rijping te komen, zo
werd het hoogtepunt van de Ottomaanse architectuur tijdens het bewind van Suleiman met
de bouwmeester Sinan ook ongeveer een eeuw na de val van Constantinopel bereikt. Door
zijn opleiding als legeringenieur benaderde hij architectuur vanuit een empirisch
gezichtspunt, niet zozeer vanuit een theoretische zienswijze. Hij probeerde een nieuwe
geometrische zuiverheid te bereiken, een ruimtelijke integriteit en homogeniteit. Hij
verbond zijn architectuur van moskeeën met het ontwerp van de Haghia Sophia en
ontwerpen van Italiaanse architecten als Michelangelo en Palladio. Zijn koepels en bogen
zijn gekromd, maar hij vermeed deze vormen in de rest van zijn ontwerpen, en wist de
ronde vorm van de koepel te transformeren tot rechthoekige, zeshoekige of octogonale
vormen. Hij bereikte een rationele harmonie tussen de piramidale compositie van
halfkoepels aan het exterieur die culmineerden in een enkele koepel zonder tamboer en een
interieur waar deze koepel verticaal integreerde in een enkele ruimte. Hij wist een
binnenruimte te ontwerpen die overladen werd door licht uit de talloze ramen.

Edirne, Selim moskee, detail

Edirne, Selim moskee, interieur

Na de dood van Suleiman begon Sinan in 1568 met zijn hoogtepunt, de ‘vaandeldrager
van de islam’, de Selim-moskee in Edirne. Het draagelement van het gebouw is nog
coherenter dan bij zijn eerste prestaties. Hij accentueerde de verticaliteit met vier 88 meter
hoge minaretten die tevens draagpijlers zijn. De 44 meter hoge centrale koepel wordt
gedragen door een achthoekig ontwerp met acht pijlers. De koepel heeft een doorsnede
van 31,5 meter, een halve meter méér dan die van de Haghia Sophia. De moskee is een
licht doorlatende schaal met meer dan 270 openingen. Uniek is de ruimtelijk eenheid van
het interieur: Michelangelo geëvenaard en een ode aan geometrische schoonheid.
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Barok: contrasten in Europa
In de 16de eeuw was Europa flink dooreen geschud. Reformatie, politieke strijd,
beeldenstormen en Contrareformatie hadden de wereld een ander gezicht gegeven.
Enerzijds probeerden Kerk en staten hun machtspositie te behouden of terug te winnen,
anderzijds was in het noorden een kritische en zelfbewuste mens opgestaan.
De Kerk van Rome was al aan het begin van de eeuw onder vuur komen liggen door de
kritische publicaties van Erasmus en de wens tot hervormingen van Luther, Zwingli en
anderen. Na een halve eeuw vocht de Katholieke Kerk terug met stevige besluiten bij het
Concilie van Trente. Het leidde tot een hernieuwd vertrouwen in haar traditionele
leerstellingen. Toen de strenge eerste jaren van de Contrareformatie eenmaal voorbij
waren, wierp zij zich dan ook met een ongekende overgave op om de eeuwige waarden zo
overtuigend mogelijk in architectuur en beeldtaal vast te leggen. De religieuze barokstijl
werd bijna een van bovenaf opgelegd dictaat als propaganda-instrument. Zo slaagde de
Kerk erin om grote uniformiteit in vorm en stijl van architectuur en beeldende kunst te
bewerkstelligen in de katholieke gebieden van Europa. Een nieuwe en ongekende
missioneringsdrang zorgde ervoor dat deze vormentaal ook in Centraal-Europa en andere
delen van de wereld terechtkwam. Nooit eerder was in Europa een artistieke stijl zo
opgedrongen geweest als in de 17de eeuw.

Rome, S. Andrea al Quirinale Lviv, Dominicanerkerk

Antwerpen, St. Carolus Borromeuskerk

In de architectuur werden klassieke vormen gebruikt die door de grondleggers van de
renaissance in Italië waren vastgelegd. Deze kregen echter een krachtiger expressie met
drama, beweging en grandeur als gevolg. Zo werden vormen heftiger en bouwkunst meer
overrompelend. Dat gold ook voor de interieurs, waar na een aarzelend begin schilders en
beeldhouwers steeds meer theatrale effecten gingen gebruiken waardoor het kerkinterieur
oogde als het ultieme paradijs op aarde. Alles was dus bedoeld om de massa te imponeren
en twijfelaars of ongelovigen te overbluffen. Architecten als Bernini, Borromini of Pietro
da Cortona waren de baanbrekers, maar naarmate de macht van de Kerk groeide zouden
latere architecten in bijvoorbeeld de Piemont of Zuid-Duitsland, Polen, Bohemen of
Oostenrijk en Oekraïne alle mogelijkheden benutten om kerkinterieurs te ontwerpen als
een ultiem sacraal theater. Religieuze kunst was enkel en alleen nog dienstbaar aan dit
hoger ideaal. Waar Caravaggio en Annibale Carracci aan het begin van de 17de eeuw nog
een persoonlijke revolutionaire stijl ontwikkelden, werd de schilderkunst van latere
coryfeeën meer en meer ondergeschikt aan de wensen en idealen van de Kerk. Technisch
verbluffende plafondschilderingen van schilders als Pozzo of Gaulli dienden vooral als
bekroning van een buitenaards interieur. Mystiek en een bloeiende pelgrimscultuur hielden
miljoenen mensen in de ban van kerkpolitiek. Hoewel het Habsburgse keizerrijk na de
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Vrede van Münster in 1648 verzwakt was bleven de fel katholieke Habsburgse vorsten in
hun territoria een onmisbare steun in de propaganda voor de Kerk van Rome. Oorlogen
tegen de Ottomaanse moslims hadden rampzalige gevolgen in Centraal-Europa.
Zolang Spanje werd geregeerd door een koning die ook hoofd van de Katholieke Kerk was,
bleef de Contrareformatie de policy van vorst en Kerk. Het leidde onder Filips II zelfs tot
de Spaanse Inquisitie. Voor architecten en kunstenaars was het een gouden tijd. Nog altijd
geeft in Zuid-Spanje het volk blijk van een hartstochtelijk katholicisme. Tijdens de Semana
Santa lopen de straten van Sevilla of Granada vol met processies vol barokke baldakijnen
en beelden, op weg naar kerken met hun indrukwekkende barokke interieurs.

Sevilla, basilica de la Macarena

Parijs, Louvre oostelijke colonnade

Waar koningen probeerden hun macht terug te winnen of absolutisme te etaleren werden
ook architectuur en beeldende kunst ingezet als instrument van propaganda. Lodewijk zag
zich als de grootste monarch van Europa. Colbert, de belangrijkste adviseur van de koning,
verzamelde architecten en kunstenaars als een gecentraliseerd apparaat van ontwerpers ter
verheerlijking van de absolute vorst. Na een mislukte poging om Bernini de oostgevel van
het Louvre te laten ontwerpen, kreeg Claude Perrault de opdracht. De door hem ontworpen
oostgevel is ernstig, souverein gereserveerd en afstandelijk, precies in stijl met politieke
doelstelling van de koning. Zijn autocratische politiek werd ook verzilverd in de bouw van
het paleis van Versailles door de architect Le Vau. Grandeur in strakke, precieze en correcte
vormgeving was de wet, als een symbolische referentie naar de Olympische goden en
verwijzing naar het absolutisme. De rationele en geometrische ordening werd zelfs
doorgevoerd in de tuinarchitectuur van Le Nȏtre. Tuinontwerpers beschouwden hun werk
als een vorm van architectuur, waarbij de ruimte van het gebouw werd uitgebreid naar de
ruimte buiten het gebouw. De dominantie van symmetrie en regelmaat paste precies in de
filosofie van het absolutisme: beheersing van de wereld.

Vaux-le-Vicomte, tuinen
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De door de Dertigjarige Oorlog veroorzaakte emigraties en confiscaties, met name in
Bohemen, schiepen ideale voorwaarden voor de contrarefomatorische barokarchitectuur.
In 1627 was Bohemen onderdeel geworden van het Habsburgse rijk. De macht van de
Katholieke Kerk was enorm, de protestanten werden bij de Slag op de Witte Berg in 1620
verslagen. Na deze overwinning raakte Praag en Bohemen geheel in de ban van Habsburg
en de Contrareformatie. Er was meer dan voldoende ruimte en gelegenheid voor de bouw
van barokpaleizen maar vooral jezuïetencolleges en kloostergebouwen van de nieuwe
geestelijke orden. De barokstijl werd de kunstuiting van een katholiek en Habsburgs
internationalisme. Albrecht van Wallenstein had als keizerlijk generaal zijn grote
vermogen verworven door financiële transacties met geconfisceerd grondbezit van nietkatholieken en door zijn loon voor zijn militaire verdiensten voor de keizer. Hij liet in Praag
een immens paleis voor zichzelf bouwen. Paleizen, kloosters en kerken kregen een barokke
restyling, aan de leiband gehouden door Habsburgse keizer en Kerk van Rome.

Praag, Jacobskerk

Lublin, kathedraal

Czestochowa, Jasna Gora

In de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw was het Pools-Litouwse
Gemenebest een grote staat in Centraal- en Oost-Europa. Culturele ontwikkelingen uit
West-Europa werden in deze tijd verspreid naar het oosten. Weliswaar leidde de Warschau
Confederatie van 1573 tot een uniek proces van tolerantie tussen katholieken en
protestanten, toch ging de katholieke Kerk over tot een ideologisch tegenoffensief. De nietPoolse adel werd aangetrokken tot het cultureel meest ontwikkelde deel van de
Commonwealth, Polen. De orthodoxe Ruthenen in Oekraïne, Belarus en Hongarije
verzoenden zich bij de Unie van Brest in 1596 met de katholieke Kerk, maar werden door
de katholieke adel gedomineerd wat leidde tot opstanden van kozakken. Ideologisch had
de katholieke Kerk in het Gemenebest de wind in de zeilen: het Russische rijk voerde
territoriale oorlogen en wilde meer invloed in de orthodoxe Kerk van de Ruthenen, het
Ottomaanse rijk verklaarde in 1620 de oorlog met het Gemenebest, in 1621 wist het
protestantse Zweden onder koning Gustavus Adolphus Lijfland in te nemen en de controle
te krijgen over de Baltische Zee. Naast de politieke ontwikkelingen zorgden vooral de prokatholieke houding van de koningen en oplaaiende strijd met religieuze minderheden en de
protestanten tot een grootse Contrareformatorische propaganda van de katholieke Kerk in
het rijk. Jezuïten waren actief in het rijk, met name in de directe omgeving van protestantse
centra. Ten tijde van het bewind van koning Sigismund III Wasa in de eerste decennia van
de 17de eeuw kwam de Contrareformatie in het Pools-Litouwse Gemenebest tot een
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hoogtepunt. Omdat hij ook koning werd van het protestantse Zweden kostte hem zijn
katholieke houding de kroon.
De jezuïeten stichtten talloze kloosters en scholen in de grote steden van het rijk en wisten
de bolwerken van protestantse educatie in steden als Torún, Gdansk en Elblag te
verdringen. Het Pools-Litouwse rijk kreeg zo zijn katholieke identiteit. De katholieke Kerk
faciliteerde met substantiële financiële bronnen architectuur en kunst om religieuze invloed
te krijgen. Daarbij kreeg de kerkarchitectuur met imponerende interieurs de voorkeur. Het
architectuurlandschap van grote steden veranderde drastisch met opzichtige en dominante
kerkgebouwen en kloosters. De eerste generatie kerken werd ontworpen door Italiaanse
architecten die het klappen van de zweep van katholieke opdrachten kenden, De eerste
barokkerk in het rijk was de Corpus Christi Kerk in Nesvizh (Belarus), ontworpen door de
Italiaan Gian Maria Bernardoni, de eerste barokkerk in Polen was de Petrus en Pauluskerk
in Krakow en was van de hand van Giovanni Battista Trevano. Latere interieurs waren tot
overdadige religieuze attractiepunten geworden, zoals de Petrus en Pauluskerk in Vilnius,
de Joriskerk in Lviv, het Pažaislis klooster in Kaunas of de Jezuïetenkerk in Poznan.

Vilnius, Peter en Paulkerk, gewelf

Mariakerk, Masurië, gewelf

Caravaggio’s opvatting over religieuze kust in de Contrreformatie riep veel weerstand op
aan het begin van de 17de eeuw, maar had uiteindelijk een overweldigende invloed op de
kunstenaarsgeneratie na hem in geheel Europa. Ook hij wilde met zijn werk verleiden tot
het katholieke geloof, maar vooral door de wereld van heiligen menselijker en realistischer
te maken en daardoor dichter bij de beschouwer te brengen. Van de gebruikelijke
idealisering van heiligen was geen sprake, hij haalde zelfs zijn modellen van de straat. Zijn
dramatische lichtval, het chiaroscuro, betekende een nieuwe uitvinding voor een theatrale
uitstraling.
De religieuze geschillen tussen protestanten en katholieken liepen in Utrecht aan het begin
van de 17de eeuw hoog op: in 1592 had de Kerk van Rome de Noordelijke Nederlanden
tot missiegebied verklaard. Er heerste een grote culturele en artistieke bloei, Utrecht had
een rederijkerskakamer, een tekenacademie en Latijnse school. Italië stond in het
middelpunt van de belangstelling van schilders, bekwame vaklui als Hendrick
Terbrugghen, Dirc van Baburen en Gerard van Honthorst trokken naar Rome. Op zoek naar
vernieuwing in hun werk ‘vielen’zij voor de werken van Carravaggio, zoals de schilderijen
in de Contarelli-kapel. De invloed van de Romeinse schilder was zo groot dat zij soms
letterlijk composities overnamen, geboeid door het realisme en chiaroscuro. Dat gold
echter ook voor de Spaanse schilder Ribera en de Vlaming Rubens die enige tijd in Rome
verbleven. De erfenis van het ‘enfant terrible’ van de Romeinse Contrareformatie werd zo
ongekend groot. Georges de la Tour raakte met de nieuwe visie vertrouwd door de
Hollandse schilders, Zurbaran en Velasquez werden beïnvloed door Ribera. Carravaggio
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had geen atelier met medewerkers en dus geen school die zijn stijlvernieuwingen
verspreiddden. Zijn onconventionele werk bezat zo’n aantrekkingskracht dat het
automatisch kunstenaars uit diverse windstreken aantrok die vervolgens op hun beurt
anderen inspireerden. Een dergelijk verspreidingsmechanisme was in deze tijd ongezien.

Carravaggio, Ongelovige Thomas

Hendrick Terbrugghen, Ongelovige Thomas

Effecten van clair-obscur door middel van kaarslicht was al bekend en populair in de
Hollandse schilderkunst. Gerard van Honthorst had om deze reden de bijnaam ‘Gherardo
delle Notti’. Zijn invloed op het werk van Matthias Stom is duidelijk, met name in het
gebruik van kaarslicht. Georges de la Tour maakte het tot een specialisme. Waarschijnlijk
werd hij op het spoor gezet door de Utrechtse carravagisten, opvallend is echter het
ontbreken van echte dramatiek. De zoektocht naar speciale effecten maakte kaarslicht
populair in de Hollandse genre-schilderkunst, zoals bij Gotfried Schalcken, Gerard Dou of
Pieter Claeszoon, maar ook Rembrandt als verre navolger van Carravaggio’s kunstgrepen
met licht maakte schilderijen met kaarslicht en subtiel clair-obscur.

G. de la Tour, Maria Magdalena G. v. Honthorst, Christus vóór de
Hogepriester

G. Dou, de Astronoom

Het feit dat René Descartes 20 jaar in Nederland woonde en werkte, zegt heel veel over het
tolerante klimaat van de 17de eeuw in de Republiek. Die was in de loop van de Gouden
Eeuw beter geworden en lijkt nog de doorwerking te zijn van het humanisme waarvan
Erasmus toch een van de grondleggers was. In ieder geval was de Republiek het enige land
waar vrijheid van denken bestond, waar Descartes en de Portugees-joodse ketter Spinoza
hun revolutionaire geschriften konden schrijven en publiceren.
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Nergens was de bevolking gemiddeld zo rijk als in de Republiek der Zeven Provinciën.
Het begin van de onafhankelijkheid na de lange oorlog met Spanje luidde een lange periode
van welvaart in. Zo ontstond er naast een relatief moderne landbouw door de florerende
handel een rijke koopmansklasse. De financiële markt vergemakkelijkte investeringen in
winstgevende bedrijven en staatsorganisaties als de VOC, kapitaal en macht was hier niet
meer in handen van de traditionele adel. Er kwam daardoor meer aandacht voor beeldende
kunst, literatuur, wetenschappen en armenzorg. De Lage Landen werden in de 17de eeuw
allengs de uitgeverij van Europa; veel boeken over religie, filosofie en wetenschap die in
andere landen controversieel waren, werden in Nederland gedrukt en heimelijk naar het
buitenland uitgevoerd.
In de Nederlanden van de 17de eeuw werd sociale status vooral door inkomen bepaald.
Een universitaire opleiding werd bijna gezien als een opstap naar een publieke functie. De
geestelijkheid had beperkte invloed, de Katholieke Kerk zat in een te benijden positie, de
Protestantse Kerk was verdeeld. De overdadigheid van de barok paste niet bij de strengheid
van de merendeels calvinistische bevolking. Bijzonder was dat een relatief groot deel van
de bevolking aan de cultuur kon deelnemen, zoals door de aankoop van schilderijen. Deze
werden voor een groot publiek gemaakt en verhandeld via veilingen en kunsthandelaren.
Het realisme overheerste maar vaak verfijnder, warmer en dichter bij de directe menselijke
emotie. De genres waren dan ook uiterst divers, maar vaak waren schilderijen met
bloemstillevens, landschappen, alledaagse voorstellingen of portretten wél voorzien van
een praktische moraal.

Titiaan, ‘The man in blue’

Rembrandt, zelfportret

Rembrandt, zelfportret

Reizen van kunstenaars en handel in kunstwerken deden soms beroemde iconische werken
uit de 16de eeuw herleven in de 17de eeuw. Zo kwam Rubens in 1628-29 in Madrid oog
in oog te staan met ‘de Roof van Europa’, een werk dat Titiaan voor Philips II had gemaakt.
Hij was diplomaat en schilder aan het hof van koning Karel IV. Ongetwijfeld was hij zich
bewust van het feit van parallel die tussen hem en de Titaan ten aanzien van de heersende
koningen: hij maakte een kopie van het werk. Toen de ‘Man in blue’ van Titiaan in 1438
te koop werd aangeboden enige tijd in Amsterdam was, moet hij het werk of op zijn minst
een gravure ervan gezien hebben. In het jaar daarna gebruikte hij het als model voor en
zelfportret in kleding die meer uit de tijd van Titiaan was uit zijn eigen periode.
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Verlichte strijd om de oudheid
De Franse Verlichting was in eerste instantie een reactie op het absolutisme van Lodewijk
XIV. Rococo als uitdrukkingsvorm van een decadente levensstijl van een absolutistische
bestuurselite moest plaatsmaken voor rede, stilistische puurheid en constructieve
eerlijkheid. Empirisch onderzoek was een noodzaak om tot juiste visies en resultaten te
komen. De taal van het neoclassicisme werd in de jaren veertig van de 18de eeuw
ontwikkeld aan de Académie de France in Rome. In de zoektocht naar nieuwe ideeën kwam
Rome in deze periode in het middelpunt van de belangstelling te staan. Archeologische
ontdekkingen van Romeinse steden als Herculaneum en Pompeï, maar ook exotische reizen
op de grand tour waren hierbij behulpzaam. Een overweldigende invloed ging echter uit
van de wonderbaarlijk suggestieve gravures van Piranesi met een serie imaginaire ruïnetaferelen. In zijn visionaire beelden smeedde hij elementen van antieke mausolea uit Rome
aaneen met ontwerpen van Borromini en Fischer von Erlag. Op deze wijze benadrukte hij
de wezenlijke eenheid van de taal van de klassieke architectuur door de eeuwen heen. In
zijn ‘Le Antichità Romane’ uit 1756 met prenten van architectuur van het oude Rome in
plattegronden en aanzichten wilde hij een verbinding tot stand brengen tussen de
archeologie en eigentijdse bouwkunst. Gaandeweg werd zijn visie op het oude Rome
romantischer en dramatischer, zoals in zijn ‘Vedute di Rome’. De Romeinse oudheid stond
bij hem centraal als katalysator voor moderne ideeën. Vanaf de tweede helft van de 18de
eeuw werd hij daarop echter aangevallen door wetenschappers als Johann Joachim
Winckelmann, James Stuart en Nicholas Revett die de Griekse oudheid als basis voor de
ontwikkeling van ideeën beschouwden. Het systematisch onderzoek naar de Griekse
oudheid ondermijnde de sinds de renaissance heersende opvattingen over de superioriteit
van de Romeinse architectuur. Piranesi schiep verwarring in het pedante Grieks-Romeinse
debat door in 1765 prenten te publiceren met een bizarre combinatie van Egyptische,
Griekse, Etruskische en Romeinse motieven.

Parijs, Arc du Carroussel

Piranesi, Vesta-tempel

Edinburgh, Nationaal Monument

De theorie bleek weerbarstiger dan de praktijk. Neoclassicisme werd in architectuur en
beeldende kunst een hybridisch gebruik van Griekse en Romeinse elementen, Dorische
zuilen en koepels, de nieuwe tijd vroeg eenmaal om architectuur met ook functionele eisen.
Toch zouden ideologie en ambitie in diverse landen tot een absolute voorkeur voor Griekse
of Romeinse vormentaal leiden. De officiële ‘politieke’ stijl van het Napoleontische
Frankrijk omarmde de Romeinse oudheid, zoals in de Arc de Triomphe en de colonnade
van het Louvre te Parijs, in de schilderkunst van David of de portretten van Houdon. Het
gebruik van puristische vormen als bollen door Claus-Nicolas Ledoux en Etienne-Louis
Boullée kan men ook tot de Romeinse vormentaal herleiden. Het Romeinse neoclassicisme
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had zelfs grote gevolgen voor nieuwe stadsplanologie, zoals in Karslruhe, Barcelona en
later Helsinki. Voor de Schotse soldaten en zeelui die gestorven waren in de
Napoleontische oorlogen werd in Edinburgh een Nationaal Monument gebouwd in de stijl
van een Griekse tempelruïne. Dat was in de jaren ’20 van de 19de eeuw toen veel
architecten in Europa in de ban raakten van de Griekse revival. Deze stijl werd gezien als
uitdrukking van lokaal nationalisme en burgerdeugd, bevrijd van de ‘frivoliteit’ die de
architectuur in Frankrijk en Italië werd toegedicht. In Duitsland, Engeland en de V.S. gold
het Griekse idioom als bevrijd van religieuze en politieke associaties. De architecten
Benjamin Henry Latrobe en Sir John Soane waren al in de tweede helft van de 18de eeuw
voorvechters van de Dorische stijl, in Berlijn en München was de Griekse revival de hofstijl
van Frederick Wilhelm II van Pruisen en Ludwig I van Beieren. Friedrich Gilly ontwierp
een niet uitgevoerde Griekse tempel voor de Leipziger Platz in Berlijn, de architecten Karl
Friedrich Schinkel en Leo von Klenze werden de uithangborden van de Griekse stijl: het
Altes Museum en de Neue Wache in Berlijn, de Glyptothek in München en het Walhalla
bij Regensburg.

Romeins fresco, Boscoreale

Brussel, Paleis van Justitie Bukarest, Griekse kerk

Voor tal van architecten was de vormentaal van Palladio de meest zuivere vorm van
classicisme, zoals bij de Engelse architect William Kent. Palladio perfectioneerde de
kennis van de Romeinse architectuurhistoricus Vitruvius tot heldere rationale vormen in
zijn villa’s. Zijn erfenis kreeg enorme weerklank in Engeland. Het door Robert Adam al
in 1759 ontworpen Kedleston Hall is een perfecte versmelting van Palladianisme en de
gevel in de vorm van de Boog van Constantijn. Op den duur kregen historische bouwstijlen
uit renaissance en barok steeds meer vat op het neoclassicisme waardoor een curieuze
vermenging van klassieke en historische stijlen kon ontstaan. De nieuwe tijd had behoefte
aan nieuwe soorten gebouwen met moderne functies, zoals stations, musea,
parlementsgebouwen, rigide vasthouden aan klassieke stijlen was bijna onhoudbaar
geworden. Bovendien rukte een nieuw bouwmateriaal op, ijzer, waardoor geheel nieuwe
mogelijkheden tot meer uitdagende oplossingen konden leiden.

Friedrich Gilly, Griekse tempel Leipziger Platz
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