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Inleiding
Na een tijd in het stadhuis van Amsterdam gehangen te hebben werd in 1815 De
Nachtwacht1 (fig. 1) van Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) verplaatst naar het
Trippenhuis in Amsterdam, waar op dat moment nog het Rijksmuseum was gevestigd.2
Gedurende de meer dan veertig jaar dat er in het Trippenhuis bezoekersregisters
werden bijgehouden, werd het museum bezocht door kunstliefhebbers van over de hele
wereld: van België en Engeland tot Brazilië en Japan.3 Eén van de vele bezoekers was de
schilder, fotograaf en kunstcriticus Mario de Maria (1852 – 1924), die enkele decennia
later, op 29 januari 1911, onder zijn pseudoniem Marius Pictor een artikel over het
schilderij publiceerde op de voorpagina van het Florentijnse tijdschrift Il Marzocco.4
Ik zag de zogeheten Nachtwacht voor het eerst in een oud museum
waarvan ik mij de naam niet meer kan herinneren. Het was geen mooie
omgeving, maar het licht dat van opzij kwam was erg goed en de
welsprekende grandeur van het schilderij was voelbaar. Ik voelde een
enorme verbazing, vermengd met een gevoel van angst.5
De Maria beschrijft hier zijn eerste ontmoeting met De Nachtwacht, het
meesterwerk van Rembrandt van Rijn (fig. 2). De schilder had een langdurige fascinatie
voor Rembrandt, mede gevoed door zijn vele reizen naar Nederland. Zelfs zijn woonhuis,
waarvan het ontwerp geïnspireerd was op het Rembrandthuis in de Jodenbreestraat in
Amsterdam en dat de naam ‘Il Sogno di Rembrandt’6 droeg, moet gezien worden als een
eerbetoon aan de Nederlandse kunstenaar.
Mario de Maria stond bekend om zijn vele schilderijen van nachtelijke
stadsgezichten en werd om deze reden dikwijls omschreven als ‘pittore delle lune’.7 Het
is voornamelijk in deze nachtelijke werken en de hierin duidelijk aanwezige chiaroscuro
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dat veel kunsthistorici een stilistische overeenkomst zien met Rembrandt van Rijn.8 Toch
is er nooit verder gekeken dan eventuele stilistische gelijkenissen. Het is tot zover nooit
uitvoerig onderzocht of De Maria’s fascinatie voor Rembrandt zich ook uit in andere
aspecten, zoals in de thema’s die hij afbeeldt. Ook is het niet duidelijk of het specifieke
lichtgebruik naast een puur stilistisch element bijvoorbeeld ook een symbolische lading
heeft, aangezien het waarschijnlijk is dat Mario de Maria met een bepaalde bril naar het
werk van Rembrandt keek.

Onderzoeksvraag en theoretisch kader
Deze scriptie onderzoekt de manier waarop Mario de Maria in dialoog ging met
het werk van Rembrandt van Rijn. Om deze vraag te beantwoorden zal eerst nagegaan
worden wat Mario de Maria’s achtergrond was en in welke omgeving hij werkte.
Vervolgens zal bestudeerd worden hoe het werk van Rembrandt van Rijn ontvangen
werd in de late negentiende eeuw. Hierna zal worden bestudeerd op welke manier Mario
de Maria zelf aan de slag ging met Rembrandt en ten slotte zal nog worden gekeken naar
de manier waarop de dialoog van Mario de Maria met Rembrandt terug te zien is in De
Maria’s oeuvre.
Om deze onderzoeksvraag in te kaderen zal gebruik worden gemaakt van een
selectie aan theoretische literatuur. Omdat er in deze scriptie wordt gewerkt met het
duiden van de receptie van Rembrandt op een specifiek moment in de geschiedenis, moet
er worden opgepast dat er niet wordt vervallen in een discours van ‘invloed’, aangezien
deze term als problematisch wordt gezien in de moderne kunstgeschiedenis. Als het
werk van een kunstenaar wordt geïnterpreteerd als een combinatie van invloeden gaat
de complexiteit van het oeuvre immers verloren. Een goede argumentatie tegen het
gebruik van de term ‘invloed’ kan worden gevonden in het boek van Michael Baxandall
genaamd Patterns of Influence. Wanneer men spreekt over een ‘invloed van’ een oude
kunstenaar op een moderne kunstenaar lijkt deze laatste een passieve rol te spelen. In
werkelijkheid is het eerder andersom: de moderne kunstenaar wordt niet passief
beïnvloed door het verleden, maar reageert zelf actief op reeds geproduceerde kunst en
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kiest hier specifieke elementen uit.9 In plaats van ‘beïnvloeden’ is het hierom beter te
spreken in termen van ‘in dialoog gaan met’, ‘kopiëren’, ‘zich toe-eigenen’ of
‘construeren’.10
De laatste decennia is er binnen de kunstgeschiedenis meer onderzoek
uitgevoerd naar de manier waarop moderne schilders de dialoog aangaan met oude
meesters. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding
van een tentoonstelling in 2017 in het British Museum in Londen, getiteld: Reflections:
Van Eyck and the Pre-Raphaelites, waarbij er werd nagegaan hoe de Prerafaëlieten de
werken van Jan van Eyck gebruikten ter inspiratie. Ook het verzamelwerk Botticelli
reimagined heeft eenzelfde opzet, waarin werd onderzocht op welke manieren moderne
kunstenaars de werken van Botticelli approprieëren en hergebruiken. Als leidraad voor
deze scriptie zal daarom een selectie aan literatuur worden gebruikt waarin dit
onderwerp wordt behandeld, zoals het laatste hoofdstuk van Vernon Hyde Minor’s Art
history’s history (1994), getiteld ‘Influence, originality, greatness: a case for
intertextuality’. Een ander relevant werk is Modern painters, old masters van Elizabeth
Prettejohn, waarin ze argumenteert dat niet slechts de duiding van een werk op het
moment van maken door de kunstenaar relevant is, maar ook latere interpretaties,
waardoor de betekenis veranderd.11
Er zijn aanwijzingen dat dit ook van toepassing is op Mario de Maria’s receptie
van Rembrandt. Uit de literatuur zijn er enkele elementen die doen vermoeden dat de
interesse van Mario de Maria op Rembrandt ten minste voor een deel is ontstaan vanuit
een Schopenhaueriaanse visie. De esthetica van Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)
was veelgelezen onder kunstenaars in de late negentiende eeuw, waaronder door De
Maria zelf en het is aannemelijk dat deze filosoof een rol heeft gespeeld op de manier
waarop De Maria de kunst van Rembrandt zag. Om de interesse van De Maria voor
Rembrandt te interpreteren en te zien op welke manier De Maria zich het werk van
Rembrandt als het ware toe-eigent zal dus gebruik worden gemaakt van de filosofie van

9

Baxandall 1986, 59.
McQueen 2003, 18-19.
11
Prettejohn 2017, 53.
10

5

Arthur Schopenhauer, met name zijn belangrijkste werk over de esthetica, De wereld als
wil en voorstelling.12

Status Quaestionis
Hoewel enkele werken van Mario de Maria ook te vinden zijn in niet-Italiaanse
musea, waaronder het Musée d’Orsay in Parijs, is er buiten Italië na zijn dood in 1924
weinig wetenschappelijke aandacht voor zijn schilderijen. Het feit dat van een
aanzienlijk deel van De Maria’s werken de locatie onbekend is, kan hiermee te maken
hebben. Ook was hij binnen Italië gedurende lange tijd, afgezien van een enkele
vermelding in museumgidsen en overzichtswerken, redelijk in de vergetelheid geraakt,
tot er vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw een steeds grotere aandacht voor De
Maria merkbaar is, wat samenging met een in het algemeen groeiende interesse voor
symbolistische kunstenaars werkzaam in Italië. In 1983 vond er een tentoonstelling
plaats in Casa dei Tre Oci, De Maria’s zelfontworpen woonpaleis in Venetië.13 Het was
echter pas vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw dat er op grotere schaal
onderzoek wordt gevoerd naar Mario de Maria, wat resulteerde in een tentoonstelling
gewijd aan de kunstenaar in Palazzo D’Accursio in Bologna in 2013. De afgelopen vijftien
jaar zijn er twee belangrijke publicaties verschenen over Mario de Maria. De eerste,
Mario de Maria: Pictor di storie misteriose nella pittura simbolista europea van Elena di
Raddo focust slechts op Mario de Maria, terwijl de tweede, de door Anna Mazzanti
geschreven Simbolismo italiano fra arte e critica: Mario de Maria e Angelo Conti ook ingaat
op de relatie tussen De Maria en de kunstcriticus Conti en de manier waarop zij ideeën
over kunst uitwisselden.14
Ondanks de recent toegenomen interesse voor de persoon en het oeuvre van
Mario de Maria is er nog weinig onderzoek gedaan naar de vermeende dialoog die hij in
zijn werken aanging met Rembrandt. De Maria zelf heeft een groot aantal brieven
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geschreven aan bevriende kunsthandelaren, kunstcritici en mede-kunstenaars. Deze
correspondentie is grotendeels bewaard gebleven in respectievelijk de bibliotheek van
Casa dei Tre Oci en het archief van Museo Correr aan het San Marcoplein in Venetië. In
deze briefwisselingen refereert De Maria regelmatig aan Noord-Europese kunst, met
name tijdens zijn reizen naar Nederland en Duitsland halverwege de jaren tachtig van de
negentiende eeuw.15
Over de receptie van Rembrandt in latere perioden, waarbinnen we De Maria’s
dialoog met het werk van de oude meester moeten kaderen, is relatief veel verschenen.
In 2008 is er door Jaco Rutgers in de vorm van een proefschrift een onderzoek uitgevoerd
naar de receptie van Rembrandts werk in Italië, maar zijn onderzoek beperkt zich tot de
zeventiende en achttiende eeuw.16 Helaas blijkt er een lacune te bestaan in het onderzoek
naar de receptie van Rembrandt in het Italië van de late negentiende eeuw. Dit gat zal in
dit werkstuk wegens de beperkte grootte van de scriptie en vanwege de bijzondere
omstandigheden niet kunnen worden gevuld. Italië is echter niet volledig geïsoleerd van
de rest van Europa, en er kan, om een beeld te krijgen van de situatie in Italië, ook worden
gekeken naar de Europese context. Wellicht de meest nuttige bron voor dit deel van het
onderzoek is het in 2003 in Amsterdam verschenen The rise of the cult of Rembrandt:
Reinventing an old master in nineteenth-century France, waarin Alison McQueen een
onderzoek verricht naar de ‘mythes’ rondom Rembrandt die in negentiende-eeuws
Frankrijk zijn ontstaan.17 Ook Jan Biatostocki traceert in zijn artikel Rembrandt and
posterity de receptie van Rembrandt in verschillende landen door de eeuwen heen,
waarbij hij aandacht besteedt aan de verschillende manieren waarop men door de
geschiedenis heen naar Rembrandt keek.18 Een boek dat specifiek op de Nederlandse
context ingaat en hiervoor ook bruikbaar is, is De gouden eeuw in perspectief: Het beeld
van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd.19
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Methode
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zal voornamelijk gebruik worden
gemaakt van literatuur in de vorm van primaire en secundaire bronnen. Hieruit zal
informatie worden verzameld over respectievelijk Mario de Maria zelf, zijn oeuvre, de
receptie van Rembrandt en het kunsttheoretisch kader waarbinnen de dialoog tussen
Rembrandt en De Maria te situeren is.20 Hiernaast zullen, om de informatie die in de
literatuur is opgedaan na te gaan, enkele schilderijen van Mario de Maria geanalyseerd
worden om te bekijken tot in hoeverre de veronderstelde dialoog met Rembrandt in de
schilderijen te zien is.
Om te voorkomen dat deze scriptie te omvangrijk wordt, is er een selectie
gemaakt van een aantal schilderijen. Het gaat hierbij om werken die zowel representatief
zijn voor het oeuvre van De Maria en tevens relevant zijn voor de onderzoeksvraag.
Hierbij zijn schilderijen gekozen waar al door contemporaine critici een grote aandacht
voor was. Ook is er bij het maken van de selectie gekeken naar werken waarin thema’s
voorkomen die De Maria vaker heeft afgebeeld, om er zeker van te zijn dat
representatieve schilderijen worden gekozen. Motieven die in het werk van De Maria
regelmatig voorkomen zijn het effect van het maanlicht in de stad, de architectuur van
Venetië en symbolistische motieven zoals de dood.
Het eerste schilderij dat behandeld zal worden is Luna. Tavole di un’osteria ai
Prati di Castello (1884) (fig. 3). Het onderwerp van de osteria21 bij maanlicht heeft De
Maria over de loop van enkele jaren meerdere keren afgebeeld en is daarom een thema
dat extra aandacht verdient. Dit schilderij is ook gekozen omdat het wordt gezien als één
van de belangrijke werken van De Maria; het werd in 1909 op de Biënnale van Venetië
getoond en vervolgens aangekocht door Vittorio Emanuele III, de toenmalige koning van
Italië, om de collectie van de Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea aan te
vullen.22 Het andere schilderij dat geselecteerd is, is Storia di un mercante di scheletri

20

Zo nu en dan zullen citaten van Mario de Maria en enkele tijdgenoten gebruikt worden. In de
hoofdtekst zal een Nederlandse vertaling staan, de Italiaanse originele teksten zijn achterin in de
bijlagen te vinden.
21
Er bestaat geen Nederlandse vertaling voor het Italiaanse woord osteria, maar het is het best te
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22
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(1914) (fig. 4)23. Dit schilderij behelst alle eerdergenoemde motieven: het toont een
ogenschijnlijk nachtelijke scène met op de achtergrond de architectuur van Venetië,
waarin een man knielt boven een ogenschijnlijke dode man. Ook zijn er twee skeletten
en enkele schedels te zien in de achtergrond. In het werk wordt de aandacht
voornamelijk gericht op de architectuur. Van dit werk zijn meerdere versies gemaakt,
waarvan de laatste, de versie uit 1914, tevens tentoongesteld is op de Biënnale van
Venetië.
Om te beginnen zal ik eerst een beeld schetsen van Mario de Maria en diens
carrière, waarbij gekeken zal worden naar waar hij werkte, in welke artistieke kringen
hij zich bewoog en waar hij zich door liet inspireren. Vervolgens zal ik me focussen op de
receptie van Rembrandt en de manier waarop latere kunstenaars in dialoog gaan met
het werk van Rembrandt. Een struikelblok binnen dit hoofdstuk is de geringe
hoeveelheid onderzoek die tot op vandaag is uitgevoerd naar de receptie van Rembrandt
in Italië. Daarom zal ik, om toch een duidelijk beeld te schetsen, bij de
receptiegeschiedenis uitzoomen naar Europees niveau. In het derde hoofdstuk zal ik de
kunsttheoretische basis van de schilderijen van De Maria uitlichten. Het is aannemelijk
om ervan uit te gaan dat De Maria bepaalde aspecten van de esthetiek van Schopenhauer
gebruikte als uitgangspunt bij zijn schilderkunst. Tenslotte zal ik specifiek aandacht
besteden aan de eerder benoemde schilderijen. Door de kennis uit de eerdere
hoofdstukken toe te passen op de schilderijen en deze te analyseren kan antwoord
gegeven worden op de vraag op welke manier Mario de Maria in zijn schilderijen de
dialoog aanging met Rembrandt.

23
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Hoofdstuk 1: Mario de Maria
1.1 Beginjaren in Bologna
Mario de Maria werd op 9 september 1852 geboren in Bologna in Noord-Italië.
Hij kwam uit een ontwikkelde familie: zijn vader was naast arts ook kunstverzamelaar,
zijn grootvader doceerde aan de Academie van Bologna en zijn overgrootvader had veel
aanzien vanwege zijn baan als dirigent van het orkest van Sint-Petersburg. De interesse
voor kunst en cultuur, die hij van jonge leeftijd meekreeg, was een van de factoren
waardoor hij zich inschreef voor het conservatorium. Hier bleef hij echter niet lang en
uiteindelijk koos hij er in 1872 voor zijn grootvader achterna te gaan en een opleiding
aan de Academie van Bologna te volgen, waar hij tot 1878 bleef.24 Al tijdens zijn periode
aan de Academie, waarbij hij, zoals gebruikelijk was in de negentiende eeuw, schetsen
moest maken van naaktmodellen en beelden uit de antieke oudheid en renaissance, liet
hij een talent zien voor het accuraat weergeven van licht en schaduw. Van de jaren dat
Mario de Maria op de Academie zat zijn weinig werken bewaard gebleven. Eén van de
weinige die is overgebleven is de schets van de achterkant van enkele beelden van
Michelangelo van de Cappelle Medicee in de San Lorenzo in Florence (fig. 5), waaruit lijkt
te blijken dat De Maria al vroeg geïnteresseerd was in het weergeven van lichtdonkercontrasten.
Het begin van Mario de Maria’s carrière als kunstenaar stond voornamelijk in het
teken van het observeren van de manier van werken van andere kunstenaars om zo zijn
kennis over het vak te vergroten. Zijn leermeester in deze vroege periode was Luigi
Serra, een kunstenaar die in zijn tijd vooral bekend stond om zijn naturalistische werken
en de toewijding waarmee hij emotie probeerde vast te leggen op het doek. De twee
maakten in 1873 samen met twee andere schilders uit Bologna een reis naar Wenen om
de Wereldtentoonstelling te bezoeken, waarbij ze op de terugweg tevens langs München
reisden.25 Hier kwam De Maria voor het eerst in contact met de voor hem zo fascinerende
Noord-Europese schilderkunst. Volgens het reisdagboek dat hij bijhield in deze periode
was hij voornamelijk onder de indruk van onder andere Johann Heinrich Füssli en de
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symbolistische kunstenaar Arnold Böcklin. De schilderkunst van boven de Alpen zou
Mario de Maria voor de rest van zijn leven blijven interesseren. Enkele jaren later, in
1878, bezocht De Maria Parijs, waar op dat moment de Wereldtentoonstelling gaande
was. Daar bestudeerde hij de manier van werken van de kunstenaars van de enkele
decennia eerder actieve School van Barbizon en hield hij zich bezig met het schilderen in
de buitenlucht en het perfectioneren van zijn techniek van het vastleggen van
atmosferische effecten. Ook uit deze periode zijn weinig schilderijen bewaard gebleven
en de enige manier waarop we een inzicht kunnen hebben in zijn activiteit in Parijs is
door zijn fotografisch album te bekijken. De interesse van de Maria voor de School van
Barbizon is te zien aan de hand van de vele foto’s die hij maakte van deze kunstwerken.26

1.2 Rome: Via Margutta en Caffè Greco
De verhuizing van Mario de Maria in 1882 van Bologna naar Rome, de nieuwe
hoofdstad van het jonge koninkrijk en het centrum van de Italiaanse kunstwereld, gaf
een belangrijke impuls aan zijn bekendheid bij het grotere publiek en critici, die vanaf
dat moment verder zou groeien. De Maria vestigde zich in Palazzo Dovizielli in de Via
Margutta in het noorden van Rome. Vanwege een besluit van Paus Paul III om
kunstenaars die in deze straat woonden geen belasting te laten betalen kwamen er al
vanaf de zeventiende eeuw voornamelijk kunstenaars in deze straat wonen, waardoor
de Via Margutta een erg internationaal en artistiek straatbeeld had.27 De gunstige
regeling was slechts geldig van 1610 tot 1646, maar deze relatief korte periode was al
genoeg om de straat op de kaart te zetten als het centrum van de internationale
kunstenaarsgemeenschap in Rome. Kunstenaars van allerlei landen kwamen samen in
het nabijgelegen Caffè Greco, dat sinds 1760 in Via Condotti gevestigd was.28 Invloedrijke
bohémien kunstenaars, critici, schrijvers en dichters verzamelden hier om wijn te
drinken, sigaren te roken en te discussiëren over de kunst van de tijd van de Grieken tot
en met hun eigen tijd. Dat Caffè Greco een plek was waar kunstenaars en intellectuelen

26
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van over heel Rome samenkwamen, blijkt uit de vele projecten en samenwerkingen die
dankzij de avonden die men hier doorbracht zijn ontstaan.29

1.3 In Arte Libertas
Het was in Caffè Greco dat De Maria in contact kwam met Gabriele D’Annunzio
(1863 – 1938), wellicht één van de bekendste bezoekers van het café indertijd.
D’Annunzio staat tegenwoordig voornamelijk bekend vanwege zijn decadente romans,
zoals Il Piacere, maar naast schrijver was hij ook actief als dichter, kunstcriticus, politicus
en soldaat.30 D’Annunzio was een van de grootste verspreiders van de ideeën van het
preraphaëlitisme in Italië, wat terug te zien is in zijn eigen literaire werken in
bijvoorbeeld de middeleeuwse thematiek van zijn gedichten en de beschrijvingen van
zijn karakters.31 Veel van zijn gedichten en romans zijn naast het Engelse
preraphaëlitisme ook beïnvloed door het Franse symbolisme. In 1886 publiceerde
D’Annunzio de dichtbundel Isaotta Guttadauro, waarin stijlelementen voorkomen die
afgeleid zijn van het preraphaëlitisme. De eerste editie werd geïllustreerd door een
groep Romeinse kunstenaars, waaronder Mario de Maria.32 De illustraties van De Maria,
die voor de gedichten die respectievelijk L‘alunna en Eliana getiteld zijn, zijn vrij
symbolistisch van aard, wellicht in opdracht van D’Annunzio zelf. De illustraties doen
qua stijl en thema’s denken aan het werk van Franse symbolistische kunstenaars zoals
Odilon Redon. Zo heeft De Maria L’Alunna geïllustreerd met een scène die zich afspeelt
in het licht van een kwaadaardig uitziende volle maan. In de hemel lijken doodshoofden
en skeletten rond te zweven, en ogenschijnlijk aan de oever van een meer is onder ander
een meerkoppig slangenmonster en een ezel te zien (fig. 6).
De interesse voor buitenlandse kunst werd in Rome aangewakkerd door
D’Annunzio, maar werd vervolgens ook verder verspreid onder leiding van de populaire
landschapsschilder Nino Costa.33 Hij stichtte in 1886 het kunstenaarsgenootschap In Arte
Libertas, waar ook De Maria zich bij aansloot. De groep was erg democratisch van aard:

29
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er was geen vaste leider, iedereen had evenveel te zeggen en vrijheid en individualisme
behoorden tot de kernwaarden.34 De kunstenaars die zich bij dit genootschap aan
hadden gesloten stonden tevens allemaal anti-academische kunst voor. Hierbij lieten ze
zich inspireren door de Britse kunstenaars die zich in Rome bevonden en specifiek door
de werken van de Preraphaëlieten.35 Voor hen waren de werken van de Preraphaëlieten
echter niet gemakkelijk zichtbaar: veel kunstenaars kenden hun werken slechts van de
kritieken die verschenen in tijdschriften, via conversaties in het Caffè Greco en via het
werk van D’Annunzio. Het in echte leven bewonderen van de schilderijen was slechts aan
enkelen voorbehouden. De kunstenaars van In Arte Libertas waren bovendien van
mening dat er meer uitwisseling zou moeten zijn tussen buitenlandse en Italiaanse
kunstenaars en lieten op hun eerste tentoonstelling in 1887 ook werken van
buitenlandse kunstenaars zien. Op deze tentoonstelling sprongen de schilderijen van De
Maria eruit en critici hadden voornamelijk oog voor hem. Angelo Conti (1860 – 1930),
een van de belangrijkste kunstcritici van de late negentiende eeuw in Italië, beschreef De
Maria als: ‘de enige die, na een serieuze en individuele zoektocht, een werkelijk superieure
naïviteit toont’36. Tegelijkertijd werd het oordeel over de rest van de groep in de loop der
tijd steeds negatiever, met name onder de kunstcritici: ‘Laten we eerlijk zijn. Deze groep,
met deze tweede tentoonstelling, heeft geen bestaansrecht meer.’37 Het was het begin van
steeds hoger oplopende spanningen in de groep, terwijl de populariteit van De Maria
steeds verder groeide: alle aandacht was op De Maria gericht en de overige kunstenaars
van In Arte Libertas beschuldigden critici ervan goede en slechte kunst niet te kunnen
onderscheiden.
Het werk van Mario de Maria tijdens de Romeinse periode kan worden
beschreven als balancerend tussen late romantiek en realisme, terwijl de kunstenaar ook
bezig was met meer symbolistische onderwerpen. Veelvoorkomende thema’s zijn
mythologie, de dood en architectuur. Een schilderij dat kenmerkend is voor zijn
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Romeinse periode is Luna. Tavole su un’osteria ai Prati di Castello, waarvan de eerste
versie in 1884 geschilderd werd.38 Op het eerste gezicht lijkt het een relatief normaal
schilderij van een verlaten restaurant, maar het verhaal erachter is toch wat luguber: in
het afgebeelde restaurant had de nacht ervoren een moord plaatsgevonden, waardoor
het schilderij van De Maria, dat de lege tafels weergeeft bij het maanlicht, meteen een
duistere lading krijgt. Een groot deel van zijn werken heeft deze evocatieve, mysterieuze
lading, waarbij het niet zelden macabere karakter van het onderwerp wordt versterkt
door het voor hem kenmerkende gebruik van maanlicht als enige belichting. Ook in
Monaci dalle occhiaie vuote (fig. 7), waarvan hij de eerste versie schilderde in 1888,
maakte hij gebruik van deze combinatie. De monnik in dit schilderij heeft holle ogen om
zo niet afgeleid te worden door de echte wereld en goddelijke contemplatie te
vergemakkelijken.39 Ook deze scène speelt zich af in het donker bij maanlicht, waardoor
de monnik een dreigende houding krijgt.

1.5 Internationale aspiraties
In februari 1888 scheidden de wegen van Mario de Maria en de overige leden van
In Arte Libertas officieel. De schilder was zich steeds actiever aan het richten op de
internationale markt. De werken van De Maria waren vaker te zien in buitenlandse
tentoonstellingen: hij was in 1887 de enige Italiaan die samen met de circolo tedesco40,
het gezelschap van Duitse kunstenaars in Rome, tentoonstelde.41 Ook buiten Italië zelf
nam zijn populariteit toe: hij nam deel aan meerdere grote tentoonstellingen, waaronder
enkele Wereldtentoonstellingen, zoals in München, Londen, Berlijn en Parijs. Ook begon
De Maria steeds vaker reizen naar het buitenland te ondernemen. In 1889 verbleef hij
opnieuw enkele maanden in Parijs, waar hij in contact kwam met fotografie en leerde op
welke manier deze in dienst kon staan voor de schilderkunst, iets wat later een rol zou
gaan spelen in zijn praktijk.42 Met name in Duitsland werd De Maria wordt steeds
populairder. In 1890 trouwde hij met Emilia Voigt, een vrouw uit Bremen en kort hierna

38

Di Raddo 2013, 22. Van dit schilderij zijn meerdere versies geschilderd.
Di Raddo 2014, 17.
40
Vertaling: Duitse kring.
41
Mazzanti 2007, 41.
42
Di Raddo 2013, 32.
39

14

keerden ze samen terug naar Via Margutta in Rome. Dit verblijf duurde echter niet lang,
en nog geen jaar later vertrokken ze naar Venetië.43

1.6 Venetië
In Venetië raakte De Maria steeds meer in de ban van de zogenoemde ‘oude
meesters’. Zijn passie voor het verzamelen van kunstwerken, die hij van huis uit had
meegekregen, begon steeds grotere vormen aan te nemen. Al tijdens zijn periode in
Rome was hij een fervent kunstverzamelaar: uit veilingen blijkt dat hij in Rome al meer
dan vierhonderd kunstwerken in zijn bezit had, variërend van antieke kasten tot
keramiek en vijftiende-eeuwse Italiaanse schilderijen, maar ook werken van onder
andere Rubens en Fra Bartolomeo.44 In Venetië breidde hij deze collectie uit met werken
van onder andere Canaletto, Tintoretto, Titiaan en Bosch.45 De interesse voor oude
meesters bleef bij De Maria niet slechts beperkt tot het verzamelen, maar kwam ook tot
uiting in de manier waarop hij ging schilderen. Uit waardering voor de oudere
schilderkunst begon hij zijn schilderijen te signeren met ‘Marius Pictor’. De latinisering
van zijn naam moest De Maria een zeker voornaam imago geven en de indruk wekken
dat hij die goed paste in het decadente, mondaine Venetië.46 Nadat hij er in 1902 achter
kwam hoe hij de techniek van de oude Venetiaanse meesters kon inzetten door het
gebruiken van een speciaal soort patina, beschreef hij in een brief dat hij zijn techniek
vanaf dat punt voorgoed zou veranderen en hoe hij zich daardoor als herboren voelde.47
Deze techniek werd geperfectioneerd in het schilderij La luna torna in seno alla madre
terra (fig. 8), dat hij in 1903 op de Biënnale van Venetië tentoonstelde.48

43

Mazzanti 2007, 60.
De Maria stond bekend om zijn excentriciteit. Zijn verzamelwoede beperkte zich niet slechts tot
levenloze voorwerpen, maar hij had ook een levende slang in zijn collectie. Mazzanti 2007, 35 en
Pantini 1902, 86.
45
Di Raddo 2013, 72. De claim dat De Maria een werk van Jheronimus Bosch in zijn bezit had is niet
navolgbaar. Het zou om een Aanbidding der koningen gaan, maar geen van de werken van Bosch die
dit als onderwerp hebben kan naar Venetië worden getraceerd.
46
Di Raddo 2013, 74. Een tweede reden waarom De Maria zijn werken anders ging signeren was om
zich te onderscheiden van de kunstenaar Ettore de Maria Bergler, wiens werken nog weleens op
dezelfde tentoonstellingen hingen als die van Mario de Maria.
47
Di Raddo 2013, 88.
48
Mazzanti 2007, 176. Vertaling: De maan keert terug in de schoot van het moederland.
44

15

Hoewel De Maria zich in Venetië toelegde op het zoeken naar een eigen stijl en
een ‘ouderwetse’ manier van schilderen, veranderde er qua onderwerpkeuze niet veel.
Veel van zijn werken in deze periode zijn versies van thema’s die hij al eerder had
geschilderd. Het keer op keer hergebruiken van veel onderwerpen toont aan dat voor De
Maria niet alleen de onderwerpkeuze belangrijk was, maar ook de manier waarop deze
behandeld worden.49 De Maria had een emotionele relatie met kunst: voor hem was de
idee belangrijker dan wat er precies op het doek komt te staan. Hij beschreef ‘oude
schilderkunst’ als harmonieuzer dan de schilderkunst van zijn eigen tijd. Dit hing volgens
hem voornamelijk af van de stijl van de kunstenaar, want middels de stijl kan een
kunstenaar inmiddels uitdrukken wat hij precies voelt. ‘In de plastische kunsten is, net
zoals in de poëzie, de stijl het meest complete middel om een gedachte of een gevoel uit te
drukken. Het biedt de enige mogelijkheid aan de kunstenaar om precies te zeggen wat hij
voelt.’50
Naast zijn werk als schilder en fotograaf was Mario de Maria ook actief als
architect. Hoewel hij hier nooit een volwaardige opleiding voor heeft genoten, heeft hij
toch enkele gebouwen ontworpen en laten bouwen. Het bekendste is zijn eigen
woonhuis in Venetië, Casa dei Tre Oci. Tussen 1911 en 1913 liet De Maria zijn ontwerp
voor zijn eigen woonhuis bouwen, uitgevoerd in neogotische stijl, wat door Deborah
Howard, die als architectuurhistorica gespecialiseerd is in de Venetiaanse architectuur
‘probably the most successful of the neo-gothic buildings [in Venice, red.] of the period’
werd genoemd (fig. 9).51 Relevanter voor dit onderzoek is echter zijn tweede project als
architect, tussen 1914 en 1915. Dit was een vakantiehuis voor tijdens de herfst en zijn
latere pensioen in het dorpje Asolo, zestig kilometer van Venetië vandaan. Vol
enthousiasme ging hij ermee aan de slag, zo schreef hij vlak voor aanvang van de bouw
aan een vriend: ‘Vanaf dit moment zal ik meer architect zijn dan schilder. Ik zit zo vol met
architectonische ideeën dat ik zelfs gratis zou werken om ze uit te voeren!’52 De Maria wilde
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van het huis een hommage maken aan het land waar hij, naar eigen zeggen, zijn inspiratie
vandaan haalde: Nederland. Het huis, dat de bijnaam ‘Sogno di Rembrandt’ (Droom van
Rembrandt) kreeg, is gebaseerd op het Rembrandthuis in de Jodenbreestraat in
Amsterdam. Aangezien De Maria alsnog hoofdzakelijk schilder was in plaats van
architect, zijn er enkele discrepanties ingeslopen: het gebouw is een eclectisch
samenspel van Duitse, Nederlandse en Italiaanse architectuurelementen. Deze mix van
verschillende stijlen is kenmerkend voor zijn hele werk als kunstenaar, waarbij hij
inspiratie uit meerdere bronnen haalde. Met name de trapgevel en het metaalwerk voor
de ramen in de vorm van tulpen verraden de Nederlandse inspiratiebron.53 Het was in
Asolo dat Mario de Maria het grootste deel van de laatste jaren van zijn leven doorbracht,
afgewisseld met periodes in Bologna, waar hij uiteindelijk stierf op 8 maart 1924.
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Hoofdstuk 2: Rembrandt in Italië
2.1 De Rembrandt-waardering in achttiende-eeuws Italië
Wanneer men het heeft over ‘invloed’ bedoelt men vaak de manier waarop
kunstenaars geïnspireerd worden en elementen overnemen van hun voorgangers en die
in hun eigen werk incorporeren. Dit is echter een te rechtlijnig idee van hoe een
kunstenaar te werk gaat en doet tekort aan het eigen kritisch vermogen van een schilder:
het suggereert dat een kunstenaar bepaalde elementen overneemt zonder hierbij zijn
eigen ideeën een rol te laten spelen. Door te spreken over invloeden ontstaat het idee dat
een kunstenaar slechts elementen overneemt van zijn voorgangers en zelf op creatief
niveau weinig inbrengt. In werkelijkheid zal een kunstenaar altijd met een bepaalde blik
naar het werk van andere kunstenaars kijken en hier selectief aspecten uit selecteren die
hem meer aanspreken en hierop reflecteren, waardoor deze ‘invloed’ in de praktijk met
name veel zegt over de visie en de selectiewijze van de latere kunstenaar. Het is hierbij
meer gepast om het te hebben over ‘receptie’ of ‘dialoog’, termen die meer ruimte geven
aan de wederzijdse uitwisseling.54 Dat kunstenaars regelmatig aan de haal gaan met hun
voorgangers en de werken van zogeheten oude meesters op een bepaalde manier
interpreteren, blijkt ook uit de receptiegeschiedenis van Rembrandt van Rijn en de
manier waarop deze kunstenaar door de tijd heen op verschillende manieren in de
kunstgeschiedenis werd geplaatst en er door de eeuwen heen op verschillende aspecten
van zijn werk werd gefocust. Ook kunsthistorici en verzamelaars spelen hier een rol in:
er bestaat een wisselwerking tussen welke aspecten van Rembrandt door kunsthistorici
interessant worden gevonden en op elke manier kunstenaars hierop reageren. Dit proces
is ook weer onderhevig aan wisselende kunsthistorische interesses en nieuwe
ontdekkingen.
In Italië komt de waardering voor Rembrandt langzaam op gang. In 1668 werd
het leven van ‘Reimbrond Vanrein’ voor het eerst opgenomen in het verzamelwerk van
kunstenaarsbiografieën geschreven door Filippo Baldinucci (1624 – 1697). De
levensbeschrijving is echter overwegend negatief en Rembrandt wordt weggezet als een
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kunstenaar die meer faam kreeg dan hij verdiende, met name vanwege zijn zwakke
schildertechniek.55 Rembrandt werd door Filippo Baldinucci beschreven als een pictor
vulgaris: onaangepast, boers en arrogant. Gedurende de zeventiende eeuw werd
Rembrandt weliswaar gezien als belangrijk schilder van de Nederlandse school gezien,
maar zijn waardering viel in het niet in vergelijking met de werken van zijn Italiaanse
tijdgenoten.56
Het oeuvre van Rembrandt was tot de achttiende eeuw op het Italiaanse
schiereiland, op een paar schilderijen na, voornamelijk bekend in de vorm van grafische
reproducties. De schilderijen van Rembrandt die zich in Italië bevonden, waren vaak niet
voor het grote publiek toegankelijk. Wellicht het belangrijkste werk van de hand van
Rembrandt dat zich al wel sinds de zeventiende eeuw in Italië bevond, is het Zelfportret,
dat in 1818 door groothertog Ferdinand III van Toscane is aangekocht en in Palazzo Pitti
in Florence is geplaatst, en in 1913 naar het Uffizi werd verplaatst.57 De interesse voor
schilderijen van de hand van Rembrandt begon in de achttiende eeuw wel te groeien in
heel Italië en het is bekend dat in de loop van de achttiende eeuw er tenminste acht
schilderijen van Rembrandt zich in collecties in Rome bevonden.58 Toch valt dit in het
niet in vergelijking met het aantal schilderijen in collecties in de rest van Europa (in de
loop van de achttiende eeuw waren er alleen in Parijs al minstens 200 verzamelaars die
minstens één werk van, of toegeschreven aan, Rembrandt bezaten, en in Frankfurt
werden er in dezelfde eeuw 113 werken van, of toegeschreven aan, Rembrandt
geveild).59 Ook betekent de aankoop van een schilderij van een bepaalde meester ook
niet per se dat deze meester hoog gewaardeerd werd, zeker rekening houdend met de
grootte van veel van dit soort privécollecties. Zoals Jaco Rutgers terecht opmerkt kan niet
met zekerheid worden vastgesteld of de aankoop van een werk door een verzamelaar
wel altijd een weloverwogen keuze was; er zijn immers meer factoren dan alleen smaak
die meetellen in de aankoop van een schilderij.60 Zo speelt ook de financiële situatie van
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de verzamelaar een rol, evenals het aanbod op de markt. Ook werden werken soms in
bulk aangekocht, waarbij wellicht werken van bepaalde kunstenaars vrij onopzettelijk
in een collectie terecht komen.
Gedurende de achttiende eeuw lijkt er in eerste instantie een omslag plaats te
vinden in Venetië, waarbij Rembrandt in toenemende mate vertegenwoordigd werd in
de collecties van Venetiaanse verzamelaars. Er zijn meerdere werken van Rembrandt te
vinden in de stad, maar de meest bekende is wellicht De bewening van Christus onder het
kruis, aangekocht door de Engelse consul Joseph Smith (1682 – 1770) tussen 1730 en
1738.61 Ook was er een kunsthandelaar genaamd Antonio Maria Zanetti (1680 – 1767),
die, vanuit zijn interesse voor clair-obscur, een verzameling van wel vierhonderd
prenten van Rembrandt bezat. Volgens enkele kunsthistorici is het mede dankzij Smith
en Zanetti dat er een ware Venetiaanse Rembrandtcultus ontstaat.62 De kunsthistoricus
Ulrich Finke gaat zelfs zo ver de moderne ontdekking van de kunst van Rembrandt toe
te schrijven aan de Venetianen. Volgens Finke zou men in geen enkele andere stad in
Europa zo goed naar het werk van Rembrandt hebben gekeken.63 Toch lijkt dit een
enigszins overhaaste conclusie: in het meest recente onderzoek naar de receptie van
Rembrandt in Italië in de achttiende eeuw werd geconcludeerd dat er eigenlijk niet echt
sprake is van een groeiende belangstelling voor de oude meester.64

2.2 Het ontstaan van de Rembrandtcultus
Tot op heden dag is nog geen grondig onderzoek uitgevoerd naar de receptie van
Rembrandt in Italië in de negentiende eeuw. Om toch een idee te krijgen van hoe
negentiende-eeuwse Italiaanse kunstenaars zouden kunnen hebben gekeken naar de
Nederlandsche schilderkunst van de zeventiende eeuw, is de beste optie te onderzoeken
hoe kunstenaars in andere Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk, in dialoog
gingen met de kunst van Rembrandt. Dit is vanaf de negentiende eeuw mogelijk vanwege
de relatief kleiner wordende kunstwereld: kunstenaars en kunstcritici reizen,
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voornamelijk binnen Europa, vrij veel en nemen hierbij hun kennis, prenten, stijlen en
geschriften mee. Hierdoor is het mogelijk om de receptie van Rembrandt in Europese
context te behandelen, omdat er veel uitwisseling is tussen landen: Italië is geen
afgezonderd schiereiland meer.
De waardering buiten Nederland voor de Hollandse schilderkunst, waarvan
Rembrandt als boegbeeld werd gezien, begon langzaam te groeien vanaf de achttiende
eeuw. De aantrekkingskracht die door de schilderijen van Rembrandt uitgeoefend werd
begon voor het eerst in het Duitsland in de tweede helft van de achttiende eeuw vorm te
krijgen, waarna de waardering in de negentiende eeuw groeide tot buiten Duitsland, met
name in Frankrijk.65 In Frankrijk werd Rembrandt beschouwd als een typische wilde,
arme kunstenaar: een smoezelige bohemien, maar een genie in zijn vak. Zijn schilderijen
werden verbonden aan de periode waarin ze zijn ontstaan, het zeventiende-eeuwse,
vrije, democratische Holland.66
De receptie van Hollandse zeventiende-eeuwse kunstenaars als Rembrandt is
nauw verbonden met de ideeën die speelden over de Hollandse samenleving in die tijd.
Deze notie is onder andere gebaseerd op de theorieën van de Franse
cultuurwetenschapper Hippolyte Taine (1828 – 1893). Taine betoogde dat de kunst het
product is van een bepaalde samenleving, een spiegel van de cultuur en politiek van die
samenleving.67 Volgens hem kan de kunst gekarakteriseerd worden aan de hand van drie
factoren: race, milieu en moment. Aan de hand hiervan kan het verschil tussen
onderwerpkeuzes en stijlen van bepaalde scholen van verschillende landen worden
verklaard.68 Hoewel dit idee tegenwoordig als achterhaald wordt beschouwd, werd het
in het negentiende-eeuws Frankrijk over het algemeen wel geaccepteerd. In 1869 paste
Taine in het boek Philosophie de l’art dans les Pays-Bas dit model toe op Nederland,
waarin hij probeert te verklaren welke factoren een rol hebben gespeeld in het vormen
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van de Nederlandse schilderkunst.69 Vele critici in deze periode meenden dan ook dat de
Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst een weerspiegeling was van de contemporaine
samenleving.70
Zo begonnen de werken van Rembrandt symbool te staan voor de waarden die
in Frankrijk op dat moment enorm groeiden in populariteit en vaak verbonden werden
aan de zeventiende-eeuwse Nederlandse republiek: vrijheid en gelijkheid. Rembrandts
werken werden gebruikt als voorbeeld voor jonge kunstenaars die zich af wilden zetten
tegen de vastgeroeste ideeën van de Academie. Tegenwoordig wordt er gesproken van
een Rembrandtcultus in Frankrijk, waarbij zijn artistieke persona als het ware opnieuw
werd uitgevonden om aan de belangen en verwachtingen van de Franse kunstenaars te
voldoen. Rembrandt werd gezien als de centrale figuur van de zeventiende-eeuwse
schilderkunst, die democratische idealen uitdrukt.71 Hij werd geassocieerd met antiacademische kunst, originaliteit en een republikeins gedachtegoed.
De negentiende-eeuwse kunstenaars voelden zich ook op een andere manier
verbonden met Rembrandt: het idee bestond dat Rembrandt in zijn eigen tijd als een
marginale kunstenaar werd gezien en dat hij onterecht was vergeten. Op deze manier
verdedigden de schilders die zich afzetten tegen de Academie en de Salons zich: net zoals
Rembrandt werden ook zij ook door hun tijdgenoten niet gewaardeerd. Dit idee bood
hoop voor de toekomst, wanneer zij misschien over enkele eeuwen wel op prijs zouden
worden gesteld.72
In Nederland kwam de waardering van Rembrandt iets later en het is niet
onwaarschijnlijk dat de populariteit van Rembrandt in Duitsland en Frankrijk een aardig
handje heeft meegeholpen bij de groeiende populariteit van de kunstenaar in Nederland
zelf.73 Over het algemeen wordt het jaar 1852 gezien als omslag voor de receptie van het
werk van Rembrandt in Nederland, hij werd in dat jaar door middel van de oprichting
van een standbeeld erkend als nationaal ‘genie’.74 Ook in Nederland werd het beeld van
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Rembrandt aangepast naar de smaak van de Hollandse negentiende eeuw: er werd
bijvoorbeeld onderzoek gedaan in archieven waarna kon worden bewezen dat
Rembrandt geen arme wildeman was, maar een keurige protestant.75
Kunstenaars begonnen in deze periode in toenemende mate naar de schilderijen
van Rembrandt te kijken en zich hieruit elementen toe te eigenen voor hun eigen werk.
Op deze manier trokken moderne kunstenaars het werk van Rembrandt als het ware
naar zich toe en zetten het in om hun eigen ideologieën en denkbeelden te legitimeren,
waardoor het beeld dat men van Rembrandt had op zijn beurt ook vervormd werd.76
Economische belangen speelden hier uiteraard ook een rol bij; wanneer werken in de
stijl van een bepaalde kunstenaar populair zijn leveren deze op de markt ook meer geld
op.77
Het is gezien de populariteit van Rembrandt in zowel Frankrijk en Duitsland als
Nederland in de negentiende eeuw waarschijnlijk dat de waardering van Rembrandt ook
in Italië gestaag groeide, met name in de grote kunstcentra (Rome, Venetië en Milaan)
waar kunstenaars met elkaar in gesprek gingen. Een plek als Caffè Greco, besproken in
het eerste hoofdstuk, is hier een uitstekend voorbeeld van: hier kwamen kunstenaars
van veel verschillende landen samen om theorieën die betrekking hebben tot de
kunstgeschiedenis uit te wisselen. Helaas is er nauwelijks onderzoek verricht over hoe
groot deze invloed van de aanwezigheid van buitenlandse kunstenaars in Italië nou echt
is geweest op de waardering van Rembrandt.

75

Carasso 1993, 180.
Dat latere toeschouwers niet op een neutrale manier naar kunst kijken, is bekend. Een extreem
voorbeeld hiervan doet zich ook voor in de geschiedenis van de receptie van Rembrandt. Als een
extreem doorgeslagen toepassing van Taine’s theorie van race, milieu en moment bestond er in de
eerste helft van de twintigste eeuw een visie op Rembrandt die hem als een profeet van een lange
Germaanse traditie neerzette. De Jongh 1993, 225.
77
McQueen 2003, 287. Het feit dat meer kunstenaars ‘in de stijl van’ Rembrandt gingen werken
zorgde voor het ontstaan van discussies omtrent de authenticiteit van de werken, die tot op de dag
van vandaag voortleven.
76

23

Hoofdstuk 3: Mario de Maria en de rol van de kunstenaar in de late negentiende
eeuw
Mario de Maria had al vanaf zijn eerste ontmoeting met De Nachtwacht van
Rembrandt aan het eind van de negentiende eeuw een toenemende fascinatie voor de
oudhollandse schilder, wat resulteerde in meerdere reizen naar Nederland om daar
musea te bezoeken waar schilderijen van Rembrandt te vinden waren. Waar komt deze
interesse vandaan? Om dit te kunnen begrijpen is het nodig eerst uit te wijden over de
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860). De esthetica van de Duitse filosoof heeft een
aanzienlijke impact gehad op de manier waarop kunstenaars en kunstcritici in de late
negentiende eeuw naar kunst keken. Ook Mario de Maria nam bepaalde
Schopenhaueriaanse ideeën mee in zijn opvatting over de rol van de kunstenaar en zijn
visie op oude kunst.

3.1 De esthetica van Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer, die als filosoof doorgaans geschaard wordt onder het
pessimistische idealisme, publiceerde zijn belangrijkste werk, De wereld als wil en
voorstelling, in 1818, maar zijn ideeën hadden binnen de kunstwereld voornamelijk een
grote invloed in symbolistische kringen vanaf de jaren tachtig en negentig van de
negentiende eeuw.78 In dit boek zette Schopenhauer zijn filosofie uiteen over de manier
waarop een esthetische ervaring een rol inneemt in het leven. De essentie van het leven
is volgens Schopenhauer een constante drang om onze verlangens te bevredigen. Deze
zoektocht wordt door hem willen genoemd. Volgens deze visie is de mens continu aan
het streven naar bevrediging, wat pijnlijk is, want elke keer dat wij onze wensen
vervullen, is de opluchting slechts van kortere duur en komen er nieuwe verlangens voor
in de plaats.79 De mens lijdt zo constant en kan hier niet aan ontsnappen. Er zijn echter
manieren waardoor de mens tijdelijk verlost kan worden van het willen en precies op dit
vlak is een belangrijke rol voor de kunsten weggelegd. Een kunstwerk kan, volgens
Schopenhauer, een zodanig sterke esthetische ervaring voortbrengen dat we tijdelijk
willoos worden. Het ‘willoos zijn’ zorgt op zijn beurt voor een staat van zijn waarin we
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de pure vormen of Ideeën van de natuur kunnen waarnemen, onafhankelijk van tijd of
plaats. We kunnen, geconfronteerd met een kunstwerk, onze eigen individualiteit en wil
loslaten en ons volledig over te geven aan de Ideeën die door middel van het kunstwerk
worden overgedragen.80 De pure (Platoonse) Ideeën kunnen slechts waargenomen
worden in kunst, omdat kunst losstaat van wetenschap.81 Slechts wanneer kennis door
middel van confrontatie met de Idee, zoals dit gebeurt wanneer je als beschouwer in
aanraking komt met een kunstwerk, de overhand krijgt over het verlangen, zijn we vrij
van de eeuwige zoektocht naar de verlossing van onze begeertes.
Kunst speelt dus een belangrijke rol in het bieden van een tijdelijke verlossing
van het willen. Kunst is hiermee het resultaat van het genie: het vermogen om volledig
objectief te blijven en op een objectieve manier de wereld vast te leggen en de eigen
belangen opzij te zetten.82 Het voornaamste doel van kunst is het overdragen van kennis
door middel van het genie. Kunst biedt, volgens Schopenhauer, een inzicht in de ‘tijdloze
universele kennis’.83 Een goede kunstenaar is volgens de filosofie van Schopenhauer een
kunstenaar die door middel van genie deze kennis en Ideeën overbrengt op de
beschouwer. Schopenhauer noemt hierbij expliciet de Nederlandse kunstenaars die in
hun schilderijen streefden naar objectiviteit en spirituele rust.84 ‘Aangezien de
toeschouwer door de afbeelding wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze bepaalde
staat van zijn, wordt zijn emotie dikwijls versterkt door het contrast tussen deze emotie en
zijn eigen onrustige gemoedstoestand.’85
Het soort kunst dat volgens Schopenhauer het meest geschikt is om deze
universele kennis af te beelden is de tragedie, omdat men middels tragische
onderwerpen geconfronteerd wordt met de duistere kanten van de mensheid. De
tragedie onthult universele waarheden over de mensheid, waardoor deze als de hoogste
kunstvorm wordt gezien.86 Het beschouwen van een schilderij met een tragisch motief
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roept een sublieme ervaring op, wat op zijn beurt weer helpt bij het bereiken van
‘willoosheid’. In een sublieme ervaring wordt de toeschouwer volgens Schopenhauer
verheven van een passief individu, dat onderhevig is aan het constante willen, naar een
universele toeschouwer die in staat is te contempleren over Platoonse ideeën.87 Het op
een accurate manier afbeelden van de verschrikkingen van het leven is, volgens deze
esthetiek, de hoogste kunstzinnige prestatie die er bestaat.88

3.2 Mario de Maria en Schopenhauer
De esthetica van Schopenhauer heeft een grote invloed gehad op kunstenaars in
de

late

negentiende

eeuw,

met

name

symbolistische

kunstenaars.

De

Schopenhaueriaanse visie op de rol van de kunstenaar in de samenleving als genie die
door middel van de kunst universele kennis moest overbrengen, was ook gangbaar in de
kringen van De Maria, zo blijkt uit de geschriften van zijn goede vriend en kunstcriticus
Angelo Conti, die in 1900 in het traktaat La beata riva schreef: ‘De kunstenaar heeft een
geest die, op een intiemere wijze dan alle andere personen, zich kan relateren aan de ziel
van de dingen. Sterker nog, om het wat exacter te formuleren, de kunstenaar is tijdens de
esthetische contemplatie een enkele ziel die geleidelijk opgenomen wordt in de esthetische
ziel. Het onmiddellijke effect van contemplatie en esthetische emotie is in feite
zelfvergetelheid, een staat van onderbewustzijn, een momentopname, een bevrijding van
de pijnen en angsten van het bestaan. In deze korte tijd waarin de kunstenaar zichzelf
vergeet, waarin zijn individuele wil zich niet laat gelden, wordt hij niet langer bemiddeld in
relatie tot de natuur ... maar in het heldere oog waarin dingen worden weerspiegeld zonder
sluier, het is een hart geworden dat kalm is geworden en dat gedurende enkele ogenblikken
in harmonie klopt met het hart van de wereld.'89
Het was dan ook Angelo Conti die De Maria introduceerde aan de filosofie van
Schopenhauer, waarover de kunstenaar zelf ook erg enthousiast was, met name over het
derde boek van De wereld als wil en voorstelling, wat grotendeels over de esthetica ging.90
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Angelo Conti beschreef De Maria als ‘de meest Schopenhaueriaanse moderne
kunstenaar’.91 De Maria besteedde veel tijd aan het bestuderen van de esthetica van
Schopenhauer, die voor hem als een ‘spirituele broer’ was.92 Mario de Maria had het idee
dat de kunstenaar een genie behoort te zijn die toegang heeft tot bepaalde kennis en deze
via zijn kunst moet overdragen aan de beschouwer. Zo schreef hij in een kritiek over de
Biënnale van 1911: '[De kunst is] slechts een objectivering van een emotie en het kunstwerk
is slechts het middel dat de gekozenen leidt richting de eeuwige emotie. [...] Kunst is geen
rede, maar onderbewustzijn en intuïtie.’93 Het kunstwerk is dus volgens De Maria niets
anders dan het middel dat de beschouwer naar een zogezegde eeuwige emotie moet
brengen en de geest moet ‘verlammen’. Dit komt overeen met het gedachtegoed van
Schopenhauer en het idee dat een esthetische ervaring de menselijke wil tijdelijk tot rust
brengt. Dat De Maria zichzelf zag als iemand die op een Schopenhaueriaanse manier de
Platoonse Ideeën die achter de zichtbare wereld zitten ziet, blijkt ook uit een ander
manuscript: ‘Het is perfect omdat men in die uitstekende visie niet langer de objecten ziet
zoals wij ze zien, maar hun prototypes, hun ware vormen, essenties, de ware substantie van
alle dingen ziet, en het zijn slechts deze dingen die men portretteert en vertegenwoordigt
in het kunstwerk.’94
De duistere onderwerpen, gekoppeld met de sterke licht-donker contrasten,
waren voor De Maria de ultieme manier om deze prototypes, zoals De Maria ze noemt,
te openbaren aan de toeschouwer.95 Voor Schopenhauer was de tragiek de hoogste vorm
van kunst, dit valt te koppelen aan de vaak tragische onderwerpen die De Maria voor zijn
schilderijen koos: onderwerpen die een sterk emotioneel tragische reactie moeten
oproepen, of een bepaalde duistere sfeer hebben: schilderijen van afbrokkelende muren
in Venetië bij maanlicht, monniken met holle ogen die de beschouwer van onder hun kap
imponerend aan lijken te kijken en stillevens van tafeltjes in een restaurant die een stille
getuige zijn van een moord die hier was gepleegd. Ook de dood is een regelmatig
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afgebeeld onderwerp in bijvoorbeeld schilderijen waarin de pest of de cholera in Rome
of in Venetië worden afgebeeld.96 Volgens een Schopenhaueriaanse visie op de kunst zijn
dit soort onderwerpen geschikt, omdat ze bij de beschouwer gevoelens van angst
opwekken. Het gaat hierbij niet om reële angst voor gevaar, maar om hoe het voelt om
angst te ervaren.97

3.3 Mario de Maria’s Schopenhaueriaanse visie op Rembrandts schilderkunst
De fascinatie van Mario de Maria voor de kunst van Rembrandt, in het bijzonder
voor De Nachtwacht, is duidelijk en loopt als een rode draad door De Maria’s geschriften,
maar het is in 1898 dat hij nadrukkelijk verklaarde een ‘gouden openbaring’ te hebben
gehad wat betreft de kunst van Rembrandt. In een brief schreef aan Vittore Grubicy, een
Italiaanse kunsthandelaar, schreef hij dat hij zijn eigen schildertechniek volledig wil
veranderen. 'Ik zal volledig anders zijn. Ik zal schetsen maken van het leven, maar dat
moment moet eerst in de hersenen worden ingeprent.’98 In een andere brief aan Grubicy
voegde hij later toe: ‘In de zonsondergangen zie ik het goud. Met deze stem heeft
Rembrandt mij geroepen. Misschien is het een voorgevoel of misschien weet hij [Rembrandt,
red.] dat hij binnenkort zijn eeuwfeest zal vieren, en mijn geest trilt nu al. In mijn atelier
vond ik een paar schilderijen die al klaar waren, maar ik heb ze vernietigd. Rembrandt wil
dat het zo gebeurt. Ik ben door het goud geroepen en ik zal beginnen met een nieuwe
zoektocht.’99
Dit enthousiasme, neigend naar een obsessie, ging zo ver dat De Maria
kunstwerken vernietigde die niet voldeden aan de hoge verwachtingen die hij voor
zichzelf had. De Maria wilde zich aan Rembrandt spiegelen, maar de manier waarop hij
naar Rembrandt keek lijkt te zijn beïnvloed door zijn idee van wat kunst zou moeten zijn,
namelijk een middel om bepaalde universele emoties over te brengen. Rembrandt was
volgens De Maria het onbetwistbare voorbeeld van een creatief genie, zoals hij aan
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Grubicy schreef: ‘Het is aan de kunstenaar gegeven om zich los te maken van deze wereld
en op zoek te gaan naar een nieuw individueel licht. De kunst bevindt zich vaak in de wereld
van de dromen en transporteert [de beschouwer, red.] weg van de wereld van de
representatie (objectief) en laat hem stijgen naar de wereld van de ideeën. Ik heb hem
verteld over mijn geloof in De Nachtwacht van Rembrandt, dat iedereen tegenwoordig
discussieert over de vraag of het nacht of dag is, en dat ze nog niet hebben begrepen dat het
het licht van het genie van Rembrandt is!’100
Mario de Maria verschuift hier van de discussie over het lichtgebruik van
Rembrandt naar zijn eigen Schopenhaueriaanse visie op de kunstenaar: het lijkt voor
hem niet slechts om het licht als stijlelement te gaan, maar ook om het licht als metafoor
voor de persoon van Rembrandt en de manier waarop dit de beschouwer toestaat de
mysteries van de wereld te doorgronden. Dat de manier waarop De Maria met het
concept licht omgaat op twee manieren kan worden gelezen blijkt ook uit een brief die
hij schreef aan een Venetiaanse politicus en filosoof, Antonio Fradeletto. ‘Ik wil niet
overdrijven en mezelf gelijkstellen aan Rembrandt en met wat hem is overkomen [in het
maken van] de Nacht- of ‘Dagwacht’. Het is het licht van Rembrandt. Elke discussie lijkt mij
bekrompen, het is een kunstwerk dat volledig subjectief is. [...] Is het niet aan de kunstenaar
gegeven een glimp op te vangen van zijn eigen licht? Kunst is niet alleen van deze wereld,
maar van de wereld van dromen. Van de wereld van ideeën.’101 Naast een verwijzing naar
de discussie over waar de lichtbron zich bevindt in De Nachtwacht, gaat De Maria ook in
deze brief weer in op zijn overtuiging dat de kunstenaar middels zijn kunst toegang geeft
tot een ‘ideeënwereld’.
Het lijkt erop dat, hoewel Mario de Maria zei geïnspireerd te zijn door de
schilderkunst van Rembrandt van Rijn, hij er hierbij een specifieke, Schopenhaueriaanse
visie op de kunst van Rembrandt op na hield. Het valt op dat, in alle briefcorrespondentie
en artikelen van zijn hand die verschenen zijn in tijdschriften, De Maria weliswaar vaak
de kunst van Rembrandt aanhaalt, maar het zelden over de onderwerpkeuze van de
Hollandse meester heeft, slechts over het licht. Toen Angelo Conti De Maria aanspoorde
om, in Rembrandts voetsporen, de maaltijd in Emmaüs als onderwerp te nemen voor een
100
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nieuw schilderij, ging De Maria hier niet op in.102 Waar Rembrandt van Rijn zijn oeuvre
bestaat uit (zelf)portretten, afbeeldingen uit het Oude of Nieuwe Testament en
historiestukken, bestaat het oeuvre van De Maria met name uit afbeeldingen van
architectuur bij maanlicht en legendes. Het is dus zinvol om iets verder in te gaan op de
vraag wat Mario de Maria precies in Rembrandt zag en hoe hij dat uitte in zijn eigen
schilderijen.
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Hoofdstuk 4: Analyse schilderijen
Mario de Maria maakt in brieven duidelijk dat hij Rembrandt als zijn voorbeeld
ziet. Interessant is het feit dat Mario de Maria Rembrandt vooral aanhaalt in de brieven
en geschriften waarin hij zijn visie op de rol van de kunstenaar en de manier waarop
kunst voor een esthetische ervaring moet zorgen uitlegt. Het is dus met name de manier
waarop Rembrandt emoties overbrengt door middel van licht die de schilder aan lijkt te
spreken. In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat het hierbij niet om slechts een
stijlimitatie gaat, omdat de manier waarop De Maria naar Rembrandt keek is gevormd
door de esthetica van Schopenhauer. Om erachter te komen op welke manier Mario de
Maria met deze Schopenhaueriaanse visie zich de kunst van Rembrandt toe-eigende, zijn
eigen beeld hiervan vormde en dit inzette in zijn eigen kunstwerken, zal in dit hoofdstuk
een tweetal van zijn schilderijen geanalyseerd worden.
4.1 Luna. Tavole di un’osteria ai Prati di Castello
Het schilderij Luna. Tavole di un’osteria ai Prati di Castello (fig. 1) beeldt een
zevental houten tafels en bijbehorende houten bankjes af. De tafels staan enigszins
scheef achter elkaar. Rechts van de tafels, aan de rand van het beeld, is een muur te zien.
Het terras waar de tafels deel van uitmaken wordt aan de achterkant afgesloten door
beplanting. In de linkerbovenhoek van het schilderij is een doorkijkje naar bebouwing te
zien en het silhouet van een kerk. In het schilderij is voornamelijk gebruik gemaakt van
donkere bruin- en groentinten voor de omgeving en relatief lichte tinten voor de tafels.
Wat in het bijzonder opvalt is het contrast tussen het licht dat vanuit een onzichtbare
bron op de tafels schijnt en de duisternis in de rest van het schilderij.
Het onderwerp van het verlaten restaurantje bij nacht is door Mario de Maria
meerdere keren vastgelegd, zowel in schilderijen als in schetsen, en het thema leverde
commercieel gezien de meest succesvolle schilderijen van De Maria op. De eerste keer
dat De Maria het restaurant bij maanlicht schilderde was in 1884. Deze versie werd in
1909 tentoongesteld op de Biënnale van Venetië, waarna het door koning Vittorio
Emanuele III werd aangekocht voor de Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rome.103
Hierna zijn er nog twee andere versies van dit schilderij gemaakt, waarvan de eerste aan
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een onbekende Duitse man is verkocht en vervolgens verloren is geraakt en de andere
na een tentoonstelling in de Grosvenor Gallery in Londen kwijt is geraakt.104
Het idee voor het schilderij Luna ontstond in 1884 na een nachtelijk bezoek aan
een restaurant in het noorden van Rome.105 Waar het doek op het eerste gezicht een
normale scène van een terras bij maanlicht lijkt af te beelden, blijkt er toch een duister
verhaal schuil te gaan achter het schilderij. De avond voor het bezoek van De Maria aan
het restaurant was op deze plek een moord gepleegd. Het ontbreken van normale
restaurantbezoekers en het schijnen van het felle licht van de maan, die een soort rol lijkt
te krijgen van zwijgende getuige, zijn elementen die na het ontdekken van deze
gebeurtenis alleen nog maar opvallender worden.

4.1.1 Het gebruik van licht
Het felle maanlicht en de donkere schaduwen in Luna zijn opvallend. De vraag
rijst hierbij of de licht-donkercontrasten die door Mario de Maria ingezet werden gelinkt
kunnen worden aan zijn interesse voor Rembrandt, die hier ook in zijn oeuvre veel mee
bezig is geweest en waarvan we weten dat dit een aspect is dat Mario de Maria aantrok
in het werk van Rembrandt.106 Luna is niet het enige schilderij waarin De Maria met
lichteffecten speelt; veel schilderijen beelden onderwerpen af die zijn gesitueerd in het
maanlicht, waardoor de schilder door tijdsgenoten regelmatig ‘pittore delle lune’
(schilder van de manen) werd genoemd.107 Het licht, met name de reflectie van
maanlicht, werd door De Maria regelmatig ingezet om een spirituele en magische lading
te geven aan de schilderijen. Alhoewel we erg voorzichtig moeten zijn met verbanden
leggen waar geen sluitend bewijs voor is, wordt er onder andere door Elena di Raddo,
een van de belangrijkste kenners van het werk van Mario de Maria, een verband gelegd
met het gnosticisme: een antieke religie die rond de late negentiende eeuw een opleving
kende.108 Volgens de filosofie van deze leer zou de maan symbool staan voor een
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mysterieuze kracht die zowel leven neemt als leven geeft, een representatie van het
onbekende.109 We weten dat Angelo Conti, wier ideeën over kunst en de rol van de
kunstenaar nauw verwant waren met die van Mario de Maria, een boeddhist was en erg
geïnteresseerd in theosofie, een negentiende-eeuwse beweging die deels geworteld is in
de gnostiek en het neoplatonisme. Deze link is echter mijns inziens te zwak om ervan uit
te gaan dat Mario de Maria veel wist over gnostiek. Toch is het wel waarschijnlijk dat De
Maria esoterische interesses had.110 Enkele van zijn schilderijen zoals Fine d’un giorno
d’estate (Egloga) hebben qua thematiek veel gemeen met schilderijen van door De Maria
bewonderde kunstenaars zoals Fernand Khnopff, Jean Delville en Gaetano Previati, die
de esoterische ideeën van Joséphin Péladan actief in hun schilderijen probeerden te
verweven. 111 De Maria werd in 1903 zelfs beschuldigd van plagiaat, omdat zijn schilderij
La luna ritorna in seno alla madre terra erg veel op Wilde Jagd van Franz von Stuck zou
lijken.112 Tegen deze achtergrond kan verondersteld worden dat in het maanlicht, wat in
dit schilderij zo’n beduidende rol heeft,113 een zekere symboliek schuilgaat.
Dat het werk van Rembrandt een factor speelde bij Mario de Maria’s interesse
voor lichtgebruik, blijkt niet alleen uit zijn schilderijen, maar ook uit zijn eigen
geschriften in bijvoorbeeld brieven en artikelen. In een brief die De Maria schreef na het
zien van De Nachtwacht in het nieuwe Rijksmuseum concentreert hij zich met name op
het lichtgebruik: ‘Ze denken aan alles behalve aan het licht, de liefdevolle moeder van het
kunstwerk; maar het licht kan voeden of doden [...]’114 Hieruit blijkt dat voor De Maria,
zoals te zien is in werken als Luna, het licht een zeer belangrijke rol speelde. Ook kan hier
de connectie met de esthetiek van Schopenhauer gelegd worden. Licht is, volgens
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Schopenhauer, ‘objectief gerelateerd aan de meest perfecte manier van intuïtieve
kennis.’115
Ook Rembrandt zag het potentieel van licht om emoties van de beschouwer op te
wekken.116 Hij zette het licht in om de gemoedstoestand in zijn tronies beter over te
brengen en soms werd de lichtbron zelf het focuspunt van een schilderij.117 De
contrasten tussen licht en donker zorgen voor een dramatisch effect, wat in Rembrandts
werk versterkt wordt door de impastotechniek: de dikke verflaag waardoor het
schilderij een zichtbaar reliëf krijgt. De Maria lijkt na het te hebben bestudeerd van de
werkwijze van Rembrandt nog sterkere licht-donker contrasten in te zetten om op een
Schopenhaueriaanse manier emoties die het werk moet oproepen duidelijker te maken.
De Idee van het schilderij is hier met name belangrijk: slechts door het gebruik van
stilistische effecten kan de kunstenaar een bepaalde sfeer overbrengen.
Dit is ook wat er gebeurt in het schilderij Luna. Tavole di un’osteria ai Prati di
Castello: hoewel er niks tastbaars in het schilderij wijst op de moord van de avond
ervoor, is het het maanlicht dat bij de beschouwer al een onbehagen oproept. Het licht in
dit schilderij treedt op als een metafoor om de beschouwer in staat te stellen al een glimp
op te vangen van de misdaad die hier heeft plaatsgevonden. Het is in een schilderij als dit
waarin de achtergrond van Mario de Maria waarop zijn kunst is gestoeld duidelijk wordt.
Het maanlicht dat vermoedelijk een bepaalde symbolistische betekenis heeft illumineert
de plaats delict, wat bij de toeschouwer gevoelens van huivering moet oproepen. Op deze
manier incorporeert De Maria zijn Schopenhaueriaanse ideeën van de rol van de
kunstenaar om emoties over te brengen, waarvan voor hem de genie Rembrandt met zijn
lichtgebruik het beste uitdrukking geeft, met zijn eigen achtergrond in de symbolistische
kringen van laatnegentiende-eeuws Italië.
Het is overigens niet alleen in het schilderij Luna. Tavole di un’osteria ai Prati di
Castello, dat in deze scriptie als voorbeeld is genomen, dat De Maria van dit effect gebruik
maakte. Ook in veel van zijn andere schilderijen waarbij het onderwerp een nachtelijke
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scène is, gecombineerd met een tragisch onderwerp, werd door Mario de Maria van het
dramatische effect van licht-donker contrasten gebruik gemaakt, zoals in de
eerdergenoemde Monaci dalle occhiaie vuote (fig. 7) of I crocefissi di Henni (fig. 10). Het
laatstgenoemde schilderij beeldt een voorval uit de Italiaanse geschiedenis af, waarbij
Italiaanse troepen in Libië door de lokale bevolking zijn mishandeld en volgens
sommigen zelfs gekruisigd.118 Het valt hierbij ook op dat hij dit effect met name inzet als
het onderwerp van het schilderij tragisch is; al de hiervoor genoemde schilderijen
hebben de dood of mystiek als overkoepelend thema.

4.2 Storia di un mercante di scheletri
Het is niet geheel duidelijk wat er zich in het schilderij Storia di un mercante di
scheletri119 (fig. 4) precies gebeurt: afgebeeld zijn een drietal mensen, waarvan degene
die zich het dichtst bij de toeschouwer bevindt zich met zijn rug naar de toeschouwer
heeft gekeerd.120 Een tweede figuur zit voorovergebogen geknield. Deze persoon is
gekleed in een Franciscaans monnikenhabijt en lijkt de derde persoon, die op zijn rug op
de grond ligt, te bestuderen. Waarschijnlijk is de laatste persoon overleden en wordt
deze aan de man met het monnikenhabijt verkocht. Het is niet geheel duidelijk of de
personen zich binnen of buiten bevinden. Bovenaan het schilderij zijn de houten balken
van een dak te zien, maar de straatstenen ramen en planten aan de gevels suggereren
toch dat het om een buitenscène gaat.121 Het beeld wordt afgesneden door het decor van
gotische architectuur in de achtergrond. In de deuropening bevinden zich twee
rechtopstaande skeletten en het nisje naast deze deuropening is gevuld met schedels.
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Het gebouw dat het grootste deel van het schilderij in beslag neemt was voor De
Maria erg vertrouwd: het is het woonpaleis, Casa dei Tre Oci, dat hij zelf heeft ontworpen,
te zien aan de ogief ramen op de eerste verdieping (fig. 11). De ramen in de façade van
dit huis symboliseren de familieleden van De Maria die overbleven na de dood van zijn
dochtertje in 1905. Elena di Raddo ziet hierin een symbolische verwijzing: het afbeelden
van de ramen in het schilderij is volgens haar te zien als een eerbetoon aan zijn
dochtertje.122 Dit is een bewuste toevoeging geweest: de eerste versie, waarvan de
huidige verblijfplaats onbekend is, werd geschilderd in 1894, voor de dood van De
Maria’s dochtertje en de bouw van het huis. De tweede versie komt uit 1914 en bevindt
zich tegenwoordig nog steeds in Venetië.

4.2.1 Verval en Venetië
Het is niet bekend waar het thema van de skelettenverkoper vandaan komt.
Waarschijnlijk komt het van een legende of een mythe waarin een man lijken opkoopt en
deze herschikt en doorverkoopt als skeletten, maar aangezien hier nog weinig onderzoek
naar gedaan is, kan hier geen duidelijke conclusie aan verbonden worden.123 De skeletten
die in de deuropening staan nemen een bepaalde houding aan waardoor de suggestie
wordt gewekt dat ze leven. In het schilderij wordt de dood op een ietwat ironische en
groteske manier behandeld. Storia di un mercante di scheletri is niet het enige schilderij
waarin Mario de Maria de dood of verval afbeeldde. Een triptiek genaamd Peste – Fame
– Guerra: Venezia nel 1848 (fig. 12) beeldt de drie plagen die de lagunestad teisterden af:
de pest, de honger en de oorlog.124 Ook hier komt het afbeelden van de naderende dood
weer naar voren.
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Het verval is ook te zien in de manier waarop de architectuur is weergegeven. In
Storia di un mercante di scheletri toont De Maria zijn interesse in het afbrokkelende
pleisterwerk aan de muren, het onkruid dat onder het plaveisel vandaan schiet en de
beschadigingen en groezeligheid van de ramen. Op deze manier wordt het beeld van
aftakeling, dat op eerste gezicht met name van de skeletten uitgaat, nog versterkt. Het
verval van de architectuur komt in veel van De Maria’s schilderijen voor, vooral in zijn
latere carrière toen hij in Venetië woonde en werkte.125
De associatie van Venetië met de dood en verval begon zeker rond het eind van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een aanzienlijke invloed te hebben
op de kunst en literatuur van die tijd. Wellicht de bekendste uiting hiervan is de roman
Der Tod in Venedig van Thomas Mann, die zich afspeelt tijdens de cholera-uitbraak in
Venetië in 1911.126 Ook in de in 1900 verschenen roman Il fuoco127 van Gabriele
D’Annunzio is Venetië het achtergrondtoneel van een verhaal waarin de dood en verval
een grote rol spelen.128 In beide boeken worden vergelijkingen gemaakt tussen Venetië
en ziekte.129 De stad werd daarmee net als enkele andere steden rond de eeuwwisseling
gezien als città della morte: stad van de dood. Het was, zeker in deze periode, de stad van
enerzijds wellust, plezier en creativiteit, maar anderzijds ook van de schemering, het
stedelijke verval en de dood.
Mario de Maria was op het moment dat hij Storia di un mercante di scheletri
schilderde goed bevriend met Gabriele D’Annunzio, die regelmatig in Venetië verbleef, en
De Maria was op zijn beurt regelmatig te gast op het landgoed van D’Annunzio aan het
Gardameer.130 De Maria bevindt zich met zijn schilderijen, waarin Venetië de
achtergrond vormt voor afbeeldingen van cholera, oorlog, skeletten en legendes, in
dezelfde culturele cirkels. Storia di un mercante di scheletri moet gezien worden tegen
deze achtergrond. Het is een schilderij waarin de dood en achteruitgang wordt
weergegeven, gesitueerd in een stad die geassocieerd werd met verval. Vergankelijkheid
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is ook een thema waar Rembrandt zich mee bezig hield, wat voornamelijk tot uiting
kwam in de portretten van oudere mensen.

4.2.2 Vergankelijkheid in de schilderkunst van Rembrandt
Het is al duidelijk dat Mario de Maria Rembrandt als voorbeeld zag in de manier
waarop hij gebruik maakte van licht, maar het is de vraag is of ook de interesse voor het
verval, die bij De Maria pas later in zijn leven grotere vormen begon aan te nemen in zijn
schilderkunst, deels teruggebracht kan worden op de kunst van Rembrandt. Om deze
vraag te beantwoorden zal worden begonnen bij de Duitse filosoof Georg Simmel, die in
1916 een verzameling essays publiceerde over het oeuvre van Rembrandt van Rijn.
Hierbij ging hij in op de onderliggende filosofische vragen die de schilderijen van
Rembrandt oproepen, met name op het gebied van creativiteit, de manier waarop
mensen gerepresenteerd worden, afbeeldingen van religie in de schilderkunst en de
menselijke natuur. Volgens Simmel is de dood het overkoepelende thema in al
Rembrandt zijn werken.131 Wat hij hiermee bedoelt is niet dat de dood op een letterlijke
manier wordt afgebeeld, maar dat de dood en het ouder worden het leven vorm geven,
dag na dag, zonder een directe invloed te hebben op het leven zelf. Het is een altijd
aanwezig proces dat pas ‘macroscopisch zichtbaar wordt’ wanneer de dood daar is.132
Het is dit proces dat Rembrandt zou hebben vastgelegd in zijn schilderijen. Deze theorie
doet denken aan het in het zeventiende-eeuws Holland populaire vanitasmotief: een in
de cultuur immer aanwezige realisatie van de nabijheid van de dood, dat middels
vanitasstillevens zijn weg vond naar de schilderkunst.133
Het is niet waarschijnlijk dat Mario de Maria weet heeft gehad van het essay van
Simmel. Toch is de vrij verregaande visie van Simmel op Rembrandt niet helemaal
cultureel geïsoleerd: het was in de late negentiende en vroege twintigste eeuw niet
buitengewoon vreemd om op deze manier naar Rembrandt te kijken. In de periode
waarin Mario de Maria Storia di un mercante di scheletri schilderde en Georg Simmel zijn
essay publiceerde, was Italië in de ban van het decadentisme. Dit was een internationale
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stroming in de late negentiende eeuw die draaide om het idee dat de samenleving en
cultuur zich in een staat van verval of achteruitgang bevonden. 134 De gedachte hierachter
was dat het toppunt van de beschaving was bereikt en de samenleving alleen nog maar
achteruit kon gaan.135 Er bestond hierom ook een grote interesse voor de dood. Onder
andere in Italië was deze stroming erg groot: een van de belangrijkste voorstanders van
het Italiaanse decadentismo was De Maria’s vriend Gabriele D’Annunzio, wiens gedichten
en theaterstukken vaak de dood als overkoepelend thema hadden.136 Mario de Maria
mag dan waarschijnlijk Simmels essay niet hebben gekend, hij was wel zeker bekend met
het decadentisme. Het is dan ook goed voor te stellen dat ook Mario de Maria, net zoals
vele van zijn tijdgenoten in Italië, met deze blik naar Rembrandts werk keek.
Om Simmels interpretatie van Rembrandt beter te begrijpen is het zinvol om te
kijken naar Rembrandts late fase. Deze periode is interessant omdat hij, naarmate hij
ouder werd, een andere stijl begon te ontwikkelen. Zijn late fase, waarmee het tijdperk
tussen 1660 tot 1669 wordt bedoeld, wordt gekarakteriseerd door een erg tactiele,
dynamische manier van schilderen, waarbij ook het schilderproces duidelijk zichtbaar
werd.137 Het is ook voornamelijk in deze late fase dat hij regelmatig vergankelijkheid en
het verstrijken van de tijd probeerde af te beelden in zijn werken. Met name tekenend
zijn de vele portretten van oude mannen en vrouwen, waarin de handen,
gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding zichtbare tekenen van ouderdom vertonen.
Hieronder vallen ook een aantal zelfportretten, waarin Rembrandt zijn eigen ouder
worden heeft vastgelegd.
Het verstrijken van de tijd en de (naderende) dood is dus een thema waar zowel
Rembrandt als Mario de Maria zich mee bezig hielden. Waar deze thematiek bij De Maria
wordt geuit in de vorm van skeletten en vervallen architectuur wordt hij in Rembrandts
portretten zichtbaar gemaakt in de ouderdom van de geportretteerden. Rembrandt
toont de beschouwer in de portretten van de oudere mannen en vrouwen het effect van
het verstrijken van de tijd op een menselijk lichaam, maar het beoogde resultaat is
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anders. Een schilderij dat hierbij als voorbeeld kan worden gebruikt, is Portret van een
oude man (De rabbijn) (fig. 13), dat al tijdens het leven van De Maria in het Palazzo Pitti
hing, hoewel niet bekend is of De Maria dit schilderij met eigen ogen heeft kunnen zien.138
De rabbijn is bij Rembrandt realistisch en niet geïdealiseerd afgebeeld, maar er lijkt
desondanks een zekere waardigheid van de man af te stralen. Tegelijkertijd wordt door
Rembrandt door middel van de impasto stijl de tastbaarheid van de verf gebruikt als
versterkend element in het weergeven van de ouderdom: de oneffenheden van het
gezicht, de ruwheid en versletenheid die, vanwege de textuur van de verf, van de huid af
lijken te stralen.139 Ook worden oude mensen, volgens kunsthistoricus De Witt,
hoofdconservator van het Rembrandthuis, in de portretten van Rembrandt vaak ingezet
om een morele boodschap, dan wel positief, dan wel negatief over te brengen; oude
mensen zijn afgebeeld verzonken in gebed of juist als een gierige vrek.140
Hoewel Rembrandt van Rijn in zijn werken het concept vergankelijkheid zeker
gebruikte, wat tot uiting kwam in de schilderijen van oude mensen en de manier waarop
hij zijn techniek inzette om dit effect te versterken, zijn er toch wel wat verschillen. De
Maria lijkt zich op een andere manier tot het concept vergankelijkheid te verhouden,
waarbij het hem, zoals eerder beschreven, meer ging om de tragiek van de
vergankelijkheid dan, zoals bij Rembrandt meer het geval lijkt te zijn, om het biologisch
gegeven van het ouder worden. Toch, wanneer er gekeken wordt naar Storia di un
mercante di scheletri, zijn er ook gelijkenissen: zowel Rembrandt als Mario de Maria
onderzochten in hun werk hoe vergankelijkheid, verval en ouderdom weergegeven
konden worden. In Storia di un mercante di scheletri wordt het thema van de dood
versterkt op de manier waarop De Maria gehavende gevels schilderde, vergelijkbaar met
de manier waarop Rembrandt op een heel tactiele manier de ouderdom probeerde af te
beelden in de gehavende gezichten. Rekening houdend met het in die tijd heersende
decadentisme of interpretaties van Rembrandt als die van Georg Simmel, waarbij diens
oeuvre direct wordt gelinkt aan het voortschrijden van de tijd, kan voorzichtig worden
gezegd dat ook De Maria deze aspecten van Rembrandts werk zich toe-eigende.
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Conclusie
De vraag die in deze scriptie centraal staat is: Op welke manier ging Mario de
Maria in dialoog met het werk van Rembrandt van Rijn? In dit onderzoek is naar voren
gekomen dat De Maria met een vrij gekleurde bril naar het werk van Rembrandt keek en
die aspecten die hem het meest aanspraken inzette voor zijn eigen kunst. Dit is in lijn met
het gebruik van kunstenaars om zich het werk van voorgangers toe te eigenen en hier
hun eigen draai aan te geven. In het geval van Mario de Maria lijkt zijn visie op Rembrandt
deels geworteld te zijn in de filosofie van Arthur Schopenhauer, die in zijn esthetiek de
nadruk legde op de belangrijke rol van de kunstenaar die als een genie de universele
kennis en Platoonse ideeën aan de beschouwer toont. Ook werd door Schopenhauer een
hoge rol aan de tragiek in de kunst toegeschreven, aangezien de tragiek beter dan andere
kunstvormen de beschouwer kan confronteren met de duistere kanten van de mensheid.
In geschriften van De Maria waarin hij over de werken van Rembrandt spreekt
benoemt hij in het bijzonder de genie van Rembrandt en de emoties die diens werken en
met name het lichtgebruik bij hem oproepen. Het licht waar De Maria over schreef kan
in deze zin op twee manieren opgevat worden: enerzijds als stijlelement, waarin lichtdonkercontrasten een spirituele of magische lading geven aan schilderijen. Het clairobscur, gecombineerd met tragische onderwerpen, moet ervoor zorgen dat bij de
beschouwer sterke emoties van bijvoorbeeld angst worden opgeroepen. De gevoelens
die ze bij hem opriepen was voor De Maria ook het meest indrukwekkende aan
Rembrandts werken. Anderzijds was het concept licht voor De Maria ook een verwijzing
naar de bijna visionaire status die Rembrandt in De Maria’s ogen had; het licht is volgens
deze visie een metafoor voor de genie van Rembrandt.
Mario de Maria heeft goed gekeken naar de manier waarop Rembrandt licht
gebruikte in zijn schilderijen. Hoewel hij veel aandacht had voor de stilistische aspecten
van Rembrandts werk, lijkt hij niet veel te hebben gekeken naar de motieven die door
Rembrandt vaak afgebeeld waren, zoals Bijbelse voorstellingen. Toch zijn er ook wel
parallellen te trekken: beide kunstenaars onderzochten, met name in hun latere werken,
thema’s van vergankelijkheid en verval. Waar dit bij Rembrandt tot uiting kwam in de
portretten van oude mensen en de zeer tactiele manier van schilderen die
correspondeert met de geweerde gezichten van de oude mensen, kwam dit bij De Maria
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naar voren in het afbeelden van ziektes, skeletten en gehavende en afbrokkelende
muren. Wanneer Mario de Maria in zijn eigen tijd wordt geplaatst, wordt dit logisch: hij
bewoog zich in symbolistische kringen en was actief aan het eind van de negentiende
eeuw, een periode waarin de dood en verval überhaupt populaire thema’s waren.
Ondanks het feit dat Rembrandt waarschijnlijk niet op zo’n drastische manier met de
dood omging als door filosofen als Simmel werd verondersteld, is dit wel tekenend voor
de negentiende-eeuwse manier waarop naar Rembrandts werk gekeken werd.
Concluderend kan vastgesteld worden dat Mario de Maria’s visie op Rembrandt
gekleurd is door zijn eigen omgeving, met name de in de late negentiende eeuw populaire
esthetica van Schopenhauer en de cultuur van het decadentisme en de interesse voor
verval. Het is deze context die De Maria’s visie op Rembrandts werk vormde en die hij
vervolgens zelf weer gebruikte ter inspiratie voor zijn eigen schilderijen. De Maria’s
interesse voor de oude meesters en licht-donkerwerking loopt als een rode draad door
zijn oeuvre en is vereeuwigd in een epigraaf, opgesteld door Angelo Conti, boven de deur
van het huis in Asolo:

Tradusse nel colore le parole
dell’ombra e della luce
come un antico
e non potrà morire141
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Bijlagen
1. ‘Vidi per la prima volta la cosiddetta, stupidamente, Ronda di notte, in un vecchio
museo di cui non ricordo più il nome. Non era in un bell’ambiente, ma la luce di
fianco era abbastanza buona e si sentiva tutta quanta l’eloquente grandezza della
pittura. Io ne provai un grande stupore, misto a un senso di paura.’142
2. ‘il solo che, nel seguire una ricerca seria e individuale, mostri un ingenuo
veramente superiore’143
3. ‘non facciamoci illusioni. Questo gruppo, con questa seconda esposizione, non ha
più ragione d’essere.’144
4. ‘Come nelle arti plastiche, così nella poesia, lo stile è il modo più completo di
esprimere un pensiero o un sentimento, è il solo modo che l’arte offre all’artista
per dire interamente ciò ch’egli sente.’145
5. ‘da ora in poi sarò più architetto che pittore. Sono talmente pieno di idee
architettoniche che lavorerei gratis pure di materiarle!’146
6. ‘L'artista è un'anima la quale più intimamente d'ogni altra può mettersi in
relazione con l'anima delle cose. Diremo anzi, per maggior esattezza, che l'artista,
durante la contemplazione estetica, è un'anima singola, la quale gradatamente si
perde nell'anima universale. L'effetto immediato della contemplazione e
dell'emozione estetica è infatti l'oblio di sé, uno stato di inconsapevolezza, una
momentanea, liberazione dai dolori e dalle ansietà dell'esistenza. Ora in questo
breve tempo in cui l'artista dimentica se stesso, in cui la sua volontà individuale
non s'afferma, egli è in relazione non più mediata con la natura ... ma è l'occhio
limpido in cui le cose si riflettono senza velo, è un cuore divenuto calmo e che,
per pochi istanti, batte all'unisono col cuore del mondo.’147
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7. ‘[L’arte sia] soltanto una obiettivazione di una emozione e che l’opera d’arte non
è che il veicolo che conduce di nuovo l’eletto riguardante, alla emozione eterna
[...] L’arte non è ragione, ma inconsapevolezza e intuizione.’148
8. ‘Esso è perfetto perché in quella eccelsa visione, non vede più gli oggetti come
noi li vediamo, ma ne vede i prototipi, le forme vere, le essenze, la vera sostanza
di tutte le cose e solo quelle ritrae e rappresenta nell’opera d’arte.’149
9. ‘Sarò tutt’altro. Farò degli schizzi dal vero, ma quell’ora si deve prima imprimere
nel cervello.’150
10. ‘Nei tramonti vedo l’oro. Con questa voce Rembrandt mi ha chiamato. Forse è
presago o sa che tra poco la celebrerà nel suo centenario, e il mio spirito vibra
già. Nel mio studio ho ritrovato pochi quadri all’altezza così li ho distrutti.
Rembrandt così vuole. Sono chiamato dall’oro e ricomincerò con una ricerca
nuova.’151
11. ‘.. all’artista è dato anche di sortire da questo mondo a cercare una nuova luce
individuale, che l’arte molte volte è nel mondo dei sogni, e trasporta fuori dal
mondo della rappresentazione (oggettiva) e lo fa ergere (sic) attraverso il mondo
delle idee. Gli ho detto che mi fa fede la Ronda di Notte di Rembrandt, che a tutto
oggi si seguita a discutere se è notte o sole, e che non hanno ancora capito che è
la luce del genio di Rembrandt!’152
12. ‘Dio me ne guardi, paragonarmi a Rembrandt e quello che a lui è accaduto nella
Ronda di notte o giorno. È la luce di Rembrandt, e ogni discussione mi pare
meschina, è un’opera d’arte tutta quanta soggettiva. [...] O che non è dato
all’artista di intravedere una luce sua propria! L’arte non è di questo mondo solo
ma del mondo dei sogni. Del mondo delle idee.’
13. ‘Costoro pensano a tutto fuorché alla luce, madre affettuosa dell’opera d’arte; ma
la luce può nutrire o ammazzare [...]’153
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14. ‘È un soggetto trattato almeno 10 volte da Rembrandt e nel quale te potresto non
solo profondere tesori di invenzione, ma esprimere tutto intero il tuo spirito in
ciò che forma veramente la tua essenza.’154
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Afbeeldingen

Fig. 1, Rembrandt van Rijn, Nachtwacht: Schutters van wijk II onder leiding van kapitein
Frans Banninck Cocq, 1642, Rijksmuseum, Amsterdam
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Fig. 2, August Jernberg, Bezoekers van het Trippenhuis voor De Nachtwacht van
Rembrandt, 1885, Malmö Museer, Malmö

47

Fig. 3. Mario de Maria, Luna. Tavole di un’osteria ai Prati di Castello, 1884, Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea, Rome
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Fig 4. Mario de Maria, Storia di un mercante di scheletri, 1914, Collezione Fondazione di
Venezia, Venetië
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Fig. 5. Mario de Maria, Naaktstudies, ca 1870, Archief Mario de Maria, Museo Correr,
Venezië

Fig. 6. Mario de Maria, Illustratie voor G. D’Annunzio, L’Alunna, 1886 – 1887
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Fig. 7. Mario de Maria, Monaci dalle occhiaie vuote, 1887 – 1888, verblijfplaats
onbekend

51

Fig. 8. Mario de Maria, La luna torna in seno alla madre terra, 1903, Casa dei Tre Oci,
Venetië

52

Fig. 9. Mario de Maria, Sogno di Rembrandt, 1915 – 1916, Asolo

Fig. 10. Mario de Maria, I crocefissi di Henni, 1913, Galleria d’Arte Moderna, Milaan
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Fig. 11, Mario de Maria, Casa dei Tre Oci, 1912 – 1913, Venetië
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Fig. 12, Mario de Maria, Peste – Fame – Guerra: Venezia nel 1848, datering onbekend,
verblijfplaats onbekend
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Fig. 13, Rembrandt van Rijn, Portret van een oude man (De oude rabbijn), 1665, Uffizi,
Florence
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Archief Mario de Maria, Bibliotheek van Museo Correr, Venezië
Anna Mazzanti, Simbolismo italiano fra arte e critica: Mario de Maria e Angelo Conti,
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Figuur 5
Mario de Maria
Illustratie voor G. D’Annunzio, L’Alunna in Isaotta Guttadauro
Grafiek
https://www.valutazionearte.it/artisti/de-maria-mario/
Figuur 6
Mario de Maria
Monaci dalle occhiaie vuote
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Mario de Maria
Sogno di Rembrandt
1915 – 1916
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Figuur 9
Mario de Maria
I crocefissi di Henni
1913
Olieverf op doek
Afmetingen onbekend
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Elena di Raddo, Mario de Maria: Pictor di storie misteriose nella pittura simbolista
europea, Milaan 2013
Figuur 10
Mario de Maria
Casa dei Tre Oci
1912 – 1913
Venetië
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_dei_Tre_Oci_Giudecca_Venezia_mostra
_Fulvio_Roiter.jpg
Figuur 11
Mario de Maria
Peste – Fame – Guerra: Venezia nel 1848
Datering onbekend
Materiaal onbekend
Afmetingen onbekend
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Anna Mazzanti, ‘Note di museologia veneziana: il ruolo di Angelo Conti funzionario
presso le gallerie dell’Accademia’, Saggi e memorie di storia dell’arte 26 (2002), 431 –
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Figuur 12
Rembrandt van Rijn
Portret van een oude man (De oude rabbijn)
1665
Olieverf op doek
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Uffizi, Florence

59

Bibliografie
Boeken:
Angeli 2001
Angeli, D., Le cronache del ‘Caffè Greco’, Rome 2001
Baldinucci 1808
Baldinucci, F., Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame colle vite di
molti de più eccellenti maestri della stessa professione, Milaan 1808
Baxandall 1986
Baxandall, M., Patterns of intention: On the historical explanation of pictures, New Haven
1986
Bosworth 2014
Bosworth, R. J. B., Italian Venice: A history, New Haven 2014
Bruyn 1984
Bruyn, J. e.a., A corpus of Rembrandt paintings, Dordrecht, Boston en Londen 1984
Di Raddo 2013
Di Raddo, E., Mario de Maria: Pictor di storie misteriose nella pittura simbolista europea,
Milaan 2013
Galenson 2006
Galenson, D., Old masters and young geniuses: The two life cycles of artistic creativity,
Princeton 2006
Hanegraaff 2006
Hanegraaff W., Dictionary of gnosis & western esotericism, Leiden 2006
Hillyard en Scott 2019
Hillyard H. en Scott, J., Rembrandt’s light, Londen 2019
Howard 1980
Howard, D., The architectural history of Venice, Londen 1980
Hughes 2011
Hughes, R., Rome, Londen 2011
Mazzantini 2007
Mazzantini, A., Simbolismo italiano fra arte e critica. Mario de Maria e Angelo Conti,
Florence 2007

60

McQueen 2003
McQueen, A., The rise of the cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in nineteenthcentury France, Amsterdam 2003
Prettejohn 2017
Prettejohn, E., Modern painters, old masters: The art of imitation from the PreRaphaelites to the first world war, Londen 2017
Rudolph 1987
Rudolph, K., Gnosis: The nature and history of Gnosticism, New York 1987
Rutgers 2008
Rutgers, J., Rembrandt in Italië: Receptie en verzamelgeschiedenis, Utrecht 2008
Schopenhauer 1909
Schopenhauer, A., The world as will and idea: volume III, Londen 1909
Simmel 2005
Simmel, G., Rembrandt: An essay in the philosophy of art, New York en Londen 2005
Suthor 2018
Suthor, N., Rembrandts roughness, New Jersey 2018
Taine 1869
Taine, H., Philosophie d’art dans les Pays-Bas, Parijs 1869
Van de Wetering 2014
Van de Wetering, E., A corpus of Rembrandt paintings VI, Houten 2014
Vandenabeele 2015
Vandenabeele, B., The sublime in Schopenhauer’s philosophy, Houndmills 2015

Tijdschriftartikelen en artikelen in verzamelwerken
Biatostocki 1972
Biatostocki, J., ‘Rembrandt and posterity’, Nederlands kunsthistorisch jaarboek 23
(1972), 131 – 157
Caponi 2013
Caponi, M., ‘Mourir dans une guerre ‘sainte’ ? Les catholiques italiens et la conquête de
la Libye (1911-1913)’ in : Grosse, R. (red.), Francia : Forschungen zur westeuropäischen
geschichte. Band 40, Parijs 2013

61

Carasso 1993
Carasso, D., ‘Een nieuw beeld: Duitse en Franse denkers over de zeventiende-eeuwse
Nederlandse schilderkunst, 1775 – 1860’ in Grijzenhout, F. en Van Veen, H. (red.), De
gouden eeuw in perspectief: Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse
schilderkunst in later tijd, Nijmegen 1993
Cheetham 1987
Cheetham, M., ‘Mystical memories: Gauguin’s neoplatonism and “abstraction” in latenineteenth-century painting’, Art journal 46 (1987), 1, 15 – 21
Conti 1909
Conti, A., ‘Luigi Serra’, Il Marzocco, 21 maart 1909
De Jongh 1993
De Jongh, E., ‘De Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst door politieke brillen
bezien’ in Grijzenhout, F. en Van Veen, H. (red.), De gouden eeuw in perspectief: Het
beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd, Nijmegen 1993
De Maria 1907
De Maria, M. ‘Giudizi di artisti sull’Esposizione di Venezia’, Il Marzocco, 8 september
1907
De Maria 1911
De Maria, M., ‘La luce di Rembrandt’, Il Marzocco, 29 januari 1911
De Witt 2009
De Witt, D., ‘Rembrandt and the climate of religious conflict in the 1620s’ in Jahrbuch
der Berliner Museen, Berlijn 2009
Di Pasquale 2009
Di Pasquale M., ‘Joséphin Péladan: Occultism, catholicism and science in the fin de siècle,
RACAR: revue d’art canadienne / Canadian art review 34 (2009), 1
Di Raddo 2010
Di Raddo, E., ‘I candidi pavoni ritrovati: Un dipinto di Mario de Maria per i versi di
Gabriele d’Annunzio’ in: Ottolenghi, M.G.A. en Rossi, M. (red.), Studi in onore di
Francesca Flores d’Arcais, Milaan 2010, 201-205
Di Raddo 2014
Di Raddo, E., ‘Realtà, cultura e mistero nelle opere di Mario de Maria’ in: Di Raddo, E.
(red.), Mario de Maria. Il pittore delle lune (tent. cat. Palazzo D’Accursio Bologna),
Milaan 2014, 11-22

62

Farrand Thorp 1960
Farrand Thorp, M., ‘Literary sculptors in the Caffe Greco’, American Quarterly 12
(1960), 2, 160-174
Finke 1964
Finke, U., ‘Venezianische Rembrandtstecher um 1800’, Oud Holland 79 (1964) 1/4, 111121
Giobbi 1989
Giobbi, G., ‘Gabriele D’Annunzio and Thomas Mann: Venice, art and death’, European
studies 19 (1989), 55 – 68
Härmänmaa, M., ‘The seduction of Thanatos: Gabriele D’Annunzio and the decadent
death’ in Härmänmaa, M. en Nissen, C. (red.), Decadence, degeneration and the end:
Studies in the European fin de siècle, New York 2014
Härmänmaa, M. en Nissen, C., ‘Introduction: The empire at the end of decadence’ in
Härmänmaa, M. en Nissen, C. (red.), Decadence, degeneration and the end: Studies in the
European fin de siècle, New York 2014
Hendrix 1990
Hendrix, H., ‘Liefde, dood, verval en wellust: Het veranderend beeld van Venetië in de
literatuur van Verga, Boito en D’Annunzio’, Incontri 5 (1990) 3, 133 - 145
Jacquette 1994
Jacquette, D., ‘Schopenhauer on the antipathy of aesthetic genius and the charming’,
History of European ideas 18 (1994), 3, 373-385.
Kloek 1993
Kloek, J.J., ‘De literaire beeldvorming rond de zeventiende-eeuwse schilders in de
negentiende eeuw’ in Grijzenhout, F. en Van Veen, H. (red.), De gouden eeuw in
perspectief: Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst in later tijd,
Nijmegen 1993
Kossmann, E.H., 1992
Kossmann, E.H., ‘De waardering van Rembrandt in de Nederlandse traditie’, Oud
Holland – Journal fort art of the low countries’, 106 (1992), 2, 81-93
Litsardopoulou 2016
Litsardopoulou, N., ‘On the expression of emotion in Rembrandt’s art’, Philosophia 46
(2016), 665-688
Mazzanti 2002
Mazzanti, A., ‘Note di museologia veneziana: il ruolo di Angelo Conti funzionario presso
le gallerie dell’Accademia’, Saggi e memorie di storia dell’arte 26 (2002), 431 – 457

63

McQueen 2000 – 2001
McQueen, A., ‘Reinventing the biography, creating the myth: Rembrandt in nineteenthcentury France’, Simiolus: Netherlands quarterly for the history of art 28 (2000 – 2001),
3, 163 – 180
Moroni 2004
Moroni, M., ‘Sensuous maladies: The construction of Italian decadentismo’ in Moroni, M.
en Somigli, L, (red.), Italian modernism: Italian culture between decadentism and avantgarde, Toronto 2004
Pantini 1902
R. Pantini, ‘Marius Pictor’, Emporium, 86 (1902), 7, 83-107
Paoletti 1903
Paoletti, S.D., ‘Marius de Maria’, Natura ed arte 16 (1903), 2, 266 – 271
Pieri 2001
Pieri, G., ‘D’Annunzio and Alma-Tadema: Between Pre-Raphaelitism and Aestheticism’,
The modern language review 96 (2001), 2, 361-399
Pieri 2004
Pieri, G., ‘The critical reception of Pre-Raphaelitism in Italy, 1878 – 1910’, The modern
language review 99 (2004), 2, 364-381
R.S. 1963
R.S., ‘American artists in Rome’, Quarterly Bulletin (Archives of American art) 3 (1963),
3, 3-4 + 6
Schopenhauer 1969
Schopenhauer, A., ‘The world as will and representation’ in: Gaiger, J., Harrison, J. &
Wood, P. (red.), Art in theory 1815 – 1900: An anthology of changing ideas, Oxford 1998
Taine 1896
Taine, H., ‘Lectures on art’ in: Gaiger, J., Harrison, J. & Wood, P. (red.), Art in theory 1815
– 1900: An anthology of changing ideas, Oxford 1998
Verbeek 1958
Verbeek, J., ‘Bezoekers van het Rijksmuseum in het Trippenhuis 1844-1885’, Bulletin
van het Rijksmuseum 6 (1958) 3/4, 59-71
Wellek 1959
Wellek, R., ‘Hippolyte Taine’s literary theory and criticism’, Criticism 1 (1959), 1, 1-18

64

