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Inleiding
Van november 2017 tot en met februari 2018 heeft er in het Metropolitan Museum of Art in New York
de grote tentoonstelling plaatsgevonden: Michelangelo: divine draftsman & designer. Daarin stond
een groot aantal van Michelangelo’s tekeningen centraal. Naast drie marmeren beelden en een houten
maquette voor het gewelf van een kapel, werd ook een schilderij van Michelangelo (1475-1564)
tentoongesteld. Volgens de makers van de tentoonstelling is dit het eerste schilderij dat Michelangelo
tijdens zijn carrière heeft gemaakt.1 Dit schilderij: De verzoeking van de heilige Antonius <afb. 1>, werd
in mei 2009 verworven door het Kimbell Art Museum in Fort Worth, Texas. In juli 2008 werd het
aangeboden bij Sotheby’s in Londen als een schilderij uit de werkplaats van de Italiaanse
vroegrenaissance kunstenaar, en leermeester van Michelangelo, Domenico Ghirlandaio (1449-1494).
Bij de catalogus entry stond echter een notitie afkomstig van Everett Fahy, curator emeritus van de
Europese kunst verbonden aan het Metropolitan Museum of Art in New York, die het werk al sinds
1960 kende, dat hij van mening was dat het werk door Michelangelo is gemaakt. Het schilderij is daarna
door de galerie Adam Williams Fine Art in New York aangekocht, waarna het naar de Met is gebracht
voor restauratie en technisch onderzoek. Tijdens de restauratie van het werk zijn de vergeelde
vernislagen verwijderd en zijn ook overschilderingen weggehaald. Dankzij het technisch onderzoek dat
is verricht, konden de Met en het Kimbell Art Museum met zekerheid zeggen dat het schilderij een
origineel van Michelangelo is.2
Het schilderij is gemaakt naar een prent van de Duitse schilder en graveur Martin Schongauer (ca.
1435/50-1491). Het is geen directe kopie naar de gravure, maar een geschilderde versie van hetzelfde
ontwerp, met aan aantal kleine aanpassingen. Het is bekend dat Michelangelo een niet al te positieve
mening had over noordelijke kunst, in ieder geval als zijn biografen moeten worden geloofd. Er moet
namelijk voorzichtig worden omgegaan met wat er is geschreven met betrekking tot de mening van
Michelangelo, aangezien deze gefiltreerd is door zijn biografen. Desondanks is het duidelijk dat
Michelangelo niet echt van noordelijke kunst hield.3 In 1548 schreef de Portugese schilder Francisco
de Hollanda (1517-1585) dat Michelangelo tegen Vittoria Colonna (1490/92-1547), een Romeinse
adellijke dichteres en een vriendin van Michelangelo, over Vlaamse schilderkunst het volgende had
gezegd: ‘Hoewel het een persoon kan behagen, is het gemaakt zonder enig gevoel van kunst, zonder
symmetrie of proporties, zonder een bekwame en doortastende keuze van kracht, en als laatste, zonder
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https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2017/michelangelo
https://www.kimbellart.org/collections/recent-acquisitions/michelangelo
3
Dunkelman 1999, 19.
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enige levendigheid’.4 Daarnaast zou Michelangelo volgens een van zijn biografen, Ascanio Condivi
(1525-1574), minachtend hebben gepraat over Albrecht Dürer. Hij zou namelijk van mening zijn
geweest dat hij de menselijke proporties uit de Vier Bücher von menschlicher Proportion (1528) beter
had kunnen uitvoeren.5
Als we ervan uitgaan dat Michelangelo de maker is van het schilderij uit Fort Worth, dan heeft hij
desalniettemin een schilderij gemaakt dat gebaseerd is op een prent van een Noord-Europese
kunstenaar. Ongetwijfeld moet Michelangelo enig respect hebben gehad voor de grote vijftiendeeeuwse meesters uit het noorden, waarbij werken van Jan van Eyck (1390-1441) en Rogier van der
Weijden (1399/1400-1464) ook in Italië geliefde verzamelaarsobjecten waren. Hij was echter, samen
met veel van zijn tijdgenoten, van mening dat zelfs de grootste noordelijke kunstenaars niet konden
tippen aan de criteria van de Italiaanse kunst van toen.6
Kan dus de mening van Michelangelo over noordelijke kunst enigszins genuanceerd worden? Is hij de
noordelijke kunst niet meer verschuldigd dan de bronnen over hem doen geloven? Hechtte hij niet
toch enigszins waarde aan de kunst uit het noorden? Om deze vragen te beantwoorden, zal er in deze
bachelorscriptie ingegaan worden op de receptie van de noordelijke kunst en de Duitse prentkunst in
Italië. In dit onderzoek zal in het eerste hoofdstuk gekeken worden naar het schilderij uit Fort Worth.
Er zal een beschrijving gegeven worden van het werk en gekeken worden naar de toeschrijving aan
Michelangelo. Hierna zal de prent van Schongauer aan bod komen, en zal deze worden vergeleken met
het werk uit Fort Worth. Vervolgens zal er ingegaan worden op de receptie van de noordelijke kunst
in Italië. Hier zullen de vragen ‘hoe werd er in Italië gekeken naar noordelijke kunst en prenten?’, ‘hoe
ging Ghirlandaio om met noordelijke kunst en prenten?’, ‘wat was Michelangelo’s kijk op noordelijke
kunst en prenten?’ en ‘zit er in andere werken van Michelangelo commentaar op noordelijke kunst of
zijn er juist overnames hiervan te zien in zijn werk?’ centraal staan. Vervolgens zal er vanuit deze vragen
een analyse gegeven worden, waarmee de hypothese of Michelangelo’s mening over noordelijke kunst
genuanceerd kan worden of niet. Daarna zal er afgesloten worden met een conclusie.
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De Hollanda 2013, 179.
Condivi 1976, 99.
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Nuttall 2004, 2.
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Beschrijving van De verzoeking van heilige Antonius uit Fort Worth

Het schilderij is vervaardigd in tempera op basis van eigeel, op een houten paneel. Het werk is 47 bij
35 centimeter groot. Sinds september 2009 hangt het schilderij permanent op zaal in het Kimbell Art
Museum in Fort Worth, Texas.7
Op het schilderij is centraal een dynamische compositie te zien, waarin een heilige met aureool wordt
aangevallen door demonische, Jheronimus Bosch-achtige wezens. In totaal zijn er negen monsters te
zien die om Antonius heen zwermen en hem aanvallen met hun klauwen, tanden en knotsen. De heilige
heeft echter een serene uitstraling over zich en is gekleed in een zwart habijt met een soort boek aan
zijn riem en een bruine mantel die naar links waait. Antonius is staand weergegeven met zijn armen
langs zijn lichaam, terwijl er aan alle kanten demonen aan zijn lichaam hangen. De heilige heeft een
lange witte baard die in twee plukken uiteenvalt. Alle negen demonen zien er anders uit, met
verschillende demonische trekken, waarbij ze allemaal ledenmaten hebben die van verschillende
diersoorten afkomstig zijn. Een aantal heeft vleugels en sommige van hen houden knotsen vast. Wat
alle wezens ook met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal lange stekels en grijpgrage klauwen
hebben. Een aantal van hen is bedekt met realistische schubben, terwijl andere wezens juist een vacht
hebben. Veel van de wezens hebben trekken van vissen, vleermuizen, padden, honden, vogels en
insecten, zoals staarten, tentakels, vliezen, voelsprieten en vinnen.
De hele groep is in het midden van het paneel weergegeven, met in de achtergrond een strak blauwe
hemel en op ongeveer een derde vanaf de onderkant van het schilderij is een horizon te zien, met
daaronder een landschap. Linksonder bevindt zich op de voorgrond een steile rotspartij met her en
der wat dode begroeiing. In het midden van het landschap scheidt een slingerende waterpartij met
daarin een bootje de steile kale rotsen, waarbij aan de rechterkant groene begroeiing te zien is. Er is
dus een groot contrast te zien tussen de kale, steile rotsen aan de linkerkant van het landschap en de
rechterkant met water en groene begroeiing. Het landschap gaat uiteindelijk over in de horizon,
waarbij er horizontaal over de gehele breedte van het werk een soort glooiende heuvelrug te zien is
die de overgang met de blauwe lucht maakt.
Het leven van de heilige Antonius is geschreven door de heilige Athanasius van Alexandrië (295-373).8
Later is het leven van Antonius door de Italiaanse dominicaan Jacobus de Voragine (1228-1298)
opgenomen in de Legenda Aurea, een van de meest invloedrijke boeken uit de late middeleeuwen. De

7
8

https://www.kimbellart.org/collections/recent-acquisitions/michelangelo
Wagenaar 1981, 7.
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Legenda Aurea is in het laatste kwart van de dertiende eeuw samengesteld uit een groot aantal
bronnen.9 In de Vita Antonii wordt beschreven hoe verschillende woeste beesten het op de heilige
gemunt hebben en hem van alle kanten aanvallen.10 Juist de serene uitdrukking van Antonius is
opvallend. Hij lijkt zich te distantiëren van de monsters die hem aanvallen. Daarnaast is een groot
contrast te zien tussen de steile rotsen links en het water en de groene begroeiing rechts. In het water
van de rivier is een bootje te zien, dat veilig zijn weg baant. Mogelijk zou hierin de reis van de ziel
gelezen kunnen worden. De Bijbelse beeldtaal maakte veel gebruik van de belangrijkste elementen die
het landschap van Israël en Palestina en de omringende landstreken bepaalden, waaronder het
Libanongebergte, de rivier de Jordaan, de stad Jeruzalem, en allerlei soorten bomen en dieren.11 De
rivier die te zien is in het schilderij zou dus kunnen wijzen op de Jordaan, de rivier van de doop. Om
deze reden zou het water kunnen staan voor Gods genade en dus dat de ziel verlost wordt van de
zonde.12

9

De Voragine 2012, xi (uit de introductie van A. Duffy)
De Voragine 2012, 93.
11
Bakker 2003, 61.
12
Bakker 2003, 63.
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Toeschrijving aan Michelangelo?

In de Vita di Michelangelo Buonarroti (1533), de volledig door Michelangelo goedkeurde biografie,
schrijft Ascanio Condivi over een schilderij met daarop de verzoeking van de heilige Antonius
afgebeeld. Hij laat weten dat Francesco Granacci (1469-1543), een goede vriend van Michelangelo en
een wat oudere leerling van Ghirlandaio, een rol speelt in het verhaal van het schilderij. Condivi schrijft
dat Granacci een prent met dit onderwerp van ene Martin van Holland (Martino d’Ollandia) aan
Michelangelo liet zien. Michelangelo kopieerde de prent vervolgens, op een houten paneel, nadat hij
de benodigdheden hiervoor van Granacci had gekregen. Volgens Condivi vervaardigde Michelangelo
het schilderij op een dergelijke manier en met genoeg aanpassingen aan het origineel, dat het niet
alleen bewondering opwerkte bij iedereen die het werk zag, maar ook dat Ghirlandaio er jaloers door
werd.13 De beroemde zestiende-eeuwse kunstenaarsbiograaf Giorgio Vasari (1511-1574) schrijft in de
Vite uit 1550 de gravure die model stond voor het paneel van Michelangelo toe aan Albrecht Dürer
(Alberto Durero). In de herziene versie van de Vite uit 1568 noemde Vasari de maker echter Martino
Tedesco (de Duitse Martin). Hierdoor is het duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk om een gravure van
Martin Schongauer gaat, met als onderwerp de verzoeking van de heilige Antonius uit 1470-75. Op
grond van de informatie van Michelangelo’s biografen wordt het beschreven paneel in verband
gebracht met het kleine houten paneeltje dat zich in het Kimbell Art Museum in Fort Worth bevindt.14
Tijdens de tentoonstelling in de Met is het schilderij met overtuiging toegeschreven aan Michelangelo,
ondanks dat velen hier hun vraagtekens bij zetten. Deze toeschrijving is gedaan op basis van technisch
onderzoek dat is uitgevoerd door het Kimbell Art Museum en het Metropolitan Museum of Art. Tijdens
dit onderzoek zijn verschillende pentimenti (wijzigingen aan het schilderij) gevonden, en daarnaast is
ook een zeer losse schets van figuren in een ruimte aan het licht gekomen.15
Met infraroodreflectorgrafie (IRR) is de eerste ondertekening van het werk zichtbaar gemaakt. Deze is
met penseel in een waterig medium aangebracht. In deze ondertekening zijn de voorbereidende
schetsen voor de compositie te zien. Dankzij IRR zijn er veel pentimenti, dus veranderingen met de
uiteindelijke voorstelling, in het werk te zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het om een
origineel werk gaat, aangezien Michelangelo initieel de contouren van Schongauers stekelige monster
reproduceerde, maar later toch een aantal elementen verplaatste. Ook vertoont IRR in de onderste
marge belangrijke krabbels <afb. 2>, die helpen met een toeschrijving aan Michelangelo, zoals

13

Condivi 1976, 10.
Tent. cat. New York 2018, 32.
15
Wivel 2018, 139.
14
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hieronder uitgelegd zal worden. Deze krabbels zijn waarschijnlijk gelijktijdig gemaakt met de schetsen
voor de figuren.16
In de tweede fase van de ondertekeningen is een begin gemaakt aan het Ghirlandaieske landschap.
Deze fase ligt over de laag met de contouren van de figuren die in penseel zijn gemaakt heen. Deze
tweede laag aan ondertekeningen is met een droog medium gemaakt, waarbij röntgenstraling het
gebruik van zilverstift suggereert, aangezien er een groot netwerk aan lijnen te zien is. Ook laat röntgen
de aanwezigheid van een lood-witte imprimatura zien die over de kalkonderlaag is aangebracht. Deze
laag is aangebracht om de onderlagen te fixeren en zo een basis te creëren waarop de lucht kon
worden aangebracht. Daarnaast is op deze manier ruimte gecreëerd voor de figuren. Tijdens de
voorbereidende tekeningen voor de rotsformatie zijn sporen te zien van grote druk, gemaakt door de
stylus die door de lood-witte imprimaturalaag heen ging, terwijl de verf nog zacht was, waardoor op
de röntgenafbeelding donkere lijnen te zien zijn.17
Na het aanbrengen van de kalkonderlaag zijn de contouren van de figuren direct op het oppervlak
aangebracht, waarbij een verdund zwart medium is gebruikt. Tijdens dit stadium zijn waarschijnlijk de
krabbels aan de toen nog lege onderste rand van het werk gemaakt. Hierna zijn de ondertekeningen
gefixeerd met een doorzichtige imprimatura, zodat de contouren van de tekeningen nog te zien
zouden zijn en ze konden worden gebruikt bij de bovenste laag. Als laatste is er een zilverstift gebruikt
om de riviervallei te schetsen en arceringen te maken voor de rotsformaties.18
Door hyperspectral photography, een vorm van fotografie die gebruik maakt van elektromagnetische
golven in plaats van zichtbaar licht, is een duidelijkere afbeelding gemaakt van de opvallende krabbels
onderaan de rotsformatie <afb. 3>. Hierop is te zien dat het gaat om een snelle compositieschets van
ongeveer 8 bij 10 centimeter. Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de aanwezigheid van de schets.
In de tentoonstellingscatalogus van de Michelangelo tentoonstelling in New York (2017-2018) schrijft
Claire Barry, hoofdconservator bij het Kimbell Art Museum, over de schets. Zij linkt de krabbels aan de
compositieschetsen van Ghirlandaio voor de Tornabuonikapel in de Santa Maria Novella in Florence.
De stijl de stijl van de schets doet namelijk aan deze frescocyclus denken, en met name aan het fresco
met de geboorte van de Maagd.19
In de schets kan een aantal identificeerbare elementen worden onderscheiden, namelijk een verkort
cassettenplafond, een bed op een verhoogd platform met een vierkant hoofdeinde dat versierd is met
een soort stilleven en een aantal figuren. Deze elementen laten zien dat de krabbel een tekening kan
16

Barry 2018, 266.
Idem.
18
Idem.
19
Idem.
17
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zijn van de compositie van een van de meest prominente fresco’s uit de Tornabuonicyclus, namelijk
De geboorte van Johannes de Doper. De liggende figuur op de schets zou geïdentificeerd kunnen
worden als Elizabeth. Daarnaast is er nog een staande figuur te zien, en twee zittende, die mogelijk
bedienden zouden kunnen zijn. De rechter zittende bediende lijkt baby Johannes vast te houden.
Mogelijk laat de schets een vroeg stadium van de compositie zien, waarbij de positie van de staande
bediende in het uiteindelijke fresco kan zijn aangepast. Ook laat de schets een compositie zien in een
stadium nog voor de drie andere staande vrouwen zijn toegevoegd aan het fresco, waardoor er een
terminus ante quem aan het schilderij kan worden gegeven. Voor zover bekend is deze schets in de
ondertekening van het paneel de enige overgebleven schets van dit fresco.20
Als Barry’s verklaring van de schets klopt, moet het werk gemaakt zijn voor 11 oktober 1487. Op deze
datum is namelijk de kleinzoon van de opdrachtgever van de fresco’s geboren. Het is mogelijk dat de
drie staande vrouwen aan het fresco zijn toegevoegd om de geboorte van de kleinzoon van Giovanni
Tornabuoni, de opdrachtgever, te vieren. De drie vrouwen op het fresco zijn namelijk geïdentificeerd
als de moeder van de baby, Giovanna degli Albizzi Tornabuoni, en haar bedienden. 21 Deze datum valt
precies tijdens de periode waarin Michelangelo voor het eerst geassocieerd kan worden met de
werkplaats van Ghirlandaio, namelijk vanaf 28 juni 1487. Het is echter nog wel voor dat hij officieel als
leerling in dienst kwam bij de werkplaats op 1 april 1488. Deze bevindingen vallen samen met de
bewering van Keith Christiansen, dat Michelangelo ongeveer 12 of 13 jaar oud moet zijn geweest toen
hij dit schilderij maakte.22
Een andere verklaring voor de ondertekening komt van Vasari. Hij noemt namelijk in zijn Vite een
schets met daarop de steigeropstelling die nodig was voor het maken van de frescocyclus in de
Tornabuonikapel in de Santa Maria Novella. Hierop zou een aantal leerlingen van Ghirlandaio te zien
zijn die bezig zijn met het maken van de fresco’s op steigers. Volgens Vasari zou deze tekening draaien
om een educatief spel, gioco di pittori genaamd. Dit is een oefening voor leerlingen om hun hand-oogcoördinatie en visuele scherpheid te oefenen, maar simpelweg ook om de tijd te doden. 23 Deze
oefening komt ook voor in de notities over schilderen van Leonardo da Vinci. Voor zover bekend is er
geen schets van Michelangelo bekend met daarop deze steigeropstelling afgebeeld zoals Vasari
beschrijft. Wel zou er mogelijk een link kunnen zijn tussen deze schets en de krabbels in de
ondertekening van het paneel van De verzoeking van de heilige Antonius. Deze steno krabbels, waarbij
mogelijk twee personen te zien zijn op een soort verhoogd plateau, waarvan een met de hand

20

Idem.
Idem.
22
Christiansen 2009, 10.
23
Vasari 2013, 501.
21
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uitgestrekt staat en de ander ligt of zit, doen sterk denken aan Ghirlandaio’s techniek van verkorte
figuren. Daarnaast zou er ook een link gelegd kunnen worden met zijn snelle manier van schetsen,
zoals in de schets van de geboorte van de maagd voor de frescocyclus uit de Tornabuonikapel <afb.
4>.24 Er zou gesuggereerd kunnen worden dat de krabbels in de ondertekening van het paneel een
eerste schets vormen voor de tekening van de Tornabuonisteiger van Michelangelo, zoals door Vasari
beschreven is.25 Als dit het geval is, dan zou dat een sterk argument zijn voor vervaardiging van het
schilderij uit Fort Worth door Michelangelo.
Het schilderij laat strak gevormde contouren zien en er komen grote ‘negatieve’ ruimtes tevoorschijn
door het contrast met de lege achtergrond. Dit belangrijke conceptuele element is wat dit schilderij
verheft boven andere schilderijen uit de werkplaats van Ghirlandaio en geeft een sterk argument voor
een toeschrijving aan Michelangelo. Deze compositorische methode zien we terug in Michelangelo’s
onafgemaakte Strijd van de centauren <afb.5>, een marmeren reliëf uit ongeveer 1491-92, en is
overvloedig gebruikt in het monumentale fresco in de Sixtijnse Kapel, zoals bij de fresco’s met de
zondvloed en de zondeval als onderwerp. Bij het Laatste Oordeel zou Michelangelo later een groot
netwerk van lichamen tegen een vlakke ultramarijn blauwe lucht plaatsen. Dit specifieke ontwerp
komt niet terug in de schilderijen van Domenico Ghirlandaio, Granacci, of andere kunstenaars die
volgens critici de maker van het paneel zouden kunnen zijn.26
Het schilderij voegt aan Schongauers ontwerp ook nog een Ghirlandaiesk landschap op de achtergrond
toe. De steile rotswand in de voorgrond vormt een monumentale aanwezigheid, terwijl het landschap
erg is versimpeld. Alle latere schilderijen van Michelangelo laten een stilering zien van
landschapsvormen. De late fresco’s van De bekering van Paulus <afb. 6> en De kruisiging van Petrus
<afb. 7> in de Cappella Paolina in het Vaticaan uit 1542-1550 zijn hier voorbeelden van. Wat ook
aanwezig is als bewijs in het kunstwerk in Fort Worth zijn de extensieve incisies en de vele pentimenti
van onophoudelijk herwerken van de contouren rond de hoofdvormen. Dit continue herwerken is
alomtegenwoordig in Michelangelo’s latere tekeningen op papier en in de Sixtijnse Kapel fresco’s.27
Dit, samen met de hierboven genoemde elementen uit het paneel uit Fort Worth, geven een brede
basis voor de vervaardiging van het werk door Michelangelo.

24

Tent. cat. New York 2018, 35.
Tent. cat. New York 2018, 36.
26
Tent. cat. New York 2018, 33.
27
Tent. cat. New York 2018, 33.
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Schongauer en zijn prent

Het paneel uit Fort Worth is gebaseerd op een noordelijke prent uit de vijftiende eeuw <afb. 8>. Deze
prent is gemaakt door Martin Schongauer, een belangrijke Duitse graficus en schilder die voor het
grootste gedeelte van zijn carrière werkzaam was in Colmar.28 Schongauer signeerde zijn werken met
het monogram M S, waartussen het huismerk, namelijk een kruis met een haakje, te zien is <afb. 9>.
Schongauer voorzag zijn prenten niet van een datum, waardoor er geen precieze datering aan deze
prent kan worden verbonden. Op basis van de ontwikkeling in stijl en techniek, te zien in de
overgeleverde prenten van Schongauer, kan een relatieve datering worden gegeven.29 Daarnaast zorgt
een groot aantal gedateerde kopieën voor een terminus ante quem.30 Op basis hiervan kan de prent
gedateerd worden tussen de jaren 1470 en 1475.31
De prent geeft net als het werk van Michelangelo de verzoeking van de heilige Antonius weer.
Schongauer heeft precies het moment weergegeven dat duivels in de vorm van demonen de heilige
door de lucht met zich meevoeren. De horizontale streepjes in de achtergrond van de prent maken
een heldere lucht duidelijk, waardoor te zien is dat de figuren in de lucht zweven. In de prent is te zien
dat Schongauer gebruik heeft gemaakt van nauwkeurig geobserveerde vormen uit het dierenrijk, uit
zowel het gebied waar hij werkte als uit het gebied rond de Middellandse Zee.32 Het is mogelijk dat
Schongauer na een reis door de Nederlanden richting Spanje trok, onder andere omdat hij een aantal
getekende Moorse koppen en andere exotische elementen, waaronder bomen en dieren, in zijn
prenten heeft verwerkt.33 Rechts in de prent is een demon te zien die veel weg heeft van een
parelhagedis, een dier dat veel voorkomt in Spanje. De vele monsters slaan de heilige met stokken,
trekken aan zijn ledenmaten en graaien naar hem. Desondanks heeft Schongauer Antonius
weergegeven zonder een indruk van angst of woede.34
De heilige Antonius was een van de meest geliefde heiligen in het gebied van Colmar. Op ongeveer
twintig kilometer afstand van Colmar, in Isenheim, lag een Antonieterklooster, dat Schongauer wellicht
een keer bezocht heeft. Het is mogelijk dat Schongauer in het klooster de opdracht kreeg voor de
prent, of dat hij op deze plek geïnspireerd raakte tot het maken van de prent. Het formaat van de prent

28

Heinrichs 2007, 55.
Ebbinge Wubben 1955, 4.
30
Ebbinge Wubben 1955, 5.
31
Ebbinge Wubben 1955, 4.
32
Ebbinge Wubben 1955, 6.
33
Shestack 1969, 9.
34
Ebbinge Wubben 1955, 7.
29

Pagina 10 van 40

is vrij groot, namelijk 29,4 cm bij 20,9 cm, waardoor het denkbaar is dat de prent bedoeld was om aan
de wand te hangen, eventueel zelfs in het bovengenoemde klooster.35
De gravures van Schongauer uit Colmar nemen een belangrijke stap richting de imitatie van de natuur
zoals werd begrepen in renaissance termen. Hij verbeterde de conventionele benadering van het
medium, door het in lijn te brengen met de gangbare stijl van de kalligrafische tekenkunst en tonale
modelering, waardoor hij een belangrijke rol vervulde in de evolutie van de Noord-Europese
prentkunst. Hij zorgde voor een nieuwe grafische relatie tussen lijn en papier, waarbij de vormen niet
meer gedefinieerd weden in onafhankelijke vormen en gecodeerde schema’s, maar in plaats daarvan
in volumes en tinten.36 Het diepgaande belang van Schongauers stilistische innovaties werd bijna
meteen herkend door zijn tijdgenoten.37 Tijdens zijn leven waren zijn prenten al voorzien van een erg
hoge marktwaarde, en daarnaast behielden ze deze waarde voor minstens twee tot drie generaties. 38
Schongauers carrière moet dus parallel hebben gelopen met het begin van het verzamelen van prenten
in het noorden. Er kan zelfs gesuggereerd worden dat hij het verzamelen stimuleerde. Toen Albrecht
Dürer in 1495 begon met reizen, wilde hij Schongauer ontmoeten. Na meer dan een decennium werd
Colmar herkend als dé plek ten noorden van de Alpen voor goede gravures. Deze verandering in de
patronen van de productie leidde tot het kopiëren van prenten en lijken een groei van de markt te
impliceren voor prenten en ongebruikelijke ontwerpen en een variëteit aan onderwerpen.39
Prenten kwamen tijdens het laatste kwart van de vijftiende eeuw steeds vaker voor onder de picturale
kunsten in Europa, waardoor prentmakers geleidelijk meer van het vocabulaire van schilders en
beeldhouwers overnamen. Als gevolg hiervan raakten ze hun anonieme identiteit als ambachtsman
kwijt.40 De meeste prenten uit deze tijd kunnen getraceerd worden tot het milieu van de noordelijke
schilderkunst. Er zijn maar weinig kopieën van grote altaarstukken of delen daarvan, in tegenstelling
tot replica’s van private devotionele afbeeldingen, hoewel deze meestal niet toegankelijk waren voor
het grote publiek. Het is daarom aannemelijker om te denken dat deze replica’s in de meeste gevallen
wijzen op een efficiënt gebruik, en het recyclen van goedgekeurde en succesvolle modellen in
werkplaatsen. Dit is logischer dan het aannemen dat het een resultaat is van een wijdverspreide
aanbidding van particuliere meesterwerken.41
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Het is mogelijk dat groepen prenten in de vijftiende eeuw van werkplaats naar werkplaats of
kunstenaar naar kunstenaar rondgingen, waar ze werden gebruikt als modellen. Het is vrijwel zeker
dat kunstenaars, waaronder prentmakers, de eerste verzamelaars vormden van prenten en de prenten
verzamelden op een systematische manier. Naast de bron van Condivi, waarin hij schrijft dat
Michelangelo de prent van Schongauer kopieerde terwijl hij aan het werk was in de werkplaats van
Ghirlandaio, weten we dat contemporaine Duitse prenten werden gekopieerd en geïmiteerd in heel
Italië, en dat Duitse koperplaten zelfs ten zuiden van de Alpen voorkwamen.42
Er zijn weinig documenten over bekend, maar er wordt gesuggereerd dat elke grote werkplaats
tenminste een aantal prenten bezat. Deze prenten hebben waarschijnlijk een grotere groep gevormd
dan de gravures die zijn verzameld door de connaisseurs.43 Zowel de toename van reizen door pelgrims
en kunstenaars, als de groei van de langeafstandshandel, zorgde voor een ontwikkeling van de banden
tussen het noorden en zuiden. Dit resulteerde in een economische, politieke en esthetische
uitwisseling. Mensen uit het noorden voelden zich aangetrokken tot het licht en de zon van het zuiden,
en daarnaast ook tot de schatten uit de oudheid. De Italianen bewonderden daarentegen de
ingewikkelde maar krachtige lineariteit van de late gotische kunst en groteske afbeeldingen.44
Daarnaast veranderde de status van de prent erg snel. Binnen drie tot vier generaties was de grafische
kunst erg gangbaar geworden in een groot deel van Europa, waardoor prenten een stabiele positie
binnen de kunstmarkt hadden verworven.45
Nog voor de noordelijke kunstenaars de wortels van de kunst in Italië hadden ontdekt, kwamen de
Italianen de Nederlandse schilderkunst en Duitse grafische kunst op het spoor. De bewondering in
Italië voor Nederlandse meesters leidde tot opdrachten en het importeren van schilderijen. Een eerste
voorbeeld van dit samenkomende effect was een uitnodiging die in 1473 door de hertog van Urbino,
Federico da Montefeltro, was gegeven aan Joos van Wassenhove (Justus van Ghent, 1430-1480). De
hertog nodigde de Vlaamse schilder uit om voor hem te komen werken in Italië, aangezien het in dienst
hebben van een noordelijke kunstenaar zijn aanzien ten goede zou komen.46
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Vergelijking tussen het paneel en de prent

Het schilderij is dus niet een directe kopie naar de gravure van Schongauer, maar een geschilderde
versie, waarbij het paneel is uitgevoerd met aandacht voor naturalistische effecten. In de context van
de late vijftiende-eeuwse smaak is het aannemelijk dat het schilderij bedoeld was om een vergelijking
uit te nodigen met zowel de natuur, als met de noordelijke schilderkunst en de gravure van
Schongauer. De schilderkunst van het noorden stond in die tijd zelfs om haar natuurgetrouwheid
bekend. In het reproduceren van onder andere de visschubben laat Michelangelo niet alleen zijn
bekwaamheid in het imiteren van de natuur zien, maar ook in het imiteren van noordelijke virtuoze
effecten. Daarnaast, door het reproduceren van Schongauers ontwerp, laat hij zien dat hij ook kan
meedingen met een bewonderd noordelijk meester van disegno. Hieruit kan worden opgemaakt dat
Michelangelo duidelijk zijn talent kenbaar maakt aan een publiek dat Duitse gravures hoog in achting
had.47
De schematisch voorgestelde rotsen in de prent van Schongauer zijn in het paneel van Michelangelo
uitgebreid met een vogelperspectief, wat in die tijd volgens de mode was in het noorden. 48 Zowel
Vasari als Condivi schrijven in hun biografieën over Michelangelo dat hij voor het schilderen van het
paneel een vismarkt heeft bezocht. Hier maakte hij allerlei studies van de vissen die hij tegenkwam.
Deze studies, van onder andere de schubben en de kleuren van de ogen van de vissen, gebruikte hij
om de natuur te reproduceren in het schilderij, en gebruikte hij als basis voor het schilderen van de
demonen. Of zij nu waar is of niet, deze anekdote geeft een voorbeeld van Michelangelo’s toewijding
en bekwaamheid in het imiteren van de natuur.49 Vasari beweert in beide edities van de Vite dat de
kunstenaar als eerste Schongauers gravure in een tekening met pen en inkt had gekopieerd, in een stijl
die daarvoor nog nooit gezien was, waarmee hij impliceert dat Michelangelo daarna pas het schilderij
in kleur produceerde. Deze tussentekening op papier, die verloren is gegaan, legt waarschijnlijk de
transformatie van het ontwerp van Schongauers gravure naar het paneel uit Fort Worth vast.50
In de gravure van Schongauer is al te zien dat hij afstapte van de traditionele wijze om de heilige af te
beelden. Antonius is namelijk zwevend midden in de lucht te zien, omgeven door een zwerm van
monsters. Dit thema weerklinkt in het werk van Michelangelo. Hij heeft echter het ontwerp van
Schongauer aangepast. Het ontwerp van Michelangelo is namelijk meer compact. Hij heeft vormen
gesimplificeerd en daarnaast de monsters een meer dierlijke uitstraling gegeven, waarbij vooral de
47
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toevoeging van de schubben bij de visachtige wezens opvallen. Ook zijn de plooien in het habijt van de
heilige gesimplificeerd weergegeven en is het gezicht van de heilige van een nog serenere uitstraling
voorzien ten opzichte van de Antonius van Schongauer. We zien dat de prent van Schongauer, wat
achtergrond betreft, alleen rechts in de hoek een kleine rotspartij bevat, terwijl Michelangelo juist wel
een volledig landschap heeft weergegeven.51 In tegenstelling tot het schilderij van Michelangelo, komt
in de prent van Schongauer beter naar voren dat alle figuren zijn gevat binnen een cirkel. In deze cirkel
vormen, ondanks de kronkelingen en acrobatische bewegingen van de wilde monsters die aan de
heilige trekken, alle hoeken van Antonius’ lichaam en draperieën een X-patroon. De bonzende
contouren van de buitenste cirkel brengen de sensatie van een vibrerend spinnend wiel over, dat op
het punt staat om uit elkaar te vallen.52
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Receptie van noordelijke schilderkunst en prenten in Italië

‘De schilderkunst uit Vlaanderen zal over het algemeen elk devoot persoon behagen, meer
dan ieder Italiaans schilderij. Want om Italiaanse werken zal niemand een traan laten, maar
juist om de kunst uit Vlaanderen zullen veel tranen vloeien; niet vanwege de kracht en goede
kwaliteiten van het werk, maar vanwege de goedheid van de devote persoon. Deze kunst zal
vooral vrouwen aanspreken, specifiek de erg jonge en erg oude vrouwen, en daarnaast ook
de monniken en nonnen, en waarschijnlijk ook een paar edellieden die geen gevoel voor kunst
of harmonie hebben. In Vlaanderen wordt er geschilderd om het externe oog te verleiden,
waardoor het je vrolijk maakt of je er simpelweg niet slecht over kan spreken, zoals over
heiligen en profeten. De schilderijen bestaan uit kleding, metselwerk, graslandschappen,
schaduwen van bomen, rivieren en bruggen, die zij landschappen noemen, en met veel
figuren hier en daar. Hoewel dit voor sommigen goed zal lijken, is het uitgevoerd zonder enig
gevoel van kunst, zonder symmetrie of proportie, zonder verstand of selectie of vrijheid van
belemmeringen, en uiteindelijk zonder enige substantie of levendigheid.’53
Bovenstaand citaat is afkomstig van Michelangelo uit een dialoog tussen hem en de Romeinse adellijke
dichteres en vriendin, Vittoria Colonna, opgeschreven door de Portugese schilder Francisco de
Hollanda in zijn Da Pintura Antiga (Lissabon 1548). We moeten hier echter wel rekening houden met
een mogelijke oversimplificatie van de mening van Michelangelo, aangezien deze gefilterd is door De
Hollanda. Wel laat het duidelijk een veroordeling zien van de noordelijke schilderkunst.54 Ook is in de
introductie van de Vite van Giorgio Vasari eenzelfde chauvinistische houding en onverschilligheid te
lezen ten opzichte van kunst die afkomstig is uit het noorden. Hij erkent namelijk dat de Vlaamse
Primitief Jan van Eyck een cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de olieverftechniek, maar
dit noemt hij enkel terloops, waarna hij verder gaat met de Italiaanse meesters en hun overname van
het medium. Hierdoor bagatelliseert hij de prestatie van de meester uit het noorden. Daarnaast schrijft
Vasari dat de Nederlanden een bijdrage hebben geleverd aan colore, dankzij de introductie van de
olieverftechniek, maar dat ze niet konden meedingen met de Italiaanse prestaties op het gebied van
disegno. In de tijd van Vasari zag men de kunst van Italië als het voorbeeld van het klassieke ideaal, en
daardoor als de norm voor kunst. Ze zagen de kunst volgens een op de klassieken geïnspireerd ideaal
van schoonheid, dat gefiltreerd werd door de beeldtaal van onder andere Michelangelo en Rafaël.
Italiaanse kunstenaars werden gezien als de erfgenamen van de klassieke oudheid, waardoor de
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kunstenaars uit het noorden gedoemd waren tot artistieke inferioriteit. Daarnaast vonden ze de
noordelijke kunst tegenstrijdig met de kunst uit de oudheid, waardoor dit artistieke chauvinisme voor
slechte relaties tussen Italië en het noorden en een onderschikking in doelen en prestaties zorgde.55
Vasari geeft toe dat Albrecht Dürer een kunstenaar is die genoemd moet worden, maar hij concludeert
dat Dürer wel beter zou zijn geweest als hij in Italië geboren zou zijn en daar de kans had gehad om
Italiaanse kunst te bestuderen. Francisco de Hollanda legt woorden in de mond van Michelangelo en
schrijft dat er geen gebied of land is dat verlicht wordt door de zon of maan, buiten Italië, waar iemand
woont die goed kan schilderen.56 Deze italocentrische houding is bij meer zestiende-eeuwse Italiaanse
schrijvers en in hun teksten te vinden. Dit idee van een vooraanstaande plaats van Italië in de kunst is
in de renaissance zo succesvol voorgesteld dat het nog steeds op veel plekken geaccepteerd en
gangbaar is. De Italiaanse cultuur wordt in handboeken van vandaag nog vaak gepresenteerd als de
meest innovatieve uit de renaissance, waarbij het noorden een interessante maar wel secundair
alternatief geeft.57
In de vijftiende eeuw zag dit er echter anders uit. Italianen waren in die tijd juist erg onder de indruk
van de Nederlandse schilderkunst.58 Deze schilderkunst werd toen gezien als een elite kunstvorm,
dankzij haar deugdelijkheid en associatie met de elite. Daarnaast was deze kunstvorm in het zuiden
nog relatief onbekend.59 De schilderkunst uit het noorden werd ongetwijfeld in Italiaanse ogen
geassocieerd met het Bourgondische hof, wat in de vijftiende eeuw een volmaakt ideaal van prestige
en pracht representeerde. Werken van Van Eyck en Van der Weijden werden gezien als essentieel voor
vorstelijke collecties, waardoor de Nederlandse kunst een toonbeeld van status was en ook een middel
van prinselijke rivaliteit. Toch lag de aantrekkingskracht niet alleen bij het hof. Ook in handelssteden,
zoals Genua, Venetië en Florence probeerde men te wedijveren met de hoven en is de aanwezigheid
van Nederlandse kunst goed gedocumenteerd.60
De kunst van Van Eyck is monumentaal, visueel schitterend, verfijnd en virtuoos, zoals te zien is in het
Van der Paele altaarstuk <afb. 10>.61 Het lijkt alsof het een alomtegenwoordige mening was in
gecultiveerde kringen in de vijftiende eeuw dat Jan van Eyck en Rogier van der Weijden als de grootste
schilders van die tijd werden gezien.62 Uit vijftiende-eeuwse Italiaanse teksten keren de namen van
Van Eyck en Van der Weijden terug als leidmotief, waarbij hun faam dus wijdverspreid lijkt te zijn
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geweest. In de discussie, die te lezen is in de geschreven bronnen, over Nederlandse schilderkunst
komen drie basis criteria vaker terug, namelijk: techniek, natuurgetrouwheid en expressie. Deze drie
criteria zijn van elkaar afhankelijk, aangezien de techniek kan bijdragen aan een grotere
natuurgetrouwheid, en daarnaast ook de expressie van een kunstwerk kan vergroten. Waarschijnlijk
was in de ogen van de vijftiende-eeuwse Italianen een uitstekende makelij primair verbonden met de
olieverftechniek. Deze techniek werd een lange tijd geassocieerd met de noordelijke gewoonte, dankzij
een vernoeming door Cennino Cennini (ca. 1360 – overleden voor 1427) in zijn Libro dell’arte uit het
begin van de vijftiende eeuw.63 Ook ijver en bekwaamheid zijn twee begrippen die in de geschreven
bronnen vaak met het noorden worden geassocieerd. Deze begrippen, samen met het bezitten van
een goede techniek, zorgden ervoor dat schilders uit het noorden, in de ogen van de Italianen, konden
uitblinken in het weergeven van verschillende texturen.64 De noordelijke portretten werden doorgaans
toegejuicht vanwege hun levensechtheid en de landschappen kregen vaak lof vanwege hun minutieuze
details. In de Diálogos de Roma wordt door Vittoria Colonna opgemerkt dat ze de Nederlandse kunst
als oprecht devotissima beschouwt, waarbij zowel de realistische weergave, als een grotere expressie,
direct tot de emoties spreken, waardoor het de kijker dwingt om zich in te voelen.65
Zowel de manier waarop luxueuze artefacten werden afgebeeld, als deze artefacten zelf, zorgden voor
bewondering voor de Nederlandse schilderkunst bij het Italiaanse publiek. Ook streefden de
Nederlanders en de Florentijnen in de jaren 1420 en 1430 dezelfde doelen na in de schilderkunst,
waaronder een realistische representatie.66 Florentijnse schilders moeten hebben gezien dat het
weergeven van materialen in een ruimte en het weergeven van emotie vaak beter was dan waar zij
toe in staat waren. Wel zorgden het humanisme en de invloed van de klassieke kunst in de vijftiende
eeuw voor inspiratie en nieuwe representatie mogelijkheden in Florence, waardoor er naar nieuwe
realistische representaties en technische virtuositeit werd gestreefd.67 De Nederlandse kunst was
treffend anders in stijl en techniek, maar gaf wel degelijk goede voorbeelden van virtuositeit en het
goed weergeven van de werkelijkheid. Ongetwijfeld hebben de Florentijnen dus gezien dat de
kunstenaars uit de Nederlanden streefden naar dingen die zij zelf ook nastreefden, en hier ook in
slaagden.68
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Ghirlandaio’s omgang met noordelijke schilderkunst en prenten

Tussen 1487 en 1490/91 heeft Michelangelo als leerling in de werkplaats van de vroegrenaissance
kunstenaar Domenico Ghirlandaio gewerkt. De effecten hiervan zijn vormend gebleken voor zijn
technische benadering van het tekenen en schilderen. Opvallend genoeg probeert Michelangelo juist
het belang van deze opleiding weg te cijferen. Condivi schrijft namelijk over Ghirlandaio dat hij een
jaloerse kleine familieman, l’invidiosetto, is die niks voor Michelangelo over heeft en doet. Hierbij moet
wel de kanttekening worden gemaakt dat Condivi pas geboren is in de tijd dat Michelangelo al aan zijn
marmeren David was begonnen, namelijk in 1501. Hierdoor heeft Condivi zich moeten baseren op
verhalen afkomstig van Michelangelo zelf, waardoor het aannemelijk is dat dit vooral de kijk van
Michelangelo op zijn leermeester weergeeft. Vasari schrijft echter iets anders in zijn Vite uit 1568.69 Hij
schrijft dat Ghirlandaio juist een groot aandeel heeft gehad in de opleiding van Michelangelo. Wat wel
aangenomen kan worden, is dat Ghirlandaio een avant-garde rol heeft gespeeld in de studies naar
noordelijk schilderijen en prenten.70 Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat veel werkplaatsen
van laat vijftiende-eeuwse kunstenaars, zoals die van Ghirlandaio, extreem actief en productief waren.
Deze plekken stimuleerden samenwerking en zorgden in andere tijden voor rivaliteit, waardoor
professionele netwerken konden worden opgebouwd door zowel de meester als de leerling. Ook was
er in deze werkplaatsen plek voor het efficiënt delegeren van werk, gedeelde kennis, hoge
productiviteit en indrukwekkende technische ontwikkelingen.71
In de late vijftiende eeuw was het Domenico Ghirlandaio die de techniek van het kruisarceren opnieuw
uitvond. In zijn tekeningen is een heldere controle van de omschrijvende lijn te zien en daarnaast een
goede representatie van drie dimensionale vormen, wat waarschijnlijk gebaseerd is op zijn studie van
noordelijke prenten.72 Mogelijk zou het gaan om prenten van Duitse gravuremakers, waaronder de
Meester E.S. (ca. 1420-1468) en Schongauer, aangezien prenten van deze meesters al vanaf de jaren
1450 bekend waren bij de Florentijnen. Mogelijk is in Ghirlandaio’s pen techniek een echo te zien van
die van Schongauer. Beiden maken namelijk gebruik van kruisarceringen waarmee, naast diepe
schaduwen ook volumineuze figuren worden gecreëerd dankzij de weergave van plooien en
draperieën. Ghirlandaio gebruikte dus Schongauers kwaliteit van het creëren van sculpturale
helderheid in een tekening, door middel van het gebruiken van diepte en volume. Dit gebruik van
zorgvuldige kruisarceringen in pen en inkt, om tonale modulaties en sculpturale vormen weer te geven,
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werd een van de kenmerken van de werkplaats van Ghirlandaio. Ook ontwikkelde hij een systeem, dat
veel door zijn leerlingen werd gebruikt, waardoor het makkelijker werd om goede kopieën te maken.
Zijn eigen tekeningen, en werken van andere kunstenaars, konden hierdoor sneller worden gekopieerd
en dienden dus als ontwerp voor andere werken.73 Waarschijnlijk nam Ghirlandaio nog vroeg in de
evolutie van zijn individuele grafische stijl de techniek over, zodat tonale effecten konden worden
vergroot door middel van kruisarceringen. Dit soort kruisarceringen kunnen we terugvinden in
verschillende tekeningen van Ghirlandaio. Het is algemeen bekend dat deze tekentechniek gebruikt
werd in het atelier van Ghirlandaio, en ook in de vroege tekeningen van Michelangelo. In zijn
Verzoeking van de heilige Antonius komt deze techniek dus ook terug. Michelangelo kan wellicht
gevangen zijn door het subtiele bereik van tonale dichtheid, dat Schongauer al vroeg in zijn carrière
door middel van verschillende methodes van arceren en kruisarceren gegenereerd had. De
gecontroleerde handeling van kruisarceringen is te zien in Michelangelo’s vroege Ghirlandaeske
tekeningen, en bij Ghirlandaio zelf in zijn vroege ontwikkeling van het gebruik van deze grafische
techniek.74
Het wordt aangenomen dat Ghirlandaio’s Heilige Hiëronymus uit de kerk van Ognissanti te Florence
uit 1480 <afb. 11> is afgeleid van een versie van Jan van Eyck. Ghirlandaio’s prototype is waarschijnlijk
het paneel dat in 1492 is opgenomen in de inventaris van Lorenzo de Medici’s bezittingen, dat vaak in
verband gebracht wordt met het kleine paneel dat zich nu in Detroit bevindt <afb. 12>. De levensgrote
figuur in het Ognissanti fresco lijkt te zijn gebaseerd op een paneel schilderij dat net iets groter is dan
een manuscriptilluminatie. Tegen de late vijftiende eeuw ontstond er een grote toename in de stroom
van kleine werken, van zowel gravures als schilderijen, die vanuit Noord-Europa in Italië
terechtkwamen. Daardoor is er een bloei te zien in het aantal composities en motieven met kleine
afmetingen, die zijn verwerkt in werken van een groter formaat. De heilige Hiëronymus van
Ghirlandaio laat zien hoe hij creatief antwoordde op de fijne details en precieze techniek van de
noordelijke prototypes. Het werk stimuleerde hem waarschijnlijk om de kwaliteiten van Nederlandse
kunst te reproduceren, terwijl juist deze kwaliteiten erg van waarde waren en werden gewaardeerd
door Florentijnse patronen. In andere werken van Ghirlandaio lijkt het waarschijnlijk dat hij ook positief
antwoordde op de stilistische en technische bijzondere kwaliteiten van Duitse graveurs, met name op
die van de Meester E.S.75 De compositie van een ander werk van Ghirlandaio uit de Ognissanti, namelijk
het fresco met boven de Madonna della Misericordia en onder de Pietà <afb. 13>, reflecteert op
midden vijftiende-eeuwse noordelijke composities. Als we kijken naar de details, waaronder de
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afwerking van het lichaam van Christus, dan lijken de bronnen toch meer Duits dan Nederlands te zijn,
waarbij gedacht kan worden dat de directe bron wel een Duitse gravure zou kunnen zijn. En als we dus
Ghirlandaio’s reactie op de Nederlandse kunst in ogenschouw nemen en zijn vermogen om levensgrote
figuren te maken van kleine Eyckiaanse prototypes, zoals bij de Hiëronymus uit de Ognissanti, dan is
het geen verrassing dat hij het ontwerp van de Pietà zou hebben afgeleid van een Duitse prent.76
Michelangelo’s stijl van pen en inkt tekeningen in de jaren 1490 ontwikkelde zich naar een meer
sculpturaal effect in de modellering, meestal gedaan met ordelijke, rechte stroken van parallelle
arceringen of kruisarceringen. Zijn gedisciplineerde manier van arceren laat een invloed zien van zowel
vijftiende-eeuwse gravures als van Domenico Ghirlandaio’s pen en inkt tekeningen, met in het
bijzonder de voorbereidende schetsen voor de Tornabuonikapel fresco’s. Michelangelo absorbeerde
Ghirlandaio’s uniforme arcering stijl en trucs voor figurale verkorting.77 Tegen 1500-02 werd
Michelangelo’s techniek losser in de arceringen met pen en inkt. Kort na 1500 begon hij met het
gebruiken van een kortere gebogen arcering. Deze zelfverzekerdere lijn is buigzamer, flexibeler en
elastischer dan de lijnen in zijn eerdere tekeningen. De nieuwe techniek paste beter bij de anatomische
studies van figuren, waardoor het mogelijk werd om de gecompliceerdheid van de lichamen en spieren
te laten zien en om de tonen en highlights voorzichtig te controleren.78
De anekdote van zowel Vasari als Condivi in hun biografieën over Michelangelo, dat hij een prent van
Schongauer kopieerde terwijl hij werkzaam was als leerling in de werkplaats van Ghirlandaio, wijst
erop dat in de late jaren 1480 de werkplaats van Ghirlandaio een aantal Duitse gravures had. Daarnaast
maakt het ook duidelijk dat Schongauers gravure beschikbaar was in het Florence van 1480. De
gravures van de Meester E.S. moeten er tegen deze tijd of al eerder hebben gecirculeerd. Hierdoor
dienden ze voor Florentijnse graveurs als stimulus dankzij deze technische, compositorische en
picturale aspecten.79
Van Ghirlandaio weten we dat hij niet volledige Duitse gravures kopieerde. Hij gebruikte vooral
karakterschetsen van landschappen.80 We zien dus dat een van de grootste figuren van Florentijnse
monumentale schilderkunst uit de quattrocento antwoordde op de nieuwe expressieve grafische
handelingen van de Duitse prentmakers, en specifiek op hun technische finesse. Ghirlandaio’s
tekeningen geven een indicatie dat naast Nederlandse ook Duitse kunst een sterke invloed had in
Florence. Verder onderzoeking aan schilderijen en tekeningen uit de quattrocento kan een indicatie
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geven dat andere kunstenaars ook beïnvloed werden door de zeer ontwikkelde grafische
bekwaamheden van de late vijftiende-eeuwse Duitse gravuremakers, net zoals Ghirlandaio beïnvloed
was door de ingewikkelde en bijzondere details van de Noord-Europese schilderijen en gravures.81
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Michelangelo over noordelijke kunst en prenten

Een steeds groter wordend corpus aan literatuur over Michelangelo’s opzettelijke manipulatie van zijn
eigen publieke imago duidt erop dat de kunstenaar heel bewust een beeld wilde geven van zichzelf als
een heroïsch genie. Het vergroten van het belang van de Italiaanse kunst en het bagatelliseren van de
noordelijke Europese kunst stonden dus voor hem in dienst van zijn eigen zelfpromotie. Om deze reden
is er een aantal voorbeelden te vinden in de kunst van Michelangelo, dat extra significant is, aangezien
de nadruk juist lag op het ongelimiteerde bereik van Michelangelo’s invloed naar buiten. Ook het feit
dat hij een torenhoge persoonlijkheid was in de kunstwereld, een centrale figuur werkend in het
Italiaanse ideaal, van wie het wordt gezegd dat hij expres niet–Italiaanse kunst afwees, maakt zijn
mogelijke interesse in het noorden belangrijk.82
Michelangelo is vaak vaag in zijn waardeoordeel over goede kunst. Wel zegt hij dat de nobele Italiaanse
schilderkunst boven evaluaties en prijs verheven is, en dat een werk een hogere waarde heeft wanneer
het door een zeer waardig kunstenaar gemaakt is.83 Volgens Francisco de Hollanda geeft Michelangelo
daarnaast waarderingen, en een lijst met criteria die hij gebruikte om kunst te beoordelen. Hij gebruikt
onder andere de criteria: edelmoedig, kennis, waarde, essentie. Ook beoordeelde hij schilders en
tekenaars aan de hand van andere kwaliteiten: beleefdheid, kennis, stoutmoedigheid en geduld.
Opvallend genoeg had hij voor het evalueren van de Vlaamse kunst andere standaarden, namelijk:
beweegredenen, vaardigheden, symmetrie, moeiteloosheid, substantie van spieren, proportie en
selectiviteit.84
Bij het verdiepen in de mening van Michelangelo over kunst is het belangrijk om zijn nationalistische
neigingen in de gaten te houden. Het concept uit de renaissance, dat Italië wordt gezien als het huis
van het classicisme, werd onmiskenbaar door hem gedeeld. Hij leefde in een eeuw waarin het concept
van een nationale situatie en politiek nationalisme vorm kreeg. Michelangelo schreef over Italië, en
met name over Florence, Siena en Rome, waarbij hij het woord natie gebruikte. Hij was ervan overtuigd
dat er weinig kunst van goede kwaliteit buiten het Italische Schiereiland was gemaakt. Daarnaast vond
hij dat geen andere natie of persoon perfect in de Italiaanse mode en op de Italiaanse manier kon
schilderen, of deze kon imiteren of kopiëren, ongeacht hoeveel moeite in het werk gestoken was.85
Mocht iemand er, waarschijnlijk door een wonder, toch in slagen om iets goeds te schilderen, hoewel
er niet geprobeerd zou zijn om de Italiaanse kunst te imiteren, dan zou door Michelangelo alsnog
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gezegd worden dat het werk op een Italiaanse manier gemaakt was. Er zat op dat moment echter toch
een kleine kern van waarheid in de mening van Michelangelo. Door heel West-Europa kregen schilders,
beeldhouwers en architecten namelijk meer bekendheid wanneer zij de Italiaanse stijl adopteerden.
Hieruit concludeerde Michelangelo dat de schilderkunst in Italië op dat moment het meest bloeide
sinds de klassieke oudheid en dat het zonder twijfel door zou blijven bloeien. Zijn chauvinisme groeide
tot een dermate grote omvang, dat hij op een bepaald punt zelfs van mening was dat een leerling in
Italië beter kon schilderen dan een meester ergens anders.86 Daarnaast had Michelangelo een grote
voorkeur en diepe eerbied voor de kunst en kunstenaars uit de klassieke oudheid. Hij vond ze
onovertroffen, maar niet onnavolgbaar of zonder potentieel gelijke. Hij legde hun grootheid namelijk
uit aan de hand van het feit dat ze leefden in een primitieve periode, waarin de mensen dichter bij de
natuur stonden en dichter bij het goddelijke. Hij was daarnaast van mening dat, dankzij hun zelf
voorgeschreven regels, disciplines en bewustzijn van het naleven van voorschriften, zelfs de slechtste
klassiek beeldhouwer nog superieur was aan zijn tijdgenoten. Hierdoor vond hij constant inspiratie in
de klassieke oudheid. 87
Ook op andere kunstenaars geeft Michelangelo commentaar. Hij had namelijk liever gezien dat Dürer
op een Italiaanse manier zou hebben gewerkt, maar hij geeft dan ook toe dat dat nooit het geval zou
kunnen zijn geweest. Dürer heeft weliswaar Italië bezocht, maar hij bleef desondanks op een
noordelijke manier werken. Condivi impliceert dat Michelangelo van mening was dat Dürer veel te veel
bezig was met mathematische proporties van menselijke figuren. Te veel aandacht voor regels zou er
volgens hem voor zorgen dat de figuren zo stijf als planken werden. Het is echter niet bekend of
Michelangelo andere beroemde noordelijke meesters uit die tijd gekend heeft, waaronder Cranach
(1472-1553), Grünewald (1470-1528) of Holbein (1497/8-1543). Het is wel aannemelijk dat hij zich
geërgerd zou hebben aan hun onvergelijkbare realistische en lineaire manier van werken en
onclassicistische thema’s, welke de Duitse smaak uit het begin van de zestiende eeuw juist erg
typeerde.88
Volgens Michelangelo kwam de beste kunst, uiteraard op Italië na, uit de Nederlanden, waardoor men
zou verwachten dat Michelangelo zeer hatelijke opmerkingen aan de kunst uit dit gebied zou richten.
Hij klaagde over de Vlaamse en Nederlandse kunst. Net zoals bij Spanje en Portugal, zag hij de twee
gebieden als één, en gebruikte de termen door elkaar. Hij vond dat er alleen middelmatige en
exhibitionistische devote onderwerpen vandaan kwamen. Hij zag een gebrek aan rede, bekwaamheid,
symmetrie, moeiteloosheid, substantie van spieren en proporties, en daarnaast vond hij de
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achteloosheid van de keuze voor details kenmerkend voor de Lage Landen. Hij zag in de kunst een
verlangen naar het behagen van alleen oppervlakkige gevoelens en een overvloed aan realistische
details. Hij klaagde over de drukke landschappen, waardoor geen elke vorm van symmetrie wordt
opgeroepen. Hij erkende echter dat het schilderen van textiel en oppervlakten excellent is, maar dat
de Italianen juist iedereen overschaduwen in de weergave van naakten, symmetrie en ritme.89
In de vijftiende eeuw was er een groot verschil tussen Noord- en Zuid-Europese kunst. Mede door
middel van de frescotechniek vond er een bloei plaats van grote Italiaanse renaissance werken, met
daarin veel plaats voor ontwerpen en composities. In het noorden zien we daarentegen een drang naar
precisie in details en heldere kleuren, zoals te zien is in het werk van Jan van Eyck, maar ook
bijvoorbeeld in het werk van de gebroeders Van Limburg.90 Een uitwerking van deze verschillen is dat
het ene is gemaakt om van een afstandje te bekijken. Deze kunst komt het beste tot haar recht als
monumentaal muurkunstwerk, voor de publieke decoratie. En het andere voorbeeld is met name
gemaakt om van dichtbij te bekijken. Een boek is hier een goed voorbeeld van, zodat van alle details
genoten kan worden, en deze bestudeerd kunnen worden op een persoonlijke en intieme manier. De
esthetische ervaring is dus verschillend in de twee vormen van kunst. Onder andere dit verschil wordt
door Michelangelo aangestipt in zijn dialoog met Vittoria Colonna. Hij bekritiseert de noordelijke kunst
vanwege haar overdreven gedetailleerdheid, of pietluttigheid, zonder enige vorm van orde en
harmonie. De grote kunstwerken uit Italië behoren volgens hem tot een traditie van publieke kunst,
die is afgeleid van de klassieke oudheid. Nederlandse kunst, en kunst uit het noorden in het algemeen,
komt uit een traditie van ingewikkelde patronen, zoals bij miniaturen in geïllumineerde handschriften,
en andere draagbare objecten. Hierdoor houden noordelijke kunstenaars volgens Michelangelo meer
van een betrokken intieme verhaalvertelling dan van de grandioze publieke proclamatie.91
Als we terug kijken naar de dialoog tussen hem en Francesco de Hollanda, dan lijkt Michelangelo’s
kritiek op de noordelijke kunst in eerste plaats veroordelend en streng. Zijn woorden zijn echter wel
krachtig en scherp gefocust op twee kwaliteiten die onderscheidend zijn tussen de Italiaanse en de
noordelijke kunst. De kunst uit het noorden is namelijk beter in het ontwaken van emoties bij hen die
devoot zijn, waardoor zij veel tranen zullen laten. Daarnaast geeft deze kunst landschappen en
texturen beter weer in zeer veel details.92
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Andere noordelijke elementen in het werk van Michelangelo

Michelangelo werd al vroeg in zijn carrière beïnvloed door noordelijke kunst, wat te zien is in zijn
vroegste tekeningen. Deze zijn uitgevoerd met pen in een heel erg voorzichtige en verfijnde techniek
van kruisarceringen. Schrijvers hebben deze kruisarceringen gelinkt aan bijtelmarkeringen of aan de
techniek van Ghirlandaio. De kruisarceringen die Michelangelo maakt, doen sterk denken aan een
andere grafische bron, namelijk de prenten van Martin Schongauer. Zowel Schongauer als
Michelangelo hanteren een erg dicht web aan lijnen, waardoor er complexe patronen worden
gecreëerd van licht en schaduw. Ondanks Schongauers decoratieve krullen, laat hij een systeem zien
van een ingewikkelde toepassing van de techniek, wat een erg waarschijnlijke bron lijkt te zijn voor
Michelangelo. Schongauers gebruik van het plaatsen van een enkele voorstelling op een pagina in een
monumentale presentatie is een ander belangrijk element dat we gereflecteerd zien in Michelangelo’s
vroege tekeningen. Dit element kan ook onderscheiden worden van de meer gefragmenteerde
voorbereidende natuur van de studies uit de werkplaats van Ghirlandaio.93
Meerdere keren in de carrière van Michelangelo is te zien dat hij interesse had voor noordelijke kunst.
In 1498 kreeg hij in Rome de opdracht van de Franse kardinaal Jean Belhères de Lagraulas (1434/391499), voormalig abt van Saint-Denis, voor een Pietà <afb. 14>. Het thema van de Pietà, waarbij Maria
het lichaam van de dode Christus op haar schoot heeft liggen, dook voor het eerst op rond het begin
van de veertiende eeuw in het Rijnland, waarna het via Frankrijk richting het Italische Schiereiland
werd verspreid. De populariteit van de Pietà kwam op een hoogtepunt in het noorden, waaronder in
de Lage Landen, rond de laatste helft van de vijftiende eeuw, precies toen Michelangelo de opdracht
ervoor kreeg. Gezien deze timing, de populariteit, en de grote frequentie van voorkomen van de Pietà
in de noordelijke beeldtaal, zou het mogelijk kunnen zijn dat het prototype van de opdracht van de
kardinaal een noordelijk model moet zijn geweest.94
De Madonna met kind uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk uit Brugge <afb. 15>, die gemaakt is net na de
voltooiing van de Pietà uit Rome, laat mogelijk zien dat voor Michelangelo Vlaanderen niet onbekend
was in termen van patronage of artistieke basis. De opdracht hiervoor is mogelijk afkomstig van de
familie Mouscron, een familie van Brugse lakenhandelaren. Deze, voor zover bekend enige, mogelijke
Vlaamse opdracht zou wellicht meer kunnen zeggen over Michelangelo’s hierboven geciteerde kijk op
Vlaamse kunst. Het is mogelijk dat Michelangelo zijn mening heeft gevormd op basis van deze opdracht

93
94

Dunkelman 1999, 20.
Ziegler 1995, 29.

Pagina 25 van 40

en opdrachtgever, namelijk dat zekere edellieden geen gevoel voor echte harmonie hebben. 95 Als we
kijken naar de Pietà uit Rome en ook naar de Brugse Madonna, dan valt op dat het werk minder
expressief is dan gebruikelijk voor de kunst van die tijd. Dit duidt erop dat Michelangelo zich afzet
tegen deze expressiviteit, weg van de door hem bekritiseerde extreme emoties, richting een grotere
sereniteit, die meer volgens de klassieke idealen is. Toch zijn er nog wel andere parallellen te trekken
tussen Michelangelo’s Pietà en noordelijke werken. Dit is met name op het gebied van compositie het
geval. Een van de duidelijkste parallellen kunnen we vinden in een prent, in plaats van in een sculptuur,
namelijk in de Pietà <afb. 16> van de Meester E.S. De hangende arm, gebogen knieën en de stapels
van ondersteunende draperieën resoneren in Michelangelo’s welbekende werk. De lineaire activiteit
van het werk van de Meester E.S. komt ook terug in de draperieën van Michelangelo, net zoals een
sterke nadruk op een frontaal en bijna tweedimensionale zichtpunt.96 In de studie van Michelangelo
van de Bewening, die zich in het British Museum bevindt <afb. 17>, zien we hetzelfde motief van een
dode Christus die in de schoot van zijn moeder ligt. Ook deze krijttekening, daterend uit de jaren tussen
1530 en 1535, wordt in verband gebracht met de Pietà van de Duitse graveur.97
Michelangelo is gedurende zijn hele leven bezig geweest met variaties van de Pietà. Over zijn latere
versies met dit onderwerp en gerelateerde varianten is veel geschreven. De werken worden meestal
bediscussieerd in psychologische of semipsychologische termen, als reflecties van de geestestoestand
van de kunstenaar, of als representaties van zijn overpeinzingen over het onderwerp en de betekenis
van leven en dood. De belangrijke rol van niet-Italiaanse afbeeldingen als inspiratie is maar weinig
erkend. Als er gekeken wordt naar Michelangelo’s tekening van de Pietà voor Vittoria Colonna, die
waarschijnlijk vervaardigd is in 1545 <afb. 18> en Albrecht Dürers houtsnede van de triniteit uit 1511
<afb. 19>, kunnen er voorzichtig een aantal overeenkomsten worden genoteerd.98 Terwijl
Michelangelo’s tekeningen waarschijnlijk meerdere bronnen hebben, waaronder afbeeldingen van
Christus als Man van Smarten, is de gelijkenis met Dürers werk opvallend, helemaal vanwege de
verschuiving in iconografie. Michelangelo heeft Christus zodanig weergegeven dat wij hem frontaal en
geheel tweedimensionaal van voren zien. Deze hiërartische kwaliteit van de afbeelding zou mogelijk
opgevat kunnen worden als antwoord van Michelangelo op de compositie van Dürer, en misschien ook
breder op de noordelijke tradities van representatie van de Drie-eenheid. De presentatie van het
lichaam van Christus als verticaal, zwak en evocatief lijkt daardoor vooral betekenisvol voor
Michelangelo te zijn. Variaties hierop komen we tegen in andere late tekeningen, en ook in de Pietà
uit de kathedraal van Florence <afb. 20> en misschien ook in de niet voltooide Rondanini Pietà <afb.
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21>. Wel is het de vraag of Michelangelo intentioneel van de noordelijke types leende, of dat hij
geïnspireerd werd door zijn onderbewuste geheugen.99
De overeenkomsten tussen Michelangelo’s tekening van de Wederopstanding van Christus, die zich nu
in Windsor Castle bevindt <afb. 22>, en Schongauers prent met hetzelfde onderwerp <afb. 23>, geven
een ander bewijs dat erop duidt dat Noord-Europese kunst, en met name draagbare prenten, een bron
van interesse bleven voor Michelangelo. Michelangelo’s representatie van Christus die uit zijn
sarcofaag klimt, verschilt van traditionele Italiaanse composities, aangezien hij daarin meestal met een
voet op de rand staat. Schongauers Christus raakt met zijn tenen de grond, maar zet hier nauwelijks
gewicht op. Michelangelo lijkt te zijn geïnspireerd door deze interpretatie en voegt aan het ontwerp
een vergroting van de suggestie van beweging, energie en draaiing van de figuren toe.100 In de jaren
1530 heeft Michelangelo opnieuw gekeken naar noordelijke graveurs, wiens prenten aanleiding
hebben gegeven voor Ghirlandaio’s systematische kruisarceringen. Dit lijkt hij echter niet te hebben
gebruikt om zijn grafische techniek te verbeteren, maar om een maximale emotionele impact te
creëren door middel van compositorische elementen en ingewikkelde vormen. Een voorbeeld hiervan
zien we in de wanhopig vallende paarden in De val van Phaëton <afb. 24>. De paarden in deze tekening
doen denken aan het gevleugelde mythologische beest in de letter a van het figuratieve alfabet van de
Meester E.S. <afb. 25>.101
Deze voorbeelden, die misschien niet uitputtend en uitsluitend zijn om het hele verkeer te hebben
veroorzaakt, suggereren dat Michelangelo gedurende zijn hele carrière noordelijke kunst bruikbaar
vond, en daarnaast een goede bron voor expressieve motieven. Het is aannemelijk dat hij om deze
reden geïnspireerd raakte om zijn werken meer substantie te geven, en krachtig te maken, dus juist
dát toevoegen wat hij in de Vlaamse kunst miste. Het is zelfs mogelijk dat hij Dürer heeft ontmoet,
hoewel er geen documenten van een dergelijke ontmoeting zijn. Ze waren namelijk beide in 1494 aan
het begin van hun carrières in Venetië. Van Dürer is het bekend dat hij een bewonderaar was van
Schongauer, en een beoefenaar van de kruisarceringtechniek. Hierdoor kan gesuggereerd worden dat
hij en Michelangelo gepraat en ideeën uitgewisseld hebben.102
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Conclusie

In de inleiding van deze bachelorscriptie zijn de vragen gesteld of de mening van Michelangelo over
noordelijke kunst enigszins genuanceerd kan worden, en of hij de noordelijke kunst niet meer
verschuldigd is dan de bronnen over hem doen geloven. Deze bronnen schetsen namelijk vaak een
negatief beeld van Michelangelo’s mening over noordelijke kunst en prenten. Het paneel uit Fort
Worth van Michelangelo is gemaakt naar het ontwerp van een prent van Martin Schongauer, een
Duitse kunstenaar en graveur. Hoewel Michelangelo de compositie en het ontwerp van Schongauer
niet volledig nauwkeurig heeft overgenomen, heeft hij zich wel laten inspireren door het ontwerp van
Schongauer.
Het gesprek tussen Michelangelo en Vittoria Colonna maakt duidelijk zijn mening over Vlaamse kunst
kenbaar, en geeft daarnaast ook de italocentrische en chauvinistische houding van nog een aantal van
zijn tijdgenoten uit de zestiende eeuw weer. In de vijftiende eeuw werd er echter nog anders gedacht
over noordelijke kunst. In Italië in deze tijd, waarin de uitwisseling van kunst tussen het noorden en
het zuiden juist in opkomst was, stond men positiever tegenover noordelijke kunst. In deze eeuw werd
de Nederlandse schilderkunst als een elite kunstvorm gezien, die grootsheid en pracht representeerde
vanwege de associaties met het Bourgondische hof. Daarnaast zien we een gemeenschappelijk streven
naar natuurgetrouwheid, expressie en de nieuwe olieverftechniek. Juist die zaken waar Michelangelo
commentaar op heeft, de minutieuze en natuurgetrouwe details en expressie, worden genoemd.
Daarnaast is het duidelijk dat Michelangelo’s leermeester, Ghirlandaio, blijkbaar een andere
mentaliteit had over noordelijke kunst dan Michelangelo. Aangezien geen documentatie overgeleverd
is, kan niet met zekerheid gezegd worden wat Ghirlandaio’s mening was over noordelijke kunst. Wel
is het bekend dat Ghirlandaio’s werk veel referenties naar noordelijke kunst bevat. Vooral de
technische bekwaamheid van de Meester E.S. en Martin Schongauer hebben grote invloed gehad op
het werk van Ghirlandaio. Daarnaast zorgden ook de werken van de Vlaamse Primitieven, waaronder
Jan van Eyck, voor inspiratiebronnen voor de Italiaanse meester. Ghirlandaio is vormelijk geweest voor
Michelangelo, wat te zien is in de technische aspecten die hij overnam van zijn leermeester.
Van Michelangelo is daarentegen wel documentatie bewaard gebleven met betrekking tot zijn mening
over noordelijke schilderkunst en prenten. Deze mening is echter niet altijd even duidelijk, aangezien
hij geen tastbare definities geeft van wat goede kunst inhoudt. Wat wel duidelijk naar voren komt, is
dat Michelangelo erg chauvinistisch was, aangezien hij vond dat alleen de Italiaanse kunst de opvolger
was van de kunst uit de klassieke oudheid, die hij erg bewonderde. Hij vond daardoor dat de
noordelijke kunst een gebrek aan rede bezat, maar ook aan bekwaamheid, symmetrie,
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moeiteloosheid, uiting van spieren en proporties. Daarnaast bekritiseerde hij het noorden vanwege
een overdreven gedetailleerdheid, zonder enige vorm van orde en harmonie, aangezien deze kunst
niet kon tippen aan de grote meesterwerken uit Italië die waren afgeleid van de kunst uit de klassieke
oudheid.
Door deze duidelijke mening van Michelangelo, dat noordelijke kunst onder deed aan de kunst uit
Italië, zou men verwachten dat hij noordelijke kunst en prenten niet gebruikte in zijn eigen werk, of er
geïnspireerd door raakte. Als we een blik werpen op een groot aantal werken van de Italiaanse
kunstenaar blijkt dit echter niet het geval te zijn. De jonge Michelangelo raakte blijkbaar wel
geïnspireerd door noordelijke kunst waarmee hij in aanraking kwam in het aterlier van zijn
leermeester. Hij gebruikte immers een werk van Schongauer voor een eigen paneel. Daarnaast zijn
door zijn hele carrière heen werken te zien, die op de een of andere manier geïnspireerd lijken te zijn
op noordelijke werken. Er zijn veel parallellen te vinden tussen onder andere het werk van Dürer en
Schongauer, waardoor gezegd kan worden dat Michelangelo zeker in aanraking kwam met noordelijke
kunst, en het dus ook gebruikte. Ondanks zijn stellige en negatieve mening, profiteerde hij met zijn
eigen kunst van de noordelijke kunst en prenten. Hierdoor zou gezegd kunnen worden dat
Michelangelo meer verschuldigd is aan noordelijke kunst, zowel de Nederlandse schilderkunst als de
Duitse prenten, dan zijn negatieve mening doet denken.
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Afkomstig uit: Bambach 2018, 267.
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De Heilige Hiëronymus in zijn studeerkamer
Domenico Ghirlandaio
1480
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Pietà
Michelangelo Buonarroti
1499
Marmer
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Michelangelo Buonarroti
1501-1504
Marmer
Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brugge
Afkomstig van:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madonna_met_kind_(Michelangelo)
<laatst geraadpleegd op 7-9-18>

Afbeelding 16
Pietà (of de Bewening)
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Ca. 1450-1467
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Afkomstig uit: Chapman 2005, 250.
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De Bewening
Michelangelo Buonarroti
Ca. 1530-1535
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Afkomstig uit: Chapman 2005, 250.
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De Kruisafneming
Michelangelo Buonarroti
Ca. 1547-1555
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De wederopstanding van Christus
Michelangelo Buonarroti
Ca. 1532
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Afkomstig van:
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Afbeelding 23
De wederopstanding van Christus
Martin Schongauer
Ca. 1435-1491
gravure
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The Metropolitan Museum of Art, New York
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collection_object_details.aspx?assetId=18351001&objectId=7160
86&partId=1 <laatst geraadpleegd op 7-9-18>

Afbeelding 25
De letter A uit het figuurlijke alfabet (met vals Schongauer
monogram).
Meester E.S.
Afkomstig uit: Hutchison 1980, 104.
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