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Proloog 
 

Zomer 1990 onderneem ik een cultuurreis naar Italië. Naar de tweejaarlijkse  

Biënnale in Venetië en naar Firenze, beter bekend als Florence. Net vóór vertrek 

gris ik nog even de Volkskrant van de dag ervóór mee.1  

 

Onderweg lees ik in de bijlage Kunst & Cultuur een paginagroot artikel met de 

titel Een revolutionaire wedergeboorte. Journalist Jan van der Putten opent zijn 

artikel met: 

 

Geschiedenisboeken zullen moeten worden herschreven, theorieën her-

zien. Dat is te danken aan de schoonmaak van de fresco’s in de kapel in 

Florence waar bijna zes eeuwen geleden de renaissance werd geboren.  

De heropening van de kapel komt haast letterlijk neer op een nieuwe  

renaissance, een wedergeboorte. Onder vuil en roet kwam een ongekende 

kleurpracht boven, het werk van een bescheiden jongeman, Masaccio,  

die het grote voorbeeld werd van Michelangelo. 

 

Ik had wel eens van Masaccio gehoord, maar na het lezen van dit krantenartikel 

neem ik me voor om in Florence zoveel mogelijk zijn spoor te volgen. De kapel 

met zijn fresco’s, de Cappella Brancacci.2 Zijn beroemde fresco Drieëenheid in de 

Santa Maria Novella kerk. En een bezoek aan de overzichtstentoonstelling Het 

tijdperk van Masaccio: het eerste deel van de vijftiende eeuw in Florence.3   

 

Door deze cultuurreis ben ik in de ban geraakt van Masaccio. Hij is jong gestor-

ven, op 26-jarige leeftijd, onder mysterieuze omstandigheden. En in dat korte 

schildersleven is hij in staat geweest om een weergaloos oeuvre na te laten. 

 

Na 1990 ben ik verschillende keren terug geweest in Toscane. Niet alleen in  

Florence, maar ook in zijn geboortedorp San Giovanni Valdarno, in Cascia di 

Reggello en Pisa. Ook de andere werken van Masaccio buiten Toscane, in musea 

in Napels, Berlijn, Londen en Malibu/Los Angeles (USA), heb ik bezocht.  

 

Over de persoon en het werk van Masaccio is een bibliotheek vol geschreven.  

Bij het voorbereiden van dit boek heb ik me vooral gebaseerd op de literatuur die 

achter in dit  boek is opgenomen.  

 
1 De Volkskrant, 31-8-1990. 
2 Een zijkapel van de kerk Santa Maria del Carmine. 
3 Expositie L'èta di Masaccio: il primo quattrocentro a Firenze, 1990, in het Palazzo Vecchio, naast het Uffizi-
museum. Spreken wij van de 15e eeuw (1400-1499), in Italië heet dat ‘Quattrocentro’ (letterlijk 400).  
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In het bijzonder wil ik twee personen bedanken die de tekst van dit boek kritisch 

meegelezen hebben. Mijn dochter Francine Wildenborg met wie ik in 2000  

wekenlang alle plekken in Toscane bezocht heb waar werk van Masaccio aan-  

wezig is. Sindsdien is zij ook enigszins door mijn Masaccio-virus aangestoken.  

En Paul Verheijen, theoloog en kenner van christelijke kunst, die mij heeft weten 

te behoeden voor al te grote ‘christelijke’ uitglijders.  

 

Dit boek schrijf ik vooral om anderen deelgenoot te maken van mijn fascinatie 

voor Masaccio, zijn leven en zijn werk. Daarbij zij vermeld dat ik geen kunst- 

historicus ben en ook niet pretendeer te zijn.   
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1 Van de middeleeuwen naar de renaissance  
 

We zijn eraan gewend geraakt om onze Europese geschiedenis overzichtelijk af 

te bakenen in afgemeten tijdsperioden met een overkoepelende aanduiding.  

De Griekse en Romeinse oudheid (5e eeuw v.Chr.–5e eeuw n.Chr.), de middel-

eeuwen (5e–15e eeuw), de renaissance (15e–16e eeuw), de verlichting (17e 

eeuw) en de nieuwe en nieuwste tijd (18e eeuw tot nu). Het voordeel van een 

dergelijke indeling is de overzichtelijkheid, het nadeel is het verlies aan nuance 

en de ontkenning van vloeiende, soms langdurige overgangslijnen.  

 

Dat geldt zeker voor de scheidslijn tussen de middeleeuwen en de renaissance. 

Behoort de 14e eeuw ‘officieel’ nog tot de middeleeuwen, het valt niet te ontken-

nen dat de eerste voortekenen van de renaissance zich al krachtig aandienen.  

Zo wordt de 15e eeuw als de start van de renaissance gezien, maar de nawerking 

van de middeleeuwen is nog overduidelijk zichtbaar.  

 

1.1 De ‘donkere’ middeleeuwen 

 

In mijn jeugd heb ik Het zevende zegel (1957) van de Zweedse cineast Ingmar 

Bergman gezien, een beklemmende film over het schaakspel tussen de van een 

kruistocht teruggekeerde ridder Antonius Block en de Dood. Voor lange tijd heeft 

deze film mijn ‘donkere’ beeld van de middeleeuwen gekleurd. 

 

Maar de realiteit is een andere. De middeleeuwen vormen de verbinding tussen 

de klassieke oudheid en onze moderne samenleving. En daarmee vormt dat  

tijdperk een boeiende schakel in onze westerse geschiedenis. Overigens een 

term die bedacht is door humanisten in de renaissance die de middeleeuwen  

beschouwen als een fase tussen de klassieke oudheid en hun eigen tijd.  

 

Als begin van de middeleeuwen wordt meestal het jaartal 476 n.Chr. gezien, het 

jaar van de val van het West-Romeinse Rijk.1 Over het eindpunt bestaat minder 

stelligheid. De val van het Byzantijnse Rijk (1453), de ontdekking van Amerika 

door Columbus (1492) of het schisma in de rooms-katholieke kerk (Luther, 

1517) worden vaak genoemd. Wel is duidelijk dat op het gebied van wetenschap, 

cultuur en kunst dat eindpunt van de middeleeuwen al ingezet is in de 14e eeuw, 

daar komen we later in dit boek uitgebreid op terug. 

 

In de vroege middeleeuwen (5e–10e eeuw) zien we de opkomst van het christen-

dom. In het jaar 313, Edict van Milaan, wordt het christendom een toegestane 

godsdienst in het Romeinse Rijk. En niet lang daarna, met het Edict van Thessa-

loniki in 380, wordt het tot staatsgodsdienst verklaard. Daarmee groeit Rome al 

snel uit tot hét godsdienstig centrum, ook wordt het pausdom een politieke 

machtsfactor van formaat.   

 
1 476 n.Chr., afzetting van de laatste West-Romeinse keizer, Romulus Augustulus. 
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Plaquette uit 1978 in de San Giorgio 

al Palazzo in Milaan ter herinnering 

aan het Edict van Milaan1 

 

Na de val van het Romeinse Rijk in 476 ontstaat er een groot machtsvacuüm. 

Eeuwenlang vinden er invallen plaats, onder meer van de Hunnen, Germanen, 

Vikingen en Moren. Door de continue bedreigingen van buitenaf raken de vol-

keren in het vroegere Rijk op drift. Dat heeft grote volksverhuizingen tot gevolg 

die gepaard gaan met hongersnood, epidemieën, plunderingen en oorlogsgeweld. 

 

In de achtste eeuw wordt het machtsvacuüm op-

gevuld door de komst van de Karolingische dynas-

tie, met de paus als bondgenoot. Paus Leo III 

kroont in het jaar 800 Karel de Grote tot 'keizer 

van het West-Romeinse Rijk'. In verschillende oor-

logen verovert Karel eerder verloren gegaan en 

nieuw grondgebied. Door die veroveringen kan zich 

ook het christendom verder over Europa versprei-

den.  

 

 
Gravure in medaillon van Karel de Grote2 

 

In deze periode ontstaat het feodale stelsel. De koning-keizer regeert zijn  

immense rijk door leenmannen aan te stellen die als ‘beloning’ een bepaald  

gebied (feodum) krijgen toegewezen waarover zij de feitelijke macht uitoefenen. 

Wel blijven zij verantwoording schuldig aan de koning-keizer, hoewel de leen-

mannen (hertogen en graven) gaandeweg meer autonoom worden. We spreken 

ook wel van het ontstaan van de standen-maatschappij: geestelijkheid (clerus) – 

adel – boeren.  

 

Na Karel de Grote ontstaan door erfopvolging uiteindelijk twee grootmachten: 

het Franse Koninkrijk en het Heilige Roomse Rijk der Duitse natie.  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_6735 – Author: Giovanni Dall, 2007.jpg 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel de Grote – Erfgoedcentrum Rozet, Arnhem 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Giorgio_al_Palazzo&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Giorgio_al_Palazzo&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_6735%20–%20Author:%20Giovanni%20Dall,%202007.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel%20de%20Grote%20–%20Erfgoedcentrum%20Rozet
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Aan het begin van de hoge middeleeuwen  

(10e–13e eeuw) komt de Ottoonse dynastie aan 

de macht. Otto I de Grote (912-973) wordt in 

962 door de paus tot de eerste keizer van het 

Heilige Roomse Rijk gekroond. Dit Rijk zou het 

maar liefst tot 1918 volhouden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Otto de Grote1 

 

In dit tijdperk nemen invasies van buiten af, groeit het bevolkingsaantal, worden 

landbouwmethoden verbeterd en vermindert de hongersnood. Komen steden tot 

ontwikkeling en zien we de eerste commerciële activiteiten (handel).  

Ook worden vele kruistochten naar het Oosten ondernomen om het christendom 

te verbreiden en de islam te bestrijden. De eerste universiteiten worden opge-

richt. En er worden grote – romaanse en gotische – kerken gebouwd.  

 

In de late middeleeuwen (13e–15e eeuw) zetten de tendensen van de hoge mid-

deleeuwen zich versterkt door. Onder invloed van toenemende handel worden 

steden (stadsstaten) groter en belangrijker, en daarmee de burgerbevolking.  

De stedelijke burgers overklassen gaandeweg de boerenstand waardoor de stan-

denmaatschappij verandert in de trits: geestelijkheid – adel – burgerij.  

 

Het humanisme doet zijn intrede. Het Latijn wordt tot ‘officiële’ taal verheven. 

Met name via de geschriften van Cicero wordt teruggegrepen op de Griekse en 

Romeinse filosofen. Er ontstaan Latijnse scholen, zoals de befaamde Platoonse 

Academie in Florence, die de studia humanitatis beoefenen.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die deutschen Kaiser Otto der Grosse.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die%20deutschen%20Kaiser%20Otto%20der%20Grosse.jpg
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‘De humanisten vonden in de klassieke oudheid absolute maatstaven waarnaar 

culturele en in feite alle menselijke activiteiten konden worden beoordeeld. Zij 

schiepen, liever: herschiepen een waardesysteem dat verschilde van het stelsel 

waarop de middeleeuwse idealen van ridderlijkheid en adel waren gebaseerd – 

een norm, op grond waarvan bijvoorbeeld geboorte minder telde dan individuele 

prestaties en intellectuele bekwaamheid. Het humanisme vond een voedings-

bodem in de Italiaanse stadsstaten, waarvan de geschiedenis terugging tot de 

oud-Romeinse tijd en die, met hun republikeins (niet-kerkelijk en niet aristo-

cratisch) bestuur de nieuwe idealen van onafhankelijkheid en burgerdeugd  

belichaamden – burgerlijk en op de wereld gericht, niet ridderlijk en  

contemplatief.’ 1 

 

Dante Alighieri (1265–1321) schrijft 

zijn meesterwerk La Divina Commedia 

(De Goddelijke Komedie), op zijn reis 

met Beatrice door hel, vagevuur en 

hemel. De dichter Petrarca (1304-

1374) bezingt zijn liefde voor Laura in 

Il Canzoniere. En tijdgenoot Boccaccio 

(1313–1375) schrijft de novellebundel 

Decamerone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste pagina van La Divina Commedia  

(Inferno) – Dante Alighieri2 

 

Maar in de late middeleeuwen dienen zich ook enkele grote crises aan, zoals een 

serie misoogsten (1315–1322) met grote hongersnood tot gevolg, het uitbreken 

van de pest (Zwarte Dood, 1348–1352) en de Honderdjarige Oorlog tussen  

Engeland en Frankrijk (1339–1453). Maar liefst een derde van de totale bevol-

king gaat aan deze crises ten onder.   

 
1 Honour & Fleming, Algemene kunstgeschiedenis, p. 417. 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inferno.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inferno.jpg
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1.2 Romaanse en gotische kunststijl 

 

In de hoge middeleeuwen, vanaf de 10e eeuw, ontwikkelen zich in Europa twee 

kunststijlen, de romaanse en gotische stijl.  

 

De romaanse stijl (10e-12e eeuw) grijpt terug op voorbeelden uit de Romeinse 

oudheid en is in eerste instantie zuidelijk of liever mediterraan georiënteerd. 

Vooral in de bouw van kerken en kloosters en in de beeldhouwkunst zien we de 

antieke Romeinse kenmerken terug. Doordat in deze periode diverse klooster-

orden zich in sneltreinvaart verspreiden over heel Europa wordt de romaanse stijl 

ook in het noordelijk deel van Europa geïntroduceerd, vooral door de bekende 

benedictijner orde van Cluny in Frankrijk.  

 

De architectonische kenmerken van romaanse bouwwerken zijn o.m. zware 

muurmassa’s, rondbogen, ton- en kruisgewelven en kleine, smalle ramen met 

beperkte lichtinval. 

 

                    
 
Onze Lieve Vrouwekathedraal, Doornik1     Rondboog Hervormde kerk, Rhoon2 

 

De gotische kunststijl is van latere datum, ontstaan in de 12e eeuw in Frankrijk. 

Als grondlegger hiervan geldt de invloedrijke abt Suger van het klooster Saint-

Denis, vlakbij Parijs. Hij besluit in 1122 het verwaarloosde klooster inclusief de 

abdijkerk in volle glorie te herstellen. In plaats van de donkere, ‘horizontale’  

romaanse bouw kiest hij voor een lichtere, meer open ‘verticale’  architectuur. 

Het tongewelf wordt vervangen door het kruisribgewelf, de kleine ramen door 

grotere kleurrijke glasramen met meer lichtinval. Deze renovatie van Saint-  

 
1 Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Tournai_JPG001.jpg; foto: Jean-Pol GRANDMONT  
2 Bron: By S.J. de Waard - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3744799 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Tournai_JPG001.jpg
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Denis vindt gretig navolging, want in de periode 1180-1270 worden alleen al in 

Frankrijk ongeveer 80 kathedralen in deze stijl gebouwd. En vervolgens wordt de 

gotische bouwstijl dominant in heel Europa.  

 

Kenmerkend voor de gotische architectuur zijn o.m.: steunberen met luchtbogen 

en luchtboogstoelen, spitsbogen in plaats van ronde bogen, kruisribgewelf, grote 

kleurrijke raamoppervlakten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom St. Petrus en Maria, Keulen1           Spitsboog2 

 

Ook in de beeldhouwkunst laat de gotiek haar invloed gelden. Niet langer is een 

beeld uniform en statisch, maar krijgt een individuele identiteit en verschijnings-

vorm. Een afgebeelde figuur heeft – min of meer – een eigen gezichtsuitdrukking 

met expressie en emotie, een bepaalde karaktertrek, een specifieke lichaams-

houding en een zekere leeftijd.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dom_van_Keulen,_RP-F-F01097-G.jpg 
2 Bron: By Mats Halldin - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=229975 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dom_van_Keulen,_RP-F-F01097-G.jpg
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Gipsafgietsels van twee beelden in de kathedraal Notre-Dame,  

Reims (13e eeuw)1 

 

 

Een fraai naturalistisch voorbeeld is Maria  

met Kind, in opdracht van Filips de Stoute  

gemaakt door de Nederlandse beeldhouwer 

Claus Sluter.  

 

Hier is niet de geïdealiseerde Madonna  

afgebeeld, maar een levensechte moeder,  

met een expressief gezicht, in een ‘draai-

ende’ lichaamsbeweging en met in lange 

plooien vallende kledij.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartuizerklooster van Champmol, Dijon,  

eind 14e eeuw2  

 
1 Bron: By Rijksmuseum - http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.595368, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85788045  
2 Bron: By PMRMaeyaert - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PM_107847_F_Dijon.jpg 
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De schilderkunst, in de romaanse periode vooral statisch en sacraal, ondergaat  

in de gotiek een transitie naar meer realisme en ruimtelijkheid. De stijl van schil-

deren wordt naturalistischer. De afgebeelde figuren krijgen individualiteit met 

een eigen handelingsruimte.  

 

Cimabue en Giotto kunnen de grootmeesters uit deze periode genoemd worden. 

De leermeester Cimabue staat nog aan de meer traditionele, gotische kant,  

terwijl zijn leerling Giotto al een eerste handreiking doet naar de renaissance, 

zoals blijkt uit deze beide Madonna-panelen. Zie uitgebreider: hoofdstuk 2.  

 

 

   

                                                    

       
Tronende Madonna met Kind     Ognissanti Madonna – tempera op paneel –  

(Santa Trinita Maestà) −     Giotto, c. 1310 – Galleria degli Uffizi,  

Cimabue, c. 1280/12901    Florence2 

  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project_works_by_Cimabue 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29520219 
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1.3 Overgang naar de vroeg-renaissance 

 

De letterlijke betekenis van de term ‘renaissance’ (Italiaans: ‘rinascimento’)  

is wedergeboorte. Deze term is geïntroduceerd door de Italiaanse humanisten 

om na een periode van ‘verval’, de middeleeuwen, een nieuw tijdperk aan te 

kondigen, namelijk de wedergeboorte van de verworvenheden van de klassieke  

oudheid. 

 

Het is niet verwonderlijk dat de renaissance in Italië is ontstaan. In tegenstelling 

tot de rest van Europa kent Italië geen centraal gezag. Want in de Investituur-

strijd (1075–1122) heeft het pausdom de strijd tegen de keizer van het Heilige 

Roomse Rijk gewonnen. Daardoor ontstaan in Italië min of meer zelfstandige, 

autonome stadsstaten. De belangrijkste zijn Milaan (onder aanvoering van de 

Visconti) en de republieken Venetië, Genua en Florence. Zuidelijker zien we het 

pauselijke Rome en de koninkrijken Napels en Sicilië. Daardoor is er volop ruimte 

voor nieuwe ontwikkelingen. En al vanaf de 13e eeuw begint het feodale leen-

stelsel aan belang in te boeten. Ook tiert de handel welig in het gebied rond de 

Middellandse Zee, met Italië als centrale handelspartner. Hierdoor komen de 

stadsstaten al vroeg tot economische bloei.  

 

De terugkeer naar de klassieke waarden van de Griekse en Romeinse oudheid  

is een belangrijk element in de (vroeg-)renaissance. Maar even belangrijk zijn  

de tendensen naar realisme, secularisme en individualisme. Secularisering in de 

zin dat enigermate afstand wordt genomen van het christendom en de overheer-

sende invloed van het pauselijke Rome. Individualisering in de betekenis dat de 

individuele persoon meer centraal komt te staan, niet langer lijfeigene is van een 

heerser of paus. Dit proces zien we vooral ook terug in het toenemende realisme 

in de kunst. Door deze tendensen onderscheidt de renaissance zich van de mid-

deleeuwen, ook al zet Peter Burke daar enkele vraagtekens bij.1   

 

‘De renaissance, de sterke opleving van kunst en wetenschap die begon in het 

veertiende-eeuwse Italië, kwam voort uit een hernieuwde belangstelling voor en 

een bewustzijn van de oudheid, een wijdverbreide economische voorspoed en 

een hervonden waardering voor de natuurlijke en seculiere wereld. De positie 

van de beeldende kunsten veranderde omdat langzaam maar zeker ambacht 

kunst werd en ambachtslieden kunstenaars. De kenmerken van renaissance-

kunst, zoals de uitvinding van de lijnperspectief, het belang van anatomisch  

realisme en focus op een harmonische compositie en klassieke schoonheid,  

houden nauw verband met toenmalige ontwikkelingen in literatuur, wetenschap 

en filosofie. Florence, Rome en Venetië waren de centra van de Italiaanse renais-

sance, maar in alle stadstaten op het schiereiland voltrokken zich belangrijke 

ontwikkelingen.’ 2  

 
1 Burke, De Italiaanse renaissance, p. 25 e.v. 
2 Kunst in context, p. 308. 
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In paragraaf 1.11 zijn de schrijvers Dante, Petrarca en Boccaccio al voorbij ge-

komen. In de schilderkunst staat Giotto (1266/7-1337), tijdgenoot van Dante, op 

eenzame hoogte; aan hem en zijn leermeester Cimabue besteden we aandacht 

in hoofdstuk 2.  

 

1.4 Bloeitijd van de Italiaanse renaissance  

 

De bloeitijd van de renaissance (hoog-renaissance) heeft niet al te lang geduurd, 

ongeveer van 1475–1550. De omvang van de steden neemt fors toe en daarmee 

ook de invloed en het belang van de stadsstaten. De handel en het geldwezen 

ontwikkelen zich proportioneel en creëren welvaart. Techniek en wetenschap 

worden zelfstandige disciplines. De christelijke kerk is nog alom aanwezig maar 

minder overheersend dan in de voorbije eeuwen. Bovendien wordt de hegemonie 

van het pauselijke Rome aangetast door de reformatie. Er zijn geen grote  

oorlogen en epidemieën. En vooral: de individuele identiteit van de mens krijgt  

erkenning. Onderdanigheid en horigheid worden steeds meer afgelegd. De  

kunsten floreren. Bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst culmineren in 

ongekende prestaties. De namen van Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafaël 

zijn hier voor eeuwig aan verbonden.  

 

Architect en kunstschilder Giorgio Vasari 

(1511-1574) heeft in zijn tweedelige De 

levens van de grootste schilders, beeld-

houwers en architecten, van Cimabue tot 

onze tijd (1550 en 1568)2 biografieën van 

de bekendste renaissance-kunstenaars 

opgenomen. Tot op de dag van vandaag 

zijn deze beide boeken een bron van  

informatie van een ‘tijdgenoot’, ook al 

wordt lang niet alles wat hij schrijft voor 

waar aangenomen.  

 
 

 

 

 

Zelfportret – olieverf op paneel – 100,5 x 80 cm –   

Giorgio Vasari, 1566-1568 – Galleria degli Uffizi, 

Florence3  

 
1 In dit boek wordt telkens verwezen naar paragrafen. Zo is een verwijzing naar bijvoorbeeld paragraaf 4.2.1 te lezen als: 
subparagraaf 1 van paragraaf 2 van hoofdstuk 4. 
2 Oorspronkelijke titel: Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri. In dit 
boek wordt telkens verwezen naar de Nederlandse editie: Giorgio Vasari, De levens van de grootste schilders, beeldhouwers 
en architecten. Atlas Contact, 6e dr., 2017.  
3 Bron: htttps:// commons.wikimedia.org/File:GIORGIO-VASARI-RITRATTO-1566-68.jpg 

  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=250&offset=0&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1&search=vasari&advancedSearch-current=%7b%7d&uselang=nl#/media/ File:GIORGIO-VASARI-RITRATTO-1566-68.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=250&offset=0&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1&search=vasari&advancedSearch-current=%7b%7d&uselang=nl#/media/ File:GIORGIO-VASARI-RITRATTO-1566-68.jpg
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1.5 Florence, het epicentrum  

 

Florence, de ‘hoofdstad’ van de regio Toscane, kan met recht de bakermat van 

de renaissance in Italië worden genoemd. Toch is het in de 15e eeuw ‘maar’ een 

middelgrote stad met ongeveer 60.000 inwoners. Wel is er een lucratieve wol-

nijverheid (fabricage van wollen stoffen). Ook is het een handelscentrum waar 

kooplieden goede zaken doen. Al in een vroeg stadium zijn er banken die de  

bedrijvigheid en transacties van de fabrikanten en kooplieden financieel onder-

steunen.  

 

De republiek wordt vanaf de 15e eeuw bestierd door de befaamde de’ Medici-

dynastie, een familie van bankiers en kooplieden. Met het fortuin dat Giovanni  

di Bicci de' Medici (1360-1429) heeft vergaard, verwerft zijn zoon Cosimo de’ 

Medici (1389-1464), ook wel Cosimo il Vecchio (Cosimo de Oude) genoemd,  

grote financiële macht en veel invloed in Florence. In 1434, na een jaar verban-

nen te zijn uit Florence, krijgt hij de leiding van de republiek Florence.  

 

Cosimo weet met zijn beleid de steun te verwerven van vrijwel alle lagen van de 

bevolking, ook van de minder bedeelden. Zijn zoon Piero de' Medici 1416−1469), 

bijgenaamd Piero il Gottoso (Piero de Jichtige), neemt in 1464 de scepter van 

zijn vader Cosimo over, maar hij sterft vijf jaar later omdat hij een zwakke  

gezondheid (jicht) heeft. 

 

De zoon van Piero, Lorenzo de’ Medici 

(1449-1492), ook wel Lorenzo il Magnifico 

genoemd, komt in 1469 op 20-jarige leef-

tijd aan de macht en zet het succesvolle 

beleid van de familie-dynastie voort.  

 

Maar dat niet alleen, hij is ook dichter en 

kunstliefhebber. Hij propageert en finan-

ciert talloze kunstenaars en kunst-

projecten in de stad. In navolging van 

hem blijken ook andere vermogende  

families kunst een warm (en financieel) 

hart toe te dragen.  

 
 

 

 

 

 

Lorenzo de’ Medici ofwel Lorenzo il Magnifico1  

 
1 Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Lorenzo_de_Medici.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Lorenzo_de_Medici.jpg
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In de 15e eeuw ontstaat door deze de’ Medici-dynastie in Florence een bijzonder 

mecenaat dat een unieke voedingsbodem voor artistieke expressiviteit vormt. 

Kunstenaars als de schilders Masolino en Masaccio, de bouwmeester Brunelleschi 

en de beeldhouwer Donatelli kunnen goed gedijen in een zo welwillend artistiek 

klimaat. Dat bespreken we in hoofdstuk 3. Ook op wetenschappelijk en filosofisch 

terrein worden vele vernieuwende initiatieven ontplooid, zoals de hiervoor al  

genoemde oprichting van de Platoonse School.  

 

Overigens blijft deze de’ Medici-dynastie nog tot het begin van de 17e eeuw een 

machtsfactor van belang in Toscane.   
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2 Cimabue en Giotto:  

grootmeesters in de 13e en 14e eeuw 
 

Vrij snel na zijn overlijden in 1226 wordt besloten 

om in Assisi een kerk ter ere van Sint Franciscus te 

bouwen. Boven een crypte waarin zijn lichaam 

wordt begraven, worden twee gotische kerken  

gebouwd: eerst een benedenkerk en daar bovenop 

een bovenkerk. Assisi ligt in de Italiaanse regio 

Umbrië die grenst aan Toscane.  

 

Deze Sint-Franciscusbasiliek (Basilica di San  

Francesco) is beroemd om zijn vele en prachtige 

fresco’s, geschilderd door een selecte groep  

kunstenaars. De belangrijkste zijn Cimabue en 

Giotto.  

 

 
Sint-Franciscus basiliek, Assisi1  

 

2.1  Cimabue 

 

Bencivieni of Cenni di Pepo (1240-1302) is in  

Florence geboren. Omdat hij uitgesproken lelijk  

zou zijn geweest, krijgt hij de bijnaam Cimabue  

dat ‘ossekop’ betekent. In eerste instantie ontwerpt 

hij mozaïeken, werkzaam in de mozaïekwerkplaats 

van het Baptisterium in Florence. Later ontwikkelt  

hij zich als een meer dan verdienstelijk schilder.  

 

 

 
 

Cimabue – tekening in De levens van Vasari 2,3  

 

Weliswaar schildert Cimabue in de iconische traditie van de romaanse schilder-

kunst: statische figuren zonder volume, vaak met aureool, tegen een gouden 

achtergrond. Maar als eerste wijkt hij (enigszins) van die traditie af. De afge-

beelde figuren worden mensen van vlees en bloed, in beweging, met gelaats-

uitdrukking, opgenomen in een werkelijke achtergrond. Maar ondanks de meer 

naturalistische aanpak ontbreken nog de diepte en perspectief.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assisi_San_Francesco_BW_4.JPG 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64085345 
3 Alle houtsneden in de tweede editie van De levens van Vasari zijn – op aanwijzingen van Vasari – van de hand van de 
Duitse tekenaar Christofori Coriolano. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assisi_San_Francesco_BW_4.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64085345


 
20 

 
 

Kruisiging − Cimabue, 1287-12881       Tronende Madonna met Kind  

           (Santa Trinita Maestà) −  

         Cimabue, c. 1280/12902 

 

        

 
 

Madonna di Castelfiorentino − Cimabue, ca. 12853  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Painted_crucifix_by_Cimabue_(Florence) 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project_works_by_Cimabue 
3 Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Cimabue_madonna_castefliorentino.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Cimabue_madonna_castefliorentino.jpg
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Beide onderstaande panelen maken deel uit van een devotie-tweeluik, waarvan 

elk luik uit vier panelen heeft bestaan. Er ontbreken in totaal zes panelen. 

 

 
 

Tronende Maria met Kind en twee engelen –       De geseling van Christus − Cimabue, ca. 12801 

Cimabue, ca. 1280-12852                             

 

 

Tot onlangs op wonderlijke wijze een derde paneel van dit tweeluik is getra-

ceerd: zie onderstaand krantenartikel NRC 25-9-2019. 

 

Middeleeuws paneel uit keuken bejaarde Franse vrouw wordt voor 

miljoenen geveild 

Van Cimabue zijn zo’n twintig werken overgeleverd, alle ongesigneerd. Het 

werk dat nu geveild gaat worden hing boven het fornuis in de keuken van 

een hoogbejaarde Franse vrouw. Een klein Frans veilinghuis biedt eind  

oktober een schilderijtje aan van de Florentijnse schilder Bencivieni di 

Pepo (1240-1302), ook wel bekend als Cimabue. Het houten paneeltje  

met een afbeelding van Christus hing boven het fornuis in de keuken van 

een hoogbejaarde Franse vrouw, in een dorpje ten noorden van Parijs.  

De verwachte opbrengst: 4 tot 6 miljoen euro.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
Category:Diptych_of_devotion_(Cimabue)#/media/File:Cimabue_-_Flagellation.jpg 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Diptych_of_devotion_(Cimabue)#/media/ 
File:Cimabue,_The_Virgin_and_Child_Enthroned_with_Two_Angels.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki/
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    De bespotte Christus - Cimabue 

Het is een ontdekking van Eric Turquin, de Franse kunstexpert die drie jaar 

geleden een vermeende Caravaggio vond op de zolder van een landhuis in 

Toulouse. Diverse experts betwijfelden de toeschrijving aan de Italiaanse 

barokschilder. In juni zou het schilderij geveild worden met een richtprijs 

van 100 miljoen euro. Vlak voor de veiling werd het schilderij echter met 

een onderhandse verkoop verkocht. Volgens The Art Newspaper aan de 

Amerikaanse miljardair J. Tomilson Hill voor een bedrag van ongeveer 30 

miljoen euro. 

Cimabue is een baanbrekende schilder die zorgde voor een nieuwe richting 

in de kunsten welke leidde tot de Renaissance. Tijdgenoot Dante noemt de 

schilder in zijn epos De Goddelijke komedie. 

De eigenaresse van het schilderij dacht dat het om een Russisch icoon 

ging. De vrouw, die in de negentig is en anoniem wil blijven, wilde haar 

huis verkopen. De taxateur van haar inboedel schakelde Turquin in voor 

de toeschrijving van het ongesigneerde schilderij.  
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Volgens Turquin gaat het om een deel van een veelluik van Cimabue.  

De andere delen zijn in bezit van de Frick Collection in New York en de Na-

tional Gallery in Londen, stelt de Franse kunstexpert. Het ontdekte paneel 

is volgens hem gemaakt van hetzelfde populierenhout en bovendien cor-

responderen de houtwormgaatjes in de drie panelen. 

‘Je kunt de tunnels volgen die door de wormen zijn gemaakt’, zegt Turquin 

in gesprek met The Art Newspaper. Het veelluik is volgens de kunstexpert 

in het midden doorgezaagd. Hij spreekt van ‘objectief bewijs’ dat het  

paneel van Cimabue is. Kunsthistorici die gespecialiseerd zijn in Cimabue 

hebben het paneel niet kunnen bestuderen. 

Van Cimabue zijn zo’n twintig werken overgeleverd, alle ongesigneerd.  

Pas één keer eerder is een schilderij van de Florentijnse schilder door  

een veilinghuis aangeboden. Die veiling, in 2000 bij Sotheby’s in Londen 

ging op het nippertje niet door, omdat de Britse staat het werk voor 7,2 

miljoen pond kocht voor de National Gallery. 

 

Op de veiling in oktober 2019 heeft dit paneel, De bespotte Christus, boven  

verwachting het bedrag van 24 miljoen euro opgebracht.  

 

2.2 Giotto 

 

Giotto (1267-1337), voluit Giotto di Bondone, is  

geboren in Vespignano (Vicchio) vlakbij Florence en  

hij overlijdt op 70-jarige leeftijd in Florence. Zijn  

vader Bondone is een arme keuterboer, Giotto wordt 

op jonge leeftijd schaapherder.  

Het verhaal gaat dat Giotto door Cimabue is ontdekt, 

terwijl hij − volgens Vasari − tijdens het hoeden van de 

kudde met krijt een schaap op een steen tekent. In 

ieder geval heeft Cimabue het jonge talent onder zijn 

hoede genomen en heeft Giotto het meesterschap van 

Cimabue geaccepteerd.  

 

 
Giotto – buitenzijde Uffizi Museum, Florence1 

 

Over zijn jongste jaren als schilder is weinig bekend. Waarschijnlijk op voor-

spraak van zijn leermeester Cimabue wordt Giotto uitgenodigd om fresco’s  

aan te brengen in de Sint-Franciscusbasiliek in Assisi, een meer dan eervolle  

opdracht. Rond de periode 1290-1295 (op de jonge leeftijd van 23 tot 28 jaar) 

brengt hij in de bovenkerk een cyclus van 28 fresco’s aan over het leven van 

Franciscus. Hier volgen enkele fresco’s.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56219936 – Author: Jordiferrer  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56219936
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‘Toen Franciscus een ridder 

ontmoette, die edelmoedig 

maar arm en slecht gekleed 

was, kreeg hij medelijden met 

de arme man, trok zijn mantel 

terstond uit en kleedde hem 

daarmee.’ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Franciscus geeft zijn mantel aan 

een arme man – fresco –  

Giotto, 1290-1295 – Sint-Franciscus-

basiliek, Assisi 

Bron: Wiki Commons  

 

 

‘Paus Innocentius III bevestigde 

de regel, hij gaf opdracht de 

boetvaardigheid te preken en 

liet de broeders die in het ge-

zelschap van de heilige waren, 

een tonsuur scheren zodat zij 

Gods woord konden preken.’   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestiging van de kloosterregels – 

fresco – Giotto, 1290-1295 – Sint-

Franciscusbasiliek, Assisi 

Bron: Wiki Commons  

 
1 Oorspronkelijke onderschriften, afkomstig uit Legenda Major van Bonaventura. Bron: N. Giandomenico, Kunst en geschie-
denis. Assisi, de verloren fresco’s van Giotto. Florence, 2004, p. 50-67. Heeft ook betrekking op de drie volgende fresco’s. 
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‘Franciscus zag over Arezzo 

veel duivels jubelen. Hij zei 

tegen zijn broeder Silvester: 

“Ga naar de stadspoort, en 

drijf zoals je opgedragen is, 

in Gods naam de duivels uit 

door aan de poort te roepen”. 

Toen de broeder gehoorzaam 

riep, verdwenen de demonen 

en kwam de vrede tot stand.’ 

  
 

 

 

 

 

 

 

Uitdrijving van demonen in Arezzo – 

fresco – Giotto, 1290-1295 –  

Sint-Franciscusbasiliek, Assisi 

Bron: Wiki Commons 

         

 

‘Toen Franciscus in Bevagna 

was, preekte hij voor veel vo-

gels. Zij rekten hun hals uit, 

spreidden hun vleugels, openden 

hun bek en raakten zijn pij aan. 

Dat zagen zijn gezellen die op de 

weg wachtten.’ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preek voor de vogels – fresco – Giotto, 

1290-1295 – Sint-Franciscusbasiliek, 

Assisi 

Bron: Wiki Commons  
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Ook heeft Giotto fresco’s geschilderd over het leven en de lijdensweg van Jezus 

in de Cappella degli Scrovegni ofwel de Arena kapel in Padua (rond 1306).1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorte van Jezus – fresco – Giot-

to, 1304-1306 – Cappella degli 

Scrovegni, Padua2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herodes’ moord op onschuldige  

kinderen – fresco – Giotto, 1304-

1306 – Cappella degli Scrovegni, 

Padua3   

 
1 Deze fresco’s spelen een belangrijke rol in de zevendelige romancyclus À la recherche du temps perdu van Marcel Proust. 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_di_Bondone_-_No._17_Scenes_from_the_Life_of_Christ_-
_1._Nativity_-_Birth_of_Jesus_-_WGA09193.jpg 
3 Bron: Original uploader was Ihcoyc, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3543711 
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Kus van Judas – fresco –  

Giotto, 1304-1306 –  

Cappella degli Scrovegni, 

Padua1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewening van Christus – 

fresco – Giotto, 1304-1306 

– Cappella degli Scrovegni, 

Padua2   

 
1 Bron: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94630 
2 Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-
_Lamentation_%28The_Mourning_of_Christ%29_adj.jpg 
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Over zijn overige werk kan weinig met zekerheid gezegd worden.  

Vermoedelijk heeft hij gewerkt aan een mozaïek in de oude Sint Pieter in Rome 

(kort na 1300), vier kapellen in de kerk Santa Croce in Florence gedecoreerd  

(jaren 1320)1 en in Napels gewerkt voor koning Robert van Anjou (1329-1333).  

 

 
 

Ognissanti Madonna – tempera op paneel –  

Giotto, c. 1310 – Galleria degli Uffizi, Florence2  

 

Behalve de fresco’s in Assisi, Padua en Florence, en de Stefaneshi-polyptiek in 

Rome3 is maar weinig werk van Giotto bewaard gebleven. Wel is met zekerheid 

het altaarstuk Ognissanti Madonna van de hand van Giotto, dat in bezit is van 

het Uffizi-museum in Florence.  

 
1 Alleen een fresco over de dood van Franciscus is bewaard gebleven.  
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29520219 
3 Nu in de Pinacoteca Vaticana, Rome. 
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Ook is Giotto werkzaam geweest als architect. 

Op het eind van zijn leven, in 1334, wordt hij 

aangesteld als bouwmeester van de kathedraal 

Santa Maria del Fiore in Florence. Hij ontwerpt 

de campanile, ook wel ‘de toren van Giotto’  

genoemd. Maar bij voltooiing in 1359 – ruim 20 

jaar na zijn dood – is op verscheidene punten 

afgeweken van zijn ontwerp. Zo is de spits een 

plat dak geworden en de door Giotto beoogde 

hoogte van 122 m teruggebracht tot 85 m.  

 

 

 

 

 

 
Campanile, Florence1  

 

De prille aanzet door Cimabue is door Giotto versterkt doorgevoerd. Hij ‘forceert’ 

letterlijk een doorbraak met zijn naturalistische stijl en diepte- en ruimte-

dimensie, door beweging te suggereren, de sacrale achtergrond te seculariseren 

en vooral door de menselijke gestalte een ‘eigen’ gezicht te geven met alle emo-

ties die daarbij horen. Voor het eerst is de dramatiek zichtbaar en voelbaar op 

het platte vlak. Hoe rudimentair ook: deze breuk met de romaanse en de byzan-

tijnse iconenkunst maakt de weg vrij voor een ware renaissance in de schilder-

kunst.  

 

Cimabue en Giotto kunnen met recht proto-renaissancistische schilders genoemd 

worden: zij banen de weg voor de schilders van de latere renaissance.  

 

Maar zoals zo vaak overtreft de leerling de meester. Tijdgenoot Dante schrijft  

in zijn La Divina Commedia: ‘Cimabue meende dat hij in de schilderkunst heer  

en meester was, en nu is het Giotto die naam maakt en de roem van zijn voor-

ganger weer verduistert’.2 

 

Dit hoofdstuk eindigt waarmee het begon, de Sint-Franciscusbasiliek in Assisi.  

In 1997 wordt Umbrië getroffen door een zware aardbeving. De basiliek trilt op 

haar grondvesten. Een deel van het dak van de bovenkerk stort in. Er zijn vier 

doden te betreuren. De beroemde fresco’s van Giotto in de bovenkerk worden 

zwaar beschadigd en gaan deels verloren. Er komt een wereldwijd gesteunde 

hersteloperatie op gang. Jarenlang worden minutieus deeltjes van die fresco’s  

uit het puin gereconstrueerd. Het resultaat is ongekend, hoewel nog vele hiaten 

zichtbaar zijn.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=949441 – Author: Thermos  
2 Vasari, De levens, p. 54. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=949441
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3 Masaccio: vita brevis 
 

3.1 Jeugd in San Giovanni Valdarno  

 

San Giovanni Valdarno,1 een kleine stad in de vallei van de rivier de Arno,  

30 kilometer ten zuidoosten van Florence. Een levendige stad met een  

middeleeuwse uitstraling. Twee centrale pleinen, met het Palazzo d'Arnolfo  

in het midden, en een grote basiliek.  

 

In deze stad wordt op 21 december 1401 – de feestdag van de apostel Tomas – 

Tommaso di ser Giovanni geboren, het eerste kind uit het huwelijk van Giovanni 

di Simone Cassai en Monna Jacopa. Vader Giovanni, die zich als notaris heeft 

gevestigd, sterft onverwacht in 1406, op de jonge leeftijd van 27 jaar. Nog in 

datzelfde jaar wordt het tweede kind geboren, Giovanni, vernoemd naar zijn 

overleden vader. Enkele jaren later hertrouwt Monna Jacopa met de oudere  

Tedesco di Maestro Feo, een welgestelde apotheker, die in 1417 overlijdt.  

 

Vasari heeft anderhalve eeuw daarna beschreven waarom Tommaso di ser  

Giovanni de bijnaam Masaccio heeft gekregen, wat ‘sloddervos’ betekent.  

 

Hij was een uiterst verstrooide, zeer onbekommerde persoon: iemand die 

met hart en ziel aan de kunst was verknocht en zich niet erg druk maakte 

om zijn eigen zaken, laat staan om die van anderen. En omdat hij zich 

nooit, hoe dan ook, met wereldse zaken en beslommeringen wilde bezig-

houden, nog niet eens met zijn kleding, en omdat hij in het algemeen het 

geld dat men hem schuldig was eerst kwam innen als hij het verschrik-

kelijk hard nodig had, werd hij in plaats van Tommaso, zoals zijn naam 

luidde, door iedereen Masaccio [sjofele Thomas] genoemd; dit niet zozeer 

omdat hij niet zou willen deugen, want hij was de goedheid zelve, maar 

omdat hij zich zo achteloos gedroeg, terwijl hij daarbij toch ook zo harte-

lijk was als men maar kon wensen, waar het erom ging een ander een  

plezier te doen of een dienst te bewijzen.2 

 

Blijkbaar is hij zo obsessief bezig met schilderen dat hij zichzelf en zijn omgeving 

verwaarloost. Ook de jongere broer van Masaccio, Giovanni, krijgt een bijnaam, 

Lo Scheggia, ‘de Splinter’. Op latere leeftijd wordt ook deze Giovanni kunst-

schilder, maar, voor zover werk van hem bekend en bewaard is, heeft hij zeker 

niet het niveau van zijn oudere broer gehaald.  

 

Over de jeugd van Masaccio in San Giovanni Valdarno is niet veel bekend. Ook 

niet of hij als jongeling al specifiek belangstelling had voor de (schilder)kunst.   

 
1 Toentertijd was de naam: Castel San Giovanni. 
2 Vasari, De levens, p. 150. 
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Het huis waar Masaccio is opgegroeid, is nu  

ingericht als museum voor hedendaagse  

kunst, het Casa Masaccio.1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno2 

 

 

3.2 Op jonge leeftijd naar Florence  

 

Het is zeker dat Masaccio vrij snel na het overlijden van zijn stiefvader Tedesco 

in 1417 naar Florence is verhuisd. Ook over die beginjaren in Florence is weinig 

bekend. Behalve dat Masaccio zich op 7 januari 1422 registreert bij het gilde  

Arte dei Medici e Speziale in Florence, waartoe ook kunstenaars behoren. Om 

voor toelating tot dit gilde in aanmerking te komen dient men over voldoende 

bekwaamheid te beschikken. Dat duidt er op dat Masaccio zich in de jaren vóór 

1422 die bekwaamheid eigen moet hebben gemaakt. Het eerst bekende werk 

van zijn hand, de San Giovenale triptiek, dateert van enkele maanden na de  

toelating tot het gilde, namelijk 23 april 1422.3 Toetreding tot een gilde betekent 

vooral dat men zelfstandig opdrachten kan verwerven, maar de kosten van een 

registratie zijn relatief hoog. Blijkbaar heeft Masaccio op dat moment voldoende 

geldmiddelen ter beschikking om die hoge registratiekosten te betalen én heeft 

hij ook voldoende opdrachtgevers.  

 

Later, in 1424, schrijft Masaccio zich (ook?) in bij het schildersgilde Compagnia di 

San Luca, samen met Masolino.   

 
1 Casa Masaccio, Corso Italia 83, 52027 San Giovanni Valdarno. 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59356965 − Author:  Walter Giannetti 
3 Zie paragraaf 5.1. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59356965


 
32 

Ongetwijfeld heeft Masaccio in Florence werk van Giotto gezien. Of hij ook naar 

het redelijk naburige Assisi is geweest om de fresco’s van Giotto te bekijken is 

niet met zekerheid te zeggen. 

 

Het is niet bekend of Masaccio in deze fase van zijn leven een leermeester heeft 

gehad. Paul Joannides suggereert enkele mogelijke kandidaten, maar komt tot 

de volgende conclusie. 

 

Altijd moet hij zijn kunst minder als een ambacht, maar meer als een 

speelveld voor experiment en zelfexpressie hebben gezien. Hij was  

duidelijk van binnen uit gemotiveerd met een intellectuele ambitie, niet 

bereid de formules van anderen over te nemen, en zijn onafhankelijkheid 

en inventiviteit komen voort uit zijn eigen inspiratiebronnen.1 

 

3.3 Leermeester Masolino 

 

Masolino da Panicale (1383/84?-1440/47?) is geboren in Panicale dat ook in de 

Arno-vallei ligt.2 Hij vertrekt al jong naar Florence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Portret van Masolino, getekend in een Franse  

vertaling van de biografie van Vasari, 18413 

 

 

Een jaar na de toetreding van Masaccio schrijft ook de ‘oudere’ schilder Masolino 

zich in januari 1423 in bij het gilde Arte dei Medici e Speziale. Maar hij was toen 

al een gevestigd kunstenaar met veel opdrachten. In ieder geval heeft Masaccio 

vanaf 1423 contact met Masolino, waarschijnlijk al een paar jaar eerder.  

 
1 Joannides, Masaccio and Masolino, p. 57 (vert. FW). 
2 Zijn eigenlijke naam is: Tommaso di Cristofano. 
3 Bron: https://commons.wikimedia.org//wiki/File:Vasari_-_Vies_des_peintres_-_t1_t2,_1841_(masolino_da_panicale).jpg 

https://commons.wikimedia.org/
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In 1423/1424 werken Masolino en Massacio voor het eerst samen. Macaccio 

schildert één paneel Hiëronymus en Johannes en werkt mee aan een ander  

paneel Paulus en Petrus van het Colonna altaarstuk dat is gedateerd 1423/1424.1 

En voor de Sant’Ambrogio kerk in Florence schilderen ze samen het altaarstuk 

Sant’Anna Metterza.2  

 

Begin 1425 verwerft Masolino de  

opdracht om fresco’s te schilderen  

in de kapel van de patriciërsfamilie 

Brancacci in de kerk Santa Maria  

del Carmine in Florence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria del Carmine, Florence3 

 

Masolino vraagt op enig moment aan Masaccio deze opdracht samen uit te  

voeren. Masaccio grijpt dit eervolle aanbod met beide handen aan. Maar vroeg-

tijdig, september 1425, vertrekt Masolino naar Hongarije, om een andere  

opdracht uit te voeren. Dat heeft tot gevolg dat Masaccio daarna alléén verder 

werkt aan de schilderingen van de Brancacci kapel. Tot februari 1426, want dan 

krijgt hij een opdracht om in de kerk Santa Maria del Carmine in Pisa een altaar-

stuk te schilderen. 

 

De Brancacci-fresco’s worden uitgebreid besproken in paragraaf 4.1 en het Pisa  

altaarstuk in paragraaf 4.2.  

 

Masolino keert in mei 1428 uit Hongarije terug in Florence. Vrij snel daarna, 

maar de exacte datum is niet bekend, vestigt hij zich in Rome waar hij nog  

verschillende opdrachten uitvoert.  

 

De oudere Masolino is in zekere zin een ‘leermeester’ geweest voor de jongere 

Masaccio, maar – zoals bij Cimabue en Giotto – heeft ook hier de leerling al snel 

de meester overvleugeld.   

 
1 Zie paragraaf 5.2. 
2 Zie paragraaf 5.3. 
3 Bron: https://commons.wikimedia.org-Author: Sailko (bewerkt) 

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sailko
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3.4 Driemanschap: Brunelleschi – Donatello – Masaccio 

 

In het begin van de 15e eeuw doet zich in Florence een uitzonderlijke situatie 

voor. Drie eminente kunstenaars manifesteren zich in dezelfde tijd op dezelfde 

plaats. De bouwmeester Brunelleschi, de beeldhouwer Donatello en de schilder 

Masaccio. Zij moeten elkaar goed gekend hebben. In ieder geval hebben ze  

elkaar – ieder vanuit de eigen discipline − beïnvloed en gestimuleerd. Die  

synergie heeft tot grootse artistieke prestaties geleid.  

 

Filippo Brunelleschi (1377-1446) is geboren en 

gestorven in Florence. Evenals Masaccio is hij  

zoon van een notaris. Al jong leert hij het vak  

van goudsmid. Mogelijk samen met Donatello  

vertrekt hij in het begin van de 15e eeuw naar 

Rome. Wat hij daar precies gedaan heeft is niet 

bekend, behalve dat hij zich daar verdiept moet 

hebben in de Romeinse bouwkunst.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Filippo Brunelleschi, door Luigi Pampaloni1 

 

Rond 1416/1417 keert hij naar Florence terug. Daar ontpopt hij zich eerst als 

beeldhouwer, maar krijgt ook enkele kleine bouwopdrachten. Met hart en ziel 

ontwikkelt hij zich verder als bouwmeester. Dan doet hij een geweldige ontdek-

king: de perspectief. 

 

Als bouwmeester is het noodzakelijk om een driedimensionaal ontwerp  

(hoogte-breedte-diepte) op het platte vlak van de tekentafel te transformeren  

tot een tweedimensionale schets (hoogte-breedte) die een driedimensionale  

werkelijkheid suggereert.  

 

Brunelleschi ontwikkelt de lineaire perspectief of ‘lijnperspectief’: vanuit het 

standpunt van een waarnemer komen alle ‘zichtassen’ (orthogonalen genoemd) 

in een of meer ‘verdwijnpunten’ (horizon) samen. Hierdoor ontstaat er diepte op 

een plat vlak.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org - Author: Yair Haklai 

https://commons.wikimedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Yair-haklai
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Deze ontdekking is niet alleen voor de bouwkunst, maar zeker ook voor de schil-

derkunst van elementair belang omdat hierdoor personen en voorwerpen op een 

tweedimensionaal vlak kunnen worden afgebeeld zoals ze ‘in werkelijkheid’ in de 

driedimensionale ruimte zijn opgesteld. 

 

 

 
 

Lineaire perspectief1 

 

Ook is Filippo Brunelleschi beroemd geworden door de bouw van de koepel van 

de kathedraal Santa Maria del Fiore, ook wel kortweg Duomo (dom) genoemd. 

De bouw van deze kerk begint in 1296, maar komt tot stilstand als in 1310 de 

architect Arnolfo di Cambio overlijdt. Pas in 1334 wordt de draad weer opgepakt 

als Giotto tot bouwmeester wordt benoemd. Hij ontwerpt de campanile (toren) 

naast de kathedraal. Na zijn dood in 1337 hebben opeenvolgende bouwmeesters 

in 1380 de kathedraal afgebouwd, op de koepel na. Omdat niemand in staat 

blijkt om een koepel van een dergelijke omvang te ontwerpen en te bouwen, 

duurt het tot het jaar 1420 als Brunelleschi de opdracht verwerft om deze  

koepel te bouwen.  

Op ingenieuze wijze ontwerpt hij twee koepel-

schalen met daartussen horizontale en verticale 

steunbalken die de constructie overeind houden. 

Acht van deze steunbalken zijn aan de buitenzijde 

van de koepel te zien en bekleed met marmer.  

Na 16 jaar is de koepel − met een diameter van 

45,50 meter − voltooid. Deze opvallende koepel is 

daarmee de blikvanger van Florence geworden, 

van grote afstand zichtbaar vanuit alle windrich-

tingen. Overigens is de bouw van de kathedraal 

pas in 1472 volledig afgerond, een bouwproces 

van zo’n 175 jaar. 

 
Koepel (doorsnede) van de kathedraal  

Santa Maria del Fiore, Florence2   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3218331 - Author: Ellywa  
2 Bron: commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1170161 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3218331
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Ook beeldhouwer Donatello (1386-1466) is  

in Florence geboren en gestorven.1 Hij is 

waarschijnlijk begonnen als leerling van edel-

smid en beeldhouwer Lorenzo Ghiberti. In  

ieder geval heeft hij tussen 1403 en 1424  

onder leiding van Ghiberti gewerkt aan de 

doopkapel (baptisterium) in Florence. In die 

periode is Donatello ook een tijdlang in Rome 

geweest, waarschijnlijk samen met Brunel-

leschi. Aanvankelijk werkt Donatello vooral in 

marmer, vanaf ongeveer 1420 meer in brons. 

 

 
 

 

 

 

Donatello – buitenzijde Uffizi Museum, Florence2 

 

Donatello is hoofdzakelijk in Florence werkzaam. Naast de Duomo staat het  

Baptisterium San Giovanni, gewijd aan Johannes de Doper, stadspatroon van 

Florence. Deze doopkapel is gebouwd in de periode 1059-1128, ruim vóór de 

bouw van de dom zelf. In latere eeuwen zijn er drie portalen toegevoegd.  

 

Voor het oostelijk portaal, de Paradijspoort, 

krijgt Lorenzo Ghiberti in 1425 de opdracht  

de bronzen deuren te maken met tien grote 

panelen met gebeurtenissen uit het Oude  

Testament. Hij schakelt hierbij Donatello  

in, die bij uitstek in staat is om diepte te 

creëren in een plat reliëf. Deze methodiek 

wordt ‘in verkort perspectief’ genoemd:  

‘het verminderen van de afmetingen van 

bepaalde delen van een voorwerp of een 

figuur, om aan te geven dat deze delen  

zich relatief ver naar achter bevinden in  

de beeldruimte’.3 Pas in 1452 is deze  

opdracht gereed.  
 

 

De oostelijke Paradijspoort, met bronzen reliëfs van 

de hand van Donatello4  

 
1 Zijn eigenlijke naam is Donato di Niccolò di Betto Bardi 
2 Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Uffizi_Donatello.jpg 
3 Art & Architecture Thesaurus: http://website.aat-ned.nl 
4 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptisterium_Florence_Eastern_Gate.JPG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
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David – brons –  Donatello, ca. 14401 De boetvaardige Maria Magdalena –  

 hout – Donatello, 1453-14552 

 

Ook krijgt Donatello verschillende opdrachten voor beeldhouwwerken, zoals 

beelden voor de Duomo en de Campanile. Het meest bekend is het bronzen 

standbeeld David (ca. 1440), de bijbelse koning met zijn voet op het hoofd  

van de onthoofde reus Goliath. Dit naakt is gemaakt voor Cosimo de' Medici.3 

Dat Donatello in staat is om de realiteit en dramatiek van de menselijke emotie  

uit te beelden, bewijst onder meer zijn houten beeld De boetvaardige Maria  

Magdalena, in opdracht van het Baptisterium.4 

 

De jongere Masaccio is zonder enige twijfel door Brunelleschi en Donatello  

beïnvloed. Zo heeft hij de lineaire perspectief van Brunelleschi ten volle  

toegepast, met name in zijn beroemde fresco Drieëenheid (Trinity) in de  

Santa Maria Novella kerk in Florence (paragraaf 4.3). Ook zal hij het werk  

‘in verkort perspectief’ van Donatello nauwkeurig bestudeerd hebben. Het is  

aan het geniale talent van Masaccio te danken dat deze perspectivische  

vernieuwing ook in de schilderkunst doordringt, op het platte vlak. En  

bovenal zal hij artistiek geïnspireerd zijn in het gezelschap van deze twee  

grote kunstenaars.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_David_by_Donatello-Bargello.jpg 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=666836 – Author: Nina-no 
3 Het beeld staat nu in het Bargello-museum in Florence. 
4 Nu in het Museo dell'Opera del Duomo in Florence. 
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Paul Joannides vat deze artistieke triarchie kernachtig samen. 

 

Masaccio had vanaf begin 1422 contact met Donatello en, waarschijnlijk, 

Brunelleschi. En hoewel hij een zeer sterke persoonlijkheid was die nooit 

werd gedomineerd door deze beide intellectuelen, werd zijn ontwikkeling 

sterk bepaald door hun interesses en experimenten, en zijn kunst bleef 

min of meer afhankelijk van hen beiden, maar met belangrijke verschillen 

in emotionele focus en figuratieve modulering.1  

 

3.5  Opdracht in Pisa 

 

Zoals gezegd vertrekt Masaccio in februari 1426 van Florence naar Pisa.  

Hij beëindigt zijn werkzaamheden in de Brancacci kapel zonder het werk  

te hebben afgerond.  

 

Op 19 februari van dat jaar tekent hij een contract om een altaarstuk te  

schilderen voor een kapel in de kerk Santa Maria del Carmine in Pisa. Dit  

werk, bekend als het Pisa altaarstuk, heeft hij in december 1426 gereed.  

Zijn opdrachtgever Ser Giuliano2 zit hem flink achter de broek omdat  

telkens vertraging dreigt. Een gegeven waaraan Masaccio zijn bijnaam te  

danken heeft, de sloddervos. 

 

Het altaarstuk bestaat uit elf (overgebleven) panelen, waarvan Tronende  

Madonna met Kind en vijf engelen het centrale paneel vormt. Dit altaarstuk 

wordt besproken in paragraaf 4.2.1.  

 

3.6 Terug naar Florence  

 

Begin 1427 keert Masaccio terug in Florence, maar niet om verder te werken aan 

de fresco’s in de Brancacci kapel. Blijkbaar heeft hij inmiddels zoveel naam ge-

maakt dat hij verschillende andere opdrachten in Florence krijgt. Zoals de Desco 

da Parto (Geboortepaneel) (paragraaf 5.5), de Casini Madonna (paragraaf 5.6) 

en de verloren gegane Sagra (Inwijding) (paragraaf 5.7).  

 

De meest in het oog springende opdracht is een fresco in de kerk Santa Maria 

Novella in Florence. In dit fresco, de Drieëenheid (Trinity), heeft hij voor het 

eerst in de geschiedenis van de schilderkunst de lineaire perspectief in optima 

forma toegepast, in navolging van Brunelleschi (paragraaf 4.3). Of zoals de bio-

graaf Vasari later zal omschrijven: ‘Maar wat er afgezien van de figuren bijzonder 

mooi aan is, is een tongewelf geschilderd in perspectief en verdeeld in vakken die 

elk een rozet bevatten en in verkorting weergeven zijn en steeds kleiner worden, 

hetgeen zo goed is gedaan dat het lijkt of er een gat in de muur zit’.3    

 
1 Joannides, Masaccio and Masolino, p. 59 (vert. FW). 
2 Voluit: Ser Giuliano di Colino degli Scarsi da San Giusto.  
3 Vasari, De levens, p. 151. 
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Aan dit fresco heeft Masaccio verscheidene maanden in 1427/1428 gewerkt, 

maar een precieze datering ontbreekt.  

 

3.7 Rome-avontuur en vroegtijdige dood 

 

In 1428 vertrekt Masaccio naar Rome. Het is volstrekt onbekend of hij daar een 

opdracht heeft gekregen of er om een andere reden naar toe gaat. Dat is wel 

hetzelfde jaar waarin ook Masolino vanuit Florence naar Rome vertrekt. Het is 

niet geheel onwaarschijnlijk dat Masaccio samen met Masolino naar Rome is  

afgereisd.   

 

Ook is niet bekend of Masaccio zijn bestemming heeft bereikt en zo ja, wat hij 

daar ondernomen heeft. Eén ding is wel zeker: in 1428 overlijdt hij. Zomaar,  

op 26-jarige leeftijd, verdwenen in het niets.  

 

De wildste speculaties doen de ronde. Is hij een natuurlijke dood gestorven?  

Is hij ziek geworden? Is er sprake geweest van vergiftiging? Is hij door een  

ongeval om het leven gekomen? Is hij overvallen en met geweld gedood? En 

waarom is zijn lichaam nooit gevonden? Of zijn begraafplaats? Weliswaar schrijft 

Vasari dat Masaccio in 1443 is begraven in de kerk Santa Maria del Carmine in 

Florence, waar hij de Brancacci-fresco’s heeft geschilderd.1 Maar daarvan is geen 

enkel bewijs gevonden. Niets, maar dan ook niets, is er bekend over het einde 

van zijn jonge leven.  

 

Toch zijn er verschillende veronderstellingen dat Masaccio in 1428 wel degelijk in 

Rome is gearriveerd en daar ook gewerkt heeft. Zo stelt John Spike dat Masaccio 

inderdaad in Rome is aangekomen en daar in juni 1428 gestorven is.2  

 

Er is maar één concrete aanwijzing dat Masaccio in het jaar 1428 is overleden, 

namelijk een korte aantekening van zijn overlijden in een Florentijns fiscaal  

document van najaar 1428.3 Daarop staat vermeld: ‘Er wordt gezegd dat hij is 

overleden in Rome’.  

 

Voor altijd zal het een vraag blijven of de zo getalenteerde schilder tot nog  

grotere artistieke prestaties in staat zou zijn geweest als hij niet zo jong zou  

zijn gestorven.  

 
1 Vasari, De levens, p. 155. 
2 Spike, Masaccio, p. 13 en 67. 
3 Beck, Massaccio/Documents, doc. 26 en 28. 
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In de literatuur wordt algemeen gesteld dat Masaccio op 27-jarige leeftijd is 

overleden. Dat ligt ‘gemakshalve’ voor de hand als alleen naar de jaartallen 

wordt gekeken (1401-1428). Hij is geboren op 21 december 1401 en in de loop 

van 1428 gestorven, waarschijnlijk rond juni, ook al is de precieze overlijdens-

datum onbekend. Aangenomen dat Masaccio vóór 21 december 1428 is over-

leden, is hij op 26-jarige leeftijd overleden. 

 

Dit hoofdstuk is getiteld ‘Masaccio: vita brevis’. Maar in dat korte leven heeft 

Masaccio een oeuvre nagelaten dat tot op de dag van vandaag diepe indruk 

maakt: ars longa, vita brevis.  
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Schildertechnieken en materialen1 

 

Normaal gesproken kent een schilderij drie lagen: een geprepareerde onder- 

grond tussen een pigmentlaag en een drager. Dragers zijn bijvoorbeeld: een 

muur, hout, papier, linnen of een ander doek. Pigmenten kunnen bestaan uit 

vloeibare kleurstoffen die geabsorbeerd worden in de ondergrond en kleur-

poeders die worden gemengd met een klevend bindmiddel en vervolgens op  

de ondergrond aangebracht. 

 

Fresco 

Dit is een muurschildering waarbij het pigment geabsorbeerd wordt door het 

muuroppervlak. Er wordt een eerste pleisterlaag op de muur aangebracht.  

Als deze eerste laag gedroogd is, volgt een tweede pleisterlaag. De schildering 

wordt uitgevoerd op deze tweede nog vochtige en verse (fresco) laag pleister. 

Omdat pleister vrij snel droogt kan per keer maar een gedeelte van de voorstel-

ling worden geschilderd. Om die reden worden meestal de contouren van de hele 

voorstelling in rode oker (sinopia) op de eerste pleisterlaag aangebracht. 

Fresco’s komen hoofdzakelijk voor in warmere klimaatzones. 

 

Tempera 

Voor de beschildering van houten panelen wordt vanaf de twaalfde eeuw vooral 

tempera gebruikt: het aanmaken van kleurpoeders met eigeel en gemengd met 

een soort lijm. 

 

Olieverf 
Na de vijftiende eeuw wordt op houten panelen of fijn linnen meestal met olie-

verf gewerkt. Rond de jaren dertig van de vijftiende eeuw ontwikkelt met name 

Jan van Eyck een mengsel van kleurstoffen en olie (uit lijnzaad of noten), samen 

met harde hars (barnsteen of kopal) gesmolten en verdund met lavendel- of  

rozemarijnolie. Hieruit ontstaat een licht en vloeibaar middel dat makkelijk en 

langzaam opdroogt, waardoor het de zorgvuldige schildering van minieme details 

mogelijk maakt. In lagen opgebrachte transparante olieverf heeft een uitzonder-

lijk doorschijnend effect. 

 

  

 
1 Ontleend aan: Honour & Fleming, Algemene kunstgeschiedenis, p. 5 en 6. 
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4 Drie belangrijkste werken van Masaccio 
 

Het oeuvre van Masaccio is in aantal beperkt. Ruim tien werken1 zijn bewaard 

gebleven en over een paar werken bestaat onzekerheid of Masaccio daarvan  

de schepper is. Van dat beperkt aantal werken zijn er drie − zonder enige twijfel 

− de belangrijkste: de Brancacci-fresco’s, het Pisa altaarstuk en het fresco  

Drieëenheid (Trinity) in de kerk Santa Maria Novella in Florence.  

 

Deze drie werken zijn van essentieel belang voor de ‘kritische’ overgang van de 

(late) middeleeuwen naar de (vroege) renaissance. Deze ontwikkeling in de 

schilderkunst, ingezet door Cimabue en Giotto, wordt door Masaccio op een bijna 

‘revolutionaire’ wijze uitgewerkt in deze fresco’s en het altaarstuk. Met andere 

woorden: de renaissance in de schilderkunst krijgt in de persoon van Masaccio 

een krachtige impuls. Zo krachtig dat er daarna geen weg terug is.   

 
1 Als de verschillende fresco’s in de Brancacci kapel respectievelijk de panelen van het Pisa altaarstuk elk als één werk wor-
den beschouwd. 
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4.1 Brancacci-fresco’s  

 

De oorspronkelijke opdracht van de Brancacci-familie om haar kapel in de Santa 

Maria del Carmine kerk in Florence te decoreren wordt begin 1425 aan Masolino 

verstrekt. Maar al vrij snel vraagt hij Masaccio om hem te helpen bij de realisatie 

ervan. Als in september 1425 Masolino naar Hongarije vertrekt, staat Masaccio er 

alleen voor. Tot het moment dat ook hij in februari 1426 naar Pisa gaat voor een 

andere opdracht, het Pisa altaarstuk. Door deze gang van zaken is soms moeilijk 

te achterhalen wie wat geschilderd heeft of waaraan Masolino en Masaccio wel-

licht samen hebben gewerkt. Later, begin tachtiger jaren van de vijftiende eeuw, 

heeft de schilder Filippino Lippi enkele bestaande fresco’s aangepast en/of ge-

complementeerd, en de ‘ontbrekende’ vlakken van de kapel beschilderd.  

 

De fresco’s zijn gewijd aan de apostel Petrus, ter ere van de vermogende zijde-

koopman Pietro Brancacci, die met de bouw van de kapel is begonnen. Als Pietro 

in 1367 overlijdt, is de bouw nog niet klaar. Er zijn aanwijzingen dat de bouw  

pas in de jaren 80 van die eeuw is afgerond. Vervolgens duurt het nog tot het 

jaar 1425 dat een nazaat van Pietro, Felice Brancacci, de opdracht aan Masolino  

verstrekt. Felice is in de jaren 20 van de 15e eeuw een vermogend man gewor-

den in hoog aanzien in Florence. Zo onderhoudt hij vriendschappelijke banden 

met Cosimo de’ Medici, tot hij vanwege een diepgaand conflict met Cosimo eind 

1434 wordt verbannen uit Florence.  

 

In de afgelopen eeuwen zijn de fresco’s door de tand des tijds behoorlijk aan-

getast. Daarom heeft er tussen 1983 en 1988 een grootscheepse restauratie 

plaatsgevonden. Behalve herstelwerkzaamheden zijn ook de volle kleuren  

tevoorschijn ‘getoverd’. De restauratie is nauwkeurig gedocumenteerd waar- 

door meer duidelijkheid is ontstaan over wie wat geschilderd heeft: Masaccio, 

Masolino en/of Filippino Lippi.  

 

Al eerder, in 1940, heeft Roberto Longhi in een spraakmakend artikel ‘Fatti di 

Masolino e di Masaccio’ een systematiek uitgewerkt om te beoordelen of een 

werk van de hand van Masolino en/of van Masaccio is.1  

 
1 In: Critica d’Arte (1940): 145-91. 
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De fresco’s in de Cappella Brancacci in Florence1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43993432 – Author: Miguel Hermoso Cuesta  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43993432
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midden 

 

                        
     links      rechts  

 

Schematische weergave van de fresco’s van de Brancacci kapel,  

met de benamingen Masaccio (Mc), Masolino (Ml) en/of Filippino Lippi (F).1  

 
1 Bron: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=brancacci&title=Special%3ASearch&go=Go&ns0=1&ns6=1&ns12=1&
ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Brancacci.jpg 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=brancacci&title=Special%3ASearch&go=Go&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Brancacci.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=brancacci&title=Special%3ASearch&go=Go&ns0=1&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1#/media/File:Brancacci.jpg


 
46 

De fresco’s in de Brancacci kapel kennen een lange geschiedenis van min of 

meer ingrijpende gebeurtenissen door de eeuwen heen.  

 

De opdrachtgever van de fresco’s, Felice Brancacci, wordt eind 1434 door de  

dynastie van de’ Medici verbannen en vervolgens in 1458 tot volksvijand ver-

klaard. Dat heeft tot gevolg dat alle portretten van personen van de Brancacci-

familie die voorkomen in de fresco’s worden verwijderd en overschilderd: dat is  

vooral het geval in het fresco De opwekking van de zoon van Theophilus,  

en de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop van Antiochië (paragraaf 

4.1.8).  

 

Er worden in de kapel verschillende kaarslantaarns geplaatst die door de  

kaarsenrook voor vervuiling van de fresco’s zorgen.  

 

In 1680 wil markies Francesco Ferroni de Brancacci kapel kopen om het in zijn 

geheel van de fresco’s met ‘die lelijke figuren gekleed in lange, loshangende en 

wijde mantels’ te ontdoen. Maar groothertogin Vittoria della Rovere steekt hier – 

gelukkig – een stokje voor.  

 

Er vindt in 1746-1748 een grote verbouwing van de kapel plaats waardoor de 

oorspronkelijke fresco’s van het gewelf als ook de fresco’s van de bovenste laag 

die door Masolino zijn geschilderd, verloren gaan.  

 

In januari 1771 woedt er een grote brand in de Santa Maria del Carmine kerk, 

maar wonder boven wonder valt de Brancacci kapel niet aan de vlammen ten 

prooi.1 Wel lopen de fresco’s zware rook- en roetschade op.   

 
1 Grotendeels ontleend aan: Casazza, Masaccio, p. 12 e.v. 
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4.1.1  Adam en Eva 

 

In de Brancacci-fresco’s worden episodes uit het leven van Petrus ‘beschreven’. 

Maar er zijn twee uitzonderingen: de verleiding in én de verdrijving uit het  

paradijs van Adam en Eva.  

 

Hier volgen enkele relevante passages uit het Oude Testament. 

 

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en 

erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin 

mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad;  

wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven’ (Genesis 2:15-17). 

 

Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet 

voor elkaar (Genesis 2:25). 

 

Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de  

slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd  

heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten’, antwoordde de 

vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons  

verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; 

doen we dat toch, dan zullen we sterven’. ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’,  

zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je 

daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van 

goed en kwaad’. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk 

uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom 

haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf  

ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun 

beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren’ (Genesis 3:1-7). 

 

Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij 

kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de  

levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom  

stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, 

waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatst Hij ten  

oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende,  

vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken  

(Genesis 3:22-24).  
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De verleiding van Adam en Eva in het paradijs − fresco –  

214 x 90 cm – Masolino, 1425 − Brancacci kapel, Florence1 

 

Dit fresco is geschilderd door Masolino. Adam en Eva zijn in een fraaie pose  

afgebeeld, met de verleidende slang. De beide lichamen zijn mooi geproportio-

neerd, tegen een donkere, bijna kleurloze achtergrond. De gelaatsuitdrukkingen 

zijn zachtmoedig en verlangend. Eva houdt de verboden vrucht in haar rechter 

hand, maar biedt die nog niet aan Adam aan. Het lijkt alsof ze eerst aan hem wil 

vragen of hij de vrucht wil. Het gelaat van Eva komt terug in de kop van de 

slang. Toch doet het totale beeld statisch en bijna bewegingsloos aan. Er spreekt 

ook weinig emotie uit de afgebeelde personen.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/  
File:Cappella_brancacci,_Tentazione_di_Adamo_ed_Eva_(restaurato),_Masolino.jpg 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/ File:Cappella_brancacci,_
https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/ File:Cappella_brancacci,_
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De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs − fresco –  

214 x 90 cm – Masaccio, 1425/1426 − Brancacci kapel, Florence1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/File:Masaccio_expulsion-1427.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/File:Masaccio_expulsion-1427.jpg
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Het verhaal van de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs is vol dramatiek 

die Masaccio treffend weet te verbeelden. Adam wanhopig met zijn handen voor 

zijn gezicht geslagen, Eva jammerend en vertwijfeld, schaamtevol voor haar 

naaktheid, met gebogen rug. De engel, in rood gewaad en met een groot 

zwaard, die Adam en Eva uit het paradijs verjaagt. Op de achtergrond links de 

hoge, smalle paradijspoort. Dit fresco laat beweging en diepe emotie zien.  

                                         

         
 

De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs (details)1  

 

De beide fresco’s geven duidelijk het verschil aan in schilderstijl van Masolino en 

Masaccio. De stijl van Masolino is statisch, weinig expressief, bijna emotieloos, 

zonder kleur en geen decor, hoewel het geheel met grote elegantie geschilderd 

is. Daarentegen is het fresco van Masaccio vol dynamiek, de dramatische emo-

ties zijn van de gezichten af te lezen, er zit beweging en diepte in, het licht valt 

frontaal op de beide lichamen, en het geheel is kleurrijk. Met andere woorden: 

de idealistische (gotische) stijl van Masolino tegenover de meer realistische  

(renaissancistische) stijl van Masaccio.  

 

Dit fresco van Masaccio is hét dramatisch beeldmerk geworden van de verdrij-

ving van Adam en Eva uit het paradijs in de westerse cultuur.   

 
1 Bron afbeelding links: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11486228.  
Bron afbeelding rechts: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11486247 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11486228
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Op deze afbeelding zijn de schaamdelen van 

Adam en Eva met bladeren afgedekt. De bla-

deren zijn na het midden van de 17e eeuw  

aangebracht. Tijdens de laatste restauratie  

van 1983-1988 zijn ze verwijderd.1  

 

In 2020 heeft schrijver en kunstenaar Ted van 

Lieshout een boek geschreven over verpreut-

sing. ‘Het idee voor dit boek begon al toen ik 

twee afbeeldingen van Adam en Eva naast el-

kaar zag [van Masaccio]. Iemand had er blaad-

jes overheen geschilderd en die waren eeuwen 

later bij een schoonmaak weer weggehaald. 

Dan vraag je je af: waarom mocht dat naakt op 

een bepaald moment niet meer?’ 2  

 

 

Het Musée du Louvre in Parijs bezit een  

tekening (hoogstwaarschijnlijk) van de 

hand van Michelangelo waarop hij het  

fresco De verdrijving van Adam en Eva uit 

het paradijs van Masaccio geschetst heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening Michelangelo3  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2159835 
2 Ted van Lieshout, ‘Bloot’. Querido, 2020. Citaat uit: Trouw, 26 februari 2020. 
3 Bron: book: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7214244 

https://commons.wikimedia.org/w/
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Ook heeft Michelangelo aan Masaccio gerefereerd toen hij begin 16e eeuw dit 

thema heeft uitgewerkt in een fresco in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan.  

 

 
 

De verleiding in én de verdrijving uit het paradijs van Adam en Eva – fresco –  

Michelangelo – Sixtijnse kapel Vaticaan, Rome1  

 

Zo is ook het fresco van Rafaël in de Vaticaanse Loggia duidelijk geïnspireerd op 

het werk van Masaccio.  
 

 
 

De verdrijving uit het paradijs van Adam en Eva –  

fresco – Rafaël – Vaticaanse Loggia, Rome  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_-_Sistine_Chapel_ceiling_-6th_bay.jpg 
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Zoals gezegd worden in de Brancacci-fresco’s episoden uit het leven van Petrus 

verbeeld. We gaan nu deze fresco’s afzonderlijk bekijken. Daarbij besteden we 

eerst aandacht aan de fresco’s die door Masaccio alleen zijn geschilderd, daarna 

de fresco’s van Masolino waaraan Masaccio telkens meer of minder een bijdrage 

heeft geleverd, en ten slotte de fresco’s van latere datum door Filippino Lippi.   
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4.1.2  De cijnspenning 

 

 
 

De cijnspenning – fresco – 247 x 597 cm – Masaccio, 1425/1426 − Brancacci kapel, Florence1 

 

Dit bijbels tafereel heeft betrekking op de belastingontvanger die aan Jezus een 

cijnspenning vraagt om toegang te krijgen tot de tempel in Kafarnaüm. Jezus 

zegt tegen Petrus dat hij in het meer een vis moet gaan vangen die die penning 

in zijn bek zal hebben. Vervolgens betaalt Petrus de penning aan de belasting-

ontvanger (Matteüs 17:24-27).2  

 

Ook houdt deze scène verband met een andere passage uit de bijbel. De schrift-

geleerden en hogepriesters proberen Jezus in de val te lokken met de vraag: 

‘Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?’. Maar Jezus 

doorzag hun sluwe opzet en antwoordde: ‘Laat mij eens een denarie zien. Van 

wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer’, antwoord-

den ze. Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en 

geef aan God wat God toebehoort’. Ze slaagden er dus niet in om hem ten over-

staan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak, en omdat ze geen 

raad wisten met zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe (Lucas 20:22-26).   

 
1 Bron: http://www.christusrex.org/www2/art/tributo.htm, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/ in-
dex.php?curid=513678 
2 Aanhalingen uit de Bijbel zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=513678
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=513678
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De belastingontvanger (rechts, op de rug gezien), Jezus (midden) en Petrus (links) –  

De cijnspenning (detail) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus heeft een vis gevangen en           Petrus geeft de penning aan de 

haalt de penning uit de bek van de vis –          belastingontvanger –  

De cijnspenning (detail)            De cijnspenning (detail)1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5962665 
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Het fresco De cijnspenning is met zekerheid door Masaccio alleen geschilderd, 

hoewel sommige kunstcritici het voor mogelijk houden dat het gelaat van Jezus 

door Masolino is geschilderd: vergelijk het gezicht van Adam (links) en Jezus 

(rechts). 

 

De cijnspenning – internationaal bekend als Tribute Money – wordt als een van 

de hoogtepunten in het werk van Masaccio gezien. ‘In dit fresco heeft Masaccio 

bewezen als geen ander in zijn tijd een ware volgeling te zijn van de grootse en 

strenge compositiewetten die door Giotto zijn ontdekt, waarmee hij een glorieus 

tijdvak prachtig afsluit om een nieuw tijdvak te openen met zijn mooie en gran-

dioze stijl.’1  

 

De harmonieuze compositie wordt gevormd door de twaalf apostelen die min of 

meer in een halve cirkel gegroepeerd staan. Jezus en Petrus staan prominent op 

de voorgrond, met Johannes van opzij gezien tussen hen in. Door de belasting-

ontvanger – afgebeeld in contraposto, zijn linkerbeen draagt het volle gewicht, 

het rechter is ontspannen – met de rug naar de toeschouwer te plaatsen wordt 

ruimte en diepte gecreëerd. Dat wordt versterkt door de lichtinval van rechts, 

getuige de schaduwen van de figuren op de grond.  

 

Ook heeft Masaccio duidelijk de regels van de lineaire perspectief toegepast, met 

het hoofd van Jezus als ‘verdwijnpunt’. Daarmee wordt de centrale positie van 

Jezus geaccentueerd. Behalve dit lineaire perspectief is in dit fresco ook duidelijk 

sprake van een atmosferisch perspectief. De bergen en de laaghangende wolken 

in de verte zijn in lichtere kleuren zonder scherpe contouren geschilderd, zodat 

dieptewerking ontstaat.   

 
1 J. Crowe & G.B. Cavalcaselle, A new history of painting in Italy. London, 1864, dl. 1, p. 531. 
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Lineaire perspectief in De cijnspenning1 

 

‘Masaccio heeft de werkelijkheid op grootse wijze in zijn schildering gevangen: 

de centraalperspectivische constructie van de beeldruimte; de krachtige, indivi-

dueel herkenbare en natuurlijk en zeker bewegende figuren met hun realistische 

gelaatstrekken; de beeldende vertaling van emoties zoals gespannen gadeslaan, 

afwachtend vragen, ongeduldig eisen, verontwaardiging en onderdrukte weerzin; 

de weergave van het op de Apennijnen lijkende gebergte en de weersverschijn-

selen zoals de langs de hemel trekkende wolken en de lange schaduwen …  

[Masaccio] beperkte zijn uitwerking van de werkelijkheid niet tot losse scènes, 

bij hem spreekt ze uit de hele voorstelling.’ 2 

 

Het is bijzonder dat in dit ‘narratieve’ fresco vier opeenvolgende taferelen  

worden weergegeven: (1) de vraag van de belastingontvanger aan Jezus om  

een cijnspenning te betalen, (2) het handgebaar van Jezus, gericht tot Petrus, 

om in het meer een vis te vangen, (3) het vangen van de vis met de cijnspen-

ning in de bek door Petrus en (4) de overhandiging van de cijnspenning door  

Petrus aan de belastingontvanger. Masaccio heeft in dit fresco een trefzekere 

verhaallijn gevolgd. 

 

Vasari schrijft ook een lyrische beschouwing over dit fresco van Masaccio. ‘Maar 

de opmerkelijkste van deze fresco’s is die waar Petrus de schatting moet betalen 

en daartoe, in opdracht van Christus, het geld uit de buik van de vis haalt; … ook 

wordt men Petrus’ onstuimigheid gewaar als hij Christus een vraag stelt, en de 

oplettendheid van de apostelen die in verschillende houdingen om Christus heen 

staan, in afwachting van zijn beslissing, en hun gebaren zijn zo levendig als in de 

werkelijkheid, vooral bij Petrus, die zich inspant het geld uit de buik van de vis te 

halen en daarbij een vuurrood hoofd krijgt van het bukken, en nog levendiger is 

hij bij het betalen van de schatting, waar men hem geëmotioneerd ziet raken bij 

het tellen, terwijl degene die het geld int, begerig met het grootste genoegen 

naar de munten in zijn hand kijkt’.3    

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3540025 
2 Barbara Deimling in: Toman, Italiaanse renaissance, p. 241. 
3 Vasari, De levens, p. 154. 
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Paul Joannides suggereert dat Masaccio – wat de compositie van De cijnspenning 

betreft (kring van personen in halve cirkel, twee personen op de voorgrond en 

een persoon ruggelings afgebeeld) – geïnspireerd kan zijn door een zilver-

plaquette Christus geneest de bezeten jongen en Judas ontvangt bloedgeld. 

 
Christus geneest de bezeten jongen en Judas ontvangt bloedgeld – zilverplaquette1 

 

De originele plaquette is gedateerd rond 1425 en bevindt zich nu in het Musée du 

Louvre in Parijs. Terwijl Roberto Longhi deze plaquette aan Brunelleschi toewijst, 

kiest Paul Joannides voor Donatello.2   

 
1 Bron: By Follower of Filippo Brunelleschi and Masaccio - This file was donated to Wikimedia Commons as part of a project 
by the National Gallery of Art. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80588858 
2 Joannides, Masaccio en Masolino, p. 110. 
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4.1.3  Petrus geneest met zijn schaduw 

 

 
 

Petrus geneest met zijn schaduw – fresco – 232 x 162 cm –  

Masaccio, 1425/1426 – Brancacci kapel, Florence1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Cappella_brancacci,_San_Pietro_risana_gli_infermi_con_la_sua_ombra_(restaurato),_Masaccio.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
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Dagelijks gaan Petrus en Johannes op weg naar de tempel. Om genezing te  

zoeken komen er steeds meer zieken en gehandicapten naar deze route. Want: 

‘… ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de 

hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op 

een van hen zou vallen’ (Handelingen van de apostelen 5:15). 

 

Twee verlamde mannen zijn al door de schaduw van Petrus genezen. De een 

staat meteen rechtop en vouwt zijn handen voor een dankgebed. De ander,  

met gekruisde armen, is bezig overeind te krabbelen. De derde man, zittend  

op de grond, ontvangt juist op dit moment de schaduw van Petrus.  

    

Het is bijzonder dat Petrus en Johannes als het ware het beeld binnen lopen, 

naar de toeschouwer toe. Daardoor wordt volop beweging, levendigheid en  

ruimte gecreëerd. Dat wordt versterkt omdat het imaginaire verdwijnpunt van  

de personen, de straat en de bebouwing buiten de afbeelding valt. Petrus en  

Johannes zijn duidelijk ‘van ver’ onderweg naar de tempel.  

 

Dit bijbels verhaal speelt zich in werkelijkheid in Jeruzalem af. Maar gezien  

de afgebeelde huizen en de typische toren op de achtergrond heeft Masaccio 

overduidelijk voor een Florentijnse situering gekozen. Bij het zien van deze  

bebouwing waant men zich onmiddellijk in Florence. Dat is des te opmerkelijker 

omdat bij schilderingen in kerken en kapellen meestal gekozen wordt voor een 

meer sacrale omgeving en niet voor het hier afgebeelde profane straatbeeld.   
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4.1.4  Petrus doopt neofieten 

 

 
 

Petrus doopt neofieten – fresco – 247 x 172 cm –  

Masaccio en Masolino, 1425/1426 − Brancacci kapel, Florence1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5962604 
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De tekst van de preek van Petrus is opgenomen in Handelingen van de apostelen 

2:14-36 (paragraaf 4.1.7). Na afloop van deze preek worden vele bekeerlingen 

gedoopt. In Handelingen van de apostelen 2:41 staat: ‘Degenen die zijn woorden 

aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich  

uit met ongeveer drieduizend’. In dit fresco is een ritueel afgebeeld waarin  

Petrus een bekeerling (neofiet) doopt. In een rivier besprenkelt hij de geknielde, 

ontklede man met water. Opzij naast Petrus staan twee getuigen van dit ritueel.  

 

Een andere neofiet staat al klaar achter de geknielde 

man om ook gedoopt te worden. Zo te zien heeft hij 

koudwatervrees, want hij staat met een gespannen 

blik, gekruiste armen, gebogen rug en knikkende 

knieën, zijn beurt af te wachten. Een emotionele en 

aandoenlijke aanblik.  

 

Vasari besteedt bijzondere aandacht juist aan dit 

‘rillend naakt’: ‘In het tafereel waar Petrus aan het 

dopen is, valt vooral een naakt te waarderen dat 

tussen de andere dopelingen staat te rillen en te 

huiveren van de kou, dat heel mooi met diepte en  

in een gracieuze stijl is uitgevoerd, en door zowel  

de oude als de moderne kunstenaars altijd bewon-

derd en in ere is gehouden; vandaar dat tot op de 

huidige dag een aanhoudende, eindeloze stroom te-

kenaars en meesters deze kapel heeft bezocht …’.1     

 

De Nederlandse kunstenaar Ro-

nald Tolman heeft in 1995 de 

Brancacci kapel bezocht en was 

vooral door deze figuur getroffen.  

 

Toen Tolman hoorde van mijn 

interesse in het werk van  

Masaccio, heeft hij deze ets  

aan mij geschonken. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Petrus doopt neofieten (detail)      Ronald Tolman, 1995, ets  

 
1 Vasari, De levens, p. 154. 
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De afgebeelde personen op het fresco zijn niet volgens een bepaald schema  

opgesteld. Op een narratieve manier wordt het doopverhaal ‘verteld’. Er zit  

diepte, ruimte en licht in het tafereel. Door voorin het beeld (rechts) een pilaar 

te plaatsen wordt een ruimtelijk perspectief gecreëerd. Die pilaar op de voor-

grond komt in meer fresco’s terug. De knielende en de achter hem staande  

dopeling zijn realistisch en prachtig afgebeeld. Zeker voor die tijd is opvallend 

hoe Masaccio er in geslaagd is het gesprenkelde water ‘zichtbaar’ te maken  

dat van het hoofd van de dopeling afdruipt in de rivier.  

 

Ook hier blijkt dat Masaccio en Masolino in de Brancacci kapel intensief hebben 

samengewerkt. Het fresco is bijna geheel van de hand van Masaccio, maar het 

landschap met de bergen zonder bomen op de achtergrond is niet door Masaccio, 

maar door Masolino geschilderd. Bij het fresco De preek van Petrus (paragraaf 

4.1.7) zijn de rollen juist omgedraaid.   
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4.1.5  Petrus deelt aalmoezen uit, en de dood van Ananias 

  

 
     

Petrus deelt aalmoezen uit, en de dood van Ananias – fresco – 232 x 157 cm –  

Masaccio, 1425/1426 – Brancacci kapel, Florence1   

 
1 Bron: book: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7214188 
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Dit fresco verbeeldt – zoals De Cijnspenning - een meervoudig verhaal. ‘Allen die 

het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 

Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die 

iets nodig hadden’ (Handelingen van de apostelen 2:44-45).  

En gekoppeld hieraan lezen we in Handelingen van de apostelen 5:1-11 het 

noodlot van Ananias en Sapphira. Ook Ananias verkoopt een stuk land ten  

behoeve van de noodlijdenden, maar houdt met medeweten van zijn vrouw  

Sapphira een deel van de opbrengst achter. Petrus zegt tegen hem: ‘Niet de 

mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel 

Ananias neer en stierf …’. Even later overkomt zijn vrouw Sapphira hetzelfde 

noodlot.  

 

Petrus deelt, in het bijzijn van Johannes, een aalmoes uit aan een jonge vrouw 

met haar kind op de arm. Tegelijkertijd ligt aan zijn voeten de ongelukkige  

Ananias. Dat is een bizarre combinatie van gebeurtenissen.  

 

In tegenstelling tot Petrus geneest met zijn schaduw is in dit fresco geen sprake 

van beweging, maar juist van een stilstaande groep personen, ergens op een 

kruising van wegen. Ook is er weinig dieptewerking omdat de gebouwen, en met 

name het grote witte gebouw in het midden, het zicht op de horizon belemmert.    

 

Dit fraaie en gevoelige detail van moeder met kind op de 

arm die een aalmoes van Petrus in ontvangst neemt, 

wordt vaak afzonderlijk op affiches en in andere uitgaven 

belicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Petrus deelt aalmoezen uit, en de dood van Ananias (detail)  
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Tijdens de restauratie in de jaren 80 van de vorige eeuw is gebleken dat het 

zachtpaarse kledingstuk van Johannes en het overige gedeelte rechtsonder –  

inclusief de handen van Ananias – door Filippino Lippi zijn geschilderd, waar-

schijnlijk omdat daar de oorspronkelijke schildering van Masaccio beschadigd 

was of verloren is gegaan. 

 

Tot zover de fresco’s waarvan zeker is dat ze alleen van de hand van Masaccio 

zijn. Gaan we nu twee fresco’s bekijken die Masolino heeft geschilderd, in ‘lichte’  

samenwerking met Masaccio.   



 
67 

4.1.6  Petrus geneest een verlamde man, en  

de opwekking van Tabita 

 

 
 

Petrus geneest een verlamde man, en de opwekking van Tabita – fresco –  

247 x 588 cm – Masolino en Masaccio, 1425/1426 – Brancacci kapel, Florence1 

 

Ook dit fresco vangt twee verschillende taferelen in één beeld: Petrus die een 

verlamde man geneest en een dode vrouw opwekt uit de dood. Onderzoek  

heeft  uitgewezen dat Masolino de figuren en de gebouwen op de voorgrond 

heeft geschilderd en Masaccio de gebouwen met de figuren op de achtergrond,  

aan de overkant van het plein.    

 
1 Bron: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_brancacci,_Guarigione_dello_storpio_e_resurrezione_di_Tabita_(resta
urato),_Masolino.jpg 
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Petrus geneest een verlamde man en, de opwekking van Tabita (detail) 

 

Hier vraagt een verlamde man aan Petrus en Johannes die op weg zijn naar de 

tempel, een aalmoes. Maar Petrus zegt: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, 

geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop. Hij pakte 

hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen’ (Handelingen van de  

apostelen 3:1-10). In dit fresco reikt Petrus zijn rechterhand aan de verlamde 

man, meer om hem een hand te geven dan hem op de been te helpen, zoals de 

bijbeltekst beschrijft.   
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Petrus geneest een verlamde man, en de opwekking van Tabita (detail) 

 

Ook dit tafereel is ontleend aan de bijbel. ‘In Joppe woonde een leerlinge die  

Tabita heette … Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. Maar 

juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek 

opgebaard’ (Handelingen van de apostelen 9:36-37). Petrus wordt bij haar ge-

roepen en zei ‘Tabita, sta op! Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging 

ze rechtop zitten. Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind …’  

(Handelingen van de apostelen 9:40-41).   
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Op dit fresco wordt het moment weergegeven dat de gestorven Tabita zich in 

zittende houding opricht. In de bijbeltekst staat dat zij zich in een bovenzaal  

bevindt, terwijl Masolino haar afbeeldt op de begane grond. Begrijpelijk omdat 

de genezing van de verlamde man ook op de begane grond plaatsvindt.  

Bovendien kiest Masolino er in dit tafereel voor dat Petrus haar niet de hand 

reikt, zoals wel beschreven staat in de bijbeltekst: ‘Hij nam haar bij de hand en 

hielp haar overeind …’.  

 

De bovenste steunlijst van het gebouw loopt rechts licht naar boven. Dat lijkt 

niet helemaal te stroken met de overige lijnen in perspectief. Het is bekend  

dat Masolino meer moeite heeft met de wetten van de lineaire perspectief dan 

Masaccio.  

 

De groepering van twee personen in het 

midden van het fresco doet enigszins gefor-

ceerd en statisch aan, mogelijk bedoeld om 

de lege ruimte tussen de beide taferelen op 

te vullen of met elkaar te verbinden.  

 

Deze beide personen zijn ook in de bijbel-

tekst beschreven: ‘Omdat Lydda dicht bij 

Joppe ligt, stuurden zijn leerlingen, die  

gehoord hadden dat Petrus daar was, twee 

mannen naar hem toe met het dringende 

verzoek om direct bij hen te komen’  

(Handelingen van de apostelen 9:38).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Petrus geneest een verlamde man,  

    en de opwekking van Tabita (detail)  
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Petrus geneest een verlamde man, en de opwekking van Tabita (detail) 

 

De Florentijnse gebouwen op de achtergrond aan het plein, geschilderd door 

Masaccio, zijn van een grote schoonheid. Door de weg vanaf het plein naar de 

achtergrond krijgt het fresco veel diepte en perspectief. De losse figuren voor  

de gebouwen op het plein geven het tafereel een speels, levendig karakter.  
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4.1.7  De preek van Petrus 

 

 
 

De preek van Petrus – fresco – 247 x 168 cm –  

Masolino en Masaccio, 1425/1426 – Brancacci kapel, Florence1   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/ 
File:Cappella_brancacci,_Predica_di_San_Pietro_(restaurato),_Masolino.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Brancacci_Chapel#/media/
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In Jeruzalem houdt Petrus een preek die op diezelfde dag nog leidt tot de doop 

van ongeveer 3000 volgelingen, zoals bij het fresco Petrus doopt neofieten  

(paragraaf 4.1.4) al is aangegeven; de preek zelf is opgenomen in Handelingen 

van de apostelen 2:14-36.  

 

Dit fresco is vrijwel geheel door Masolino geschilderd, alleen de bergen met de 

bomen op de achtergrond zijn van de hand van Masaccio. Bij het fresco Petrus 

doopt neofieten (paragraaf 4.1.4) is de werkverdeling precies andersom.  

 

Petrus is geportretteerd als een strenge, gloedvolle prediker. Hij draagt zijn  

mantel op Romeinse wijze. Rechts staan twee karmelieten in witte pij. De  

knielende vrouw in het midden (blauw gewaad) is mogelijk een karmelites.  

 

Na het vertrek van Masolino naar Hongarije (september 1425) en Masaccio  

naar Pisa (februari 1426) resteren er nog enkele open plekken in de Brancacci 

kapel. Pas vele jaren later worden die open plekken opgevuld door Filippino Lippi 

(1457-1504).  

 

Filippino is begonnen als leerling van zijn vader  

Fra Filippo Lippi, en na de dood van zijn vader 

vooral beïnvloed door zijn leermeester Botticelli. 

Dat laatste is duidelijk herkenbaar aan zijn  

schilderstijl. In 1483 krijgt Filippino de opdracht 

om de lege plekken in de Brancacci kapel met  

fresco’s over het leven van Petrus te verfraaien  

en af te ronden. 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfportret Filipino Lippi1  

 
1 Bron: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 
3936122202., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153898 
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4.1.8  De opwekking van de zoon van Theophilus, en  

de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop van 

Antiochië 

 

 
 

De opwekking van de zoon van Theophilus, en de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop 

van Antiochië – fresco – 232 x 597 cm – Masaccio, 1425/1426 en Filippino Lippi, c. 1483 –  

Brancacci kapel, Florence1 

 

De afgebeelde gebeurtenissen in het fresco zijn niet gebaseerd op een bijbel-

tekst, maar op een geschrift genaamd Legenda Aurea (Gouden Legenden) van de 

hand van de dominicaan Jacobus de Voragine (1228-1298), aartsbisschop van 

Genua. 

 

Deze verzameling  

heiligenlegendes en  

kerkelijke feesten  

(c. 1290) is eeuwenlang  

een belangrijke bron van 

informatie en inspiratie  

geweest, met name ook 

voor kunstenaars. 

 

 

 
Legenda Aurea  

(Gouden Legenden) –  

Jacobus de Voragine – c. 12902  

 
1 Bron: La Cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine, in AA.VV., Cappelle del Rinascimento a Firenze, Editrice Giusti, 
Firenze 1998., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5962561 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umbria,_jacopo_da_varazze,_leggenda_aurea,_1290_ca._01.jpg 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umbria,_jacopo_da_varazze,_leggenda_aurea,_1290_ca._01.jpg
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De opwekking van de zoon van Theophilus, en 

de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop van Antiochië (detail) 

 

Terwijl Petrus preekt in Antiochië wordt hij gearresteerd en gevangen gezet  

door Theophilus, de prefect van de stad. Paulus bezoekt Petrus in de gevangenis  

(paragraaf 4.1.10) en doet vervolgens een beroep op Theophilus om Petrus vrij 

te laten. Theophilus is daartoe bereid als Petrus in staat is zijn zoon die 14 jaar 

geleden is overleden, weer tot leven te wekken. Petrus voltrekt dit wonder en 

komt vrij uit de gevangenis, met het gevolg dat Theophilus en de hele bevolking 

van Antiochië zich tot Jezus Christus bekeren. 

 

Op de troon voor zijn paleis zit de prefect Theophilus en links naast hem mogelijk 

de bekende Florentijnse humanist Coluccio Salutati, geheel in grijs gekleed. Peter 

Meller is in 1961 tot de conclusie gekomen dat Theophilus de gelaatstrekken  

vertoont van Giangaleazzo Visconti, de gehate vorst van Milaan.1 Dit laatste is 

merkwaardig want de stadsstaat Milaan – onder leiding van Visconti – heeft het 

continu gemunt op Florence. Nog kort daarvoor, in juli 1424, is het Florentijnse 

leger door de Milanese soldaten in de pan gehakt bij Zagonara. In die benarde 

situatie roept Florence de hulp van Rome in. De Roomse kerk benoemt kardinaal 

Rainaldo Brancacci – verre familie van de Florentijnse tak – tot bemiddelaar in 

het conflict Milaan vs. Florence.   

 
1 P. Meller, ‘La Capella Brancacci: problemi, ritrattistici e iconografici’, in: Acropoli 3 (1961): 273-312. 
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Mogelijk heeft Masaccio de ‘opdracht’ gekregen om Visconti in het fresco op te 

nemen, om symbolisch te laten zien dat de Milanezen op verzoek van de Roomse 

kerk van verdere agressie tegen Florence zouden afzien, zoals ook de gevreesde 

prefect Theophilus zich na de opwekking van zijn zoon door Petrus tot het chris-

telijk geloof heeft bekeerd. 

 

Het is zeker dat Masaccio het rechter gedeelte – de troonbestijging van Petrus – 

volledig zelf geschilderd heeft. Wat de opwekking van de zoon van Theophilus 

betreft zijn de meningen van deskundigen tot op de dag van vandaag verdeeld.  

Wel is er overeenstemming dat Masaccio ook dit tafereel in delen zelf geschilderd 

heeft. Bij de grote restauratie in 1988 is duidelijk geworden dat ten minste twee 

onderdelen later door Filippino Lippi zijn aangebracht.  

 

De groep aristocraten, ter linker zijde van  

het fresco, is door Filippino Lippi geschilderd, 

met uitzondering van de vierde persoon in rij 

die van de hand van Masaccio is. Dat is waar-

schijnlijk kardinaal Branda Castiglione. Maar 

wat blijkt? Filippino Lippi heeft ‘vergeten’ de 

kardinaal van voeten te voorzien.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opwekking van de zoon van Theophilus,  

En de troonsbestijging van Petrus als  

eerste bisschop van Antiochië (detail)  
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Ook deze groep figuren,  

inclusief de knielende zoon  

van Theophilus, is geschilderd 

door Filippino Lippi.  

 

 

 

 

 

Maar de hieronder afgebeelde  

gezichten zijn weer door  

Masaccio aangebracht.1 

 

 
 

De opwekking van de zoon van Theophilus, en  

de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop van Antochië (details)  

 
1 Dit is te verklaren uit het feit dat een fresco vrijwel altijd van boven naar beneden wordt aangebracht. 
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De opwekking van de zoon van Theophilus, en 

de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop van Antiochië (detail) 

 

Na de opwekking van de zoon van Theophilus door Petrus wordt een grote kerk 

in het centrum van Antiochië gebouwd. In het midden van die kerk is een hoge 

troon geplaatst waarop Petrus als eerste bisschop van Antiochië plaatsneemt.  

 

Dit tafereel is, zoals hiervoor vermeld, in zijn geheel door Masaccio geschilderd.  

 

De drie personen in witte pij zijn monniken van de orde der karmelieten die  

de plechtigheid bijwonen. Zij zijn immers kloosterlingen van de Santa Maria  

del Carmine.   
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De opwekking van de zoon van Theophilus, en  

de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop van Antiochië (detail) 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de persoon die ‘in de camera’ kijkt, een zelf-

portret van Masaccio is. Dit is ook het enige (zelf)portret dat van hem bekend is. 

De twee andere staande personen rechts naast Masaccio zijn respectievelijk Leon 

Battista Alberti1 en Brunelleschi (met hoofddeksel). De kleinere figuur achter 

Masaccio zou wellicht Masolino kunnen zijn.  

 
1 Leon Battista Alberti (1404-1472): dichter/schrijver, filosoof, schilder en architect. 
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4.1.9  De kruisiging van Petrus, en  

Petrus en Simon Magus voor Nero 

 
 

 
 

De kruisiging van Petrus, en Petrus en Simon Magus voor Nero −  

Filippino Lippi, ca. 1483 – Brancacci kapel, Florence1 

 

Dit fresco heeft betrekking op hetgeen beschreven is in de apocriefe Handelingen 

van Petrus (Acta Petri). In Rome verricht een zekere Simon Magus (Simon de 

Magiër) zogenaamde wonderen gods, die weliswaar op tovertrucs blijken te  

berusten maar waarmee hij veel volgelingen krijgt. Reden voor Petrus om naar 

Rome te gaan om deze charlatan te ontmaskeren. In een vol stadion moeten – 

ten overstaan van de prefect Agrippa van Rome – zowel Simon Magus als Petrus 

laten zien dat ze een dode tot leven kunnen wekken. Simon Magus faalt en  

Petrus slaagt. Om Petrus af te troeven zegt Simon Magus in staat te zijn naar 

god te vliegen. Terwijl hij hoog in de lucht vliegt, spreekt Petrus een gebed uit 

waardoor Simon Magus naar beneden valt en aan zijn verwondingen overlijdt. 

 

Op enig moment daarna bekeert Petrus een mooie vrouw, Xantippe, tot het 

woord van God. Haar man, Albinus, bevriend met de prefect Agrippa, is woedend 

op Petrus omdat zijn vrouw niet langer met hem in één bed wil slapen. Albinus 

beklaagt zich bij Agrippa. Vervolgens wordt Petrus door soldaten van Agrippa 

gearresteerd en veroordeeld tot de kruisdood. Hij wil niet op de wijze van Jezus, 

maar met zijn hoofd naar beneden gekruisigd worden, om zo te laten zien dat hij 

de mindere van Jezus is.   

 
1 Bron: book: La Cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine, in AA.VV., Cappelle del Rinascimento a Firenze, Editrice 
Giusti, Firenze 1998., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5962532 
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De kruisiging van Petrus, en Petrus en Simon Magus voor Nero (detail) 

 

Op het rechter gedeelte van het fresco verschijnen Simon Magus en Petrus,  

vergezeld door Paulus, voor keizer Nero, zoals beschreven in de Legenda Aurea 

(Gouden Legenden). Blijkbaar wil Nero duidelijkheid over wie de echte wonder-

doener is. Petrus spreekt Simon Magus aan, maar de laatste weert Petrus af.  

Nero lijkt het dispuut tussen beiden met een bestraffende vinger te willen  

beslechten.  



 
82 

 

De kruisiging van Petrus, en Petrus en Simon Magus voor Nero (detail) 

 

Petrus wordt gekruisigd met zijn hoofd naar beneden: met een touw aan een  

katrol wordt hij met zijn voeten omhoog getrokken.  

 

De jongeman in het rechter groepje die naar de toeschouwer kijkt is een zelf-

portret van Filippino Lippi.   
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4.1.10 Paulus bezoekt Petrus in de gevangenis 

 

 
 

Paulus bezoekt Petrus in de gevangenis –  

Filippino Lippi, ca. 1483 –  

Brancacci kapel, Florence1 

 

In de Legenda Aurea (Gouden Legenden) staat dat Petrus door Theophilus,  

prefect van Antiochië, gevangen is genomen en daar bezoek krijgt van Paulus.2  

In dit fresco is Paulus de centrale figuur, afgebeeld in profil perdu.3 Hij wijst met 

zijn vinger om duidelijk te maken aan Petrus dat hij Theophilus zal vragen om 

zijn vrijlating. Petrus kijkt Paulus enigszins berustend, maar toch hoopvol aan.  

In de volgende paragraaf 4.1.11 wordt Petrus inderdaad bevrijd.   

 
1 Bron: Marie-Lan Nguyen, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21439053 
2 Zie ook de tekst bij het fresco De opwekking van de zoon van Theophilus en de troonsbestijging van Petrus als eerste bis-
schop van Antiochië (paragraaf 4.1.8). 
3 Profil perdu: het gezicht is niet van opzij afgebeeld, maar draait als het ware weg zodat alleen de zijkant (wang en kaak) 
zichtbaar zijn.  
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Mogelijk heeft Filippino dit fresco geschilderd op basis van een door Masaccio 

aangebrachte sinopie.1 Want de compositie, het profil perdu, de perspectivische 

halo en de kleurstelling vermoeden de hand van Masaccio.  

 

 
 

De preek van Paulus in Athene – Rafaël, 1515 –  

Royal Collection of the United Kingdom2 

 

In deze afbeelding is duidelijk is dat Rafaël de Paulus-figuur in het fresco van 

Filippino Lippo als voorbeeld heeft genomen.   

 
1 Een  ondertekening op de pleisterlaag van het fresco.  
2 Bron: Royal Collection of the United Kingdom, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1718078 
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4.1.11 De bevrijding van Petrus uit de gevangenis 

 

 
 

De bevrijding van Petrus uit de gevangenis  
Filippino Lippi, ca. 1483 –  

Brancacci kapel, Florence1 

 

In de Handelingen van de apostelen 12:1-19 is beschreven dat koning Herodes 

Petrus gevangen zet. Maar ’s nachts verschijnt in de gevangenis een engel aan 

Petrus die hem van zijn ketens bevrijdt en uit de gevangenis haalt. De bewaker 

met een groot zwaard is in slaap gesukkeld.   

 
1 Bron: book: La Cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine, in AA.VV., Cappelle del Rinascimento a Firenze, Editrice 
Giusti, Firenze 1998., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5962550 
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4.2 Pisa altaarstuk 

 

 
 

Reconstructie Pisa altaarstuk1 

 

In 1426 onderbreekt Masaccio zijn werk aan de Brancacci-fresco’s in Florence  

die daarmee onvoltooid blijven. Hij accepteert op 19 februari van dat jaar de  

opdracht van notaris Ser Giuliano di Colino degli Scarsi di San Giusto om een  

altaarstuk te schilderen voor ‘zijn’ kapel in de kerk Santa Maria del Carmine  

van de karmelieten in Pisa.   

 
1 Bron: by Akiv - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34807612  
Er bestaan ook andere reconstructies van deze polyptiek.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34807612
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Ser Giuliano heeft de betalingen aan Masaccio nauwkeurig geadministreerd: in 

februari, maart, juli, oktober, november en – als laatste – 26 december 1426.1  

In totaal ontvangt Masaccio 80 florijn. De juli-betaling van tien florijn is overi-

gens uitgekeerd aan Donatello die op dat moment in Pisa werkzaam is. Wellicht 

omdat Masaccio toen niet in Pisa aanwezig is of omdat hij nog een bedrag aan 

Donatello schuldig is. Bij de oktober-betaling moet Masaccio aan de opdracht- 

gever beloven dat hij geen andere opdracht aanneemt tot hij het Pisa altaarstuk 

heeft afgerond, op straffe van een boete van maar liefst 100 florijn. Een zo hoge 

boete duidt erop dat Ser Giuliano wellicht vernomen heeft dat Masaccio een  

andere opdracht zou aannemen zonder eerst dit altaarstuk af te ronden. 

 

Uit stukken uit die periode blijkt ook dat Masaccio twee assistenten heeft,  

namelijk de schilder Andrea di Giusto en zijn broer Lo Scheggia.  

 

Dit altaarstuk (retabel) bestaat uit meer dan drie panelen, dan spreken we  

van een veelluik of polyptiek. Maar zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn  

er helaas veel open plekken. Die werken zijn verloren gegaan of zijn in ieder  

geval niet meer traceerbaar. Er zijn nu nog 11 panelen bekend. 

 

Vóór de 18e eeuw is deze polyptiek om onbekende reden ontmanteld. Sindsdien 

bevinden zich geen van de wel bekende panelen nog in de kerk Santa Maria del 

Carmine in Pisa. De verschillende panelen zijn uiteindelijk verspreid in het bezit 

gekomen van een viertal musea. Bespreken we nu de afzonderlijke panelen.  

 
1 Beck, Massaccio/Documents, doc. 15-17, 19, 21-23. 
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4.2.1  Tronende Madonna met Kind en vier engelen 

 

 
 

Tronende Madonna met Kind en vier engelen – tempera en bladgoud op paneel –  

135.5 x 73 cm – Masaccio, 1426 – National Gallery, Londen1  

 
1 Bron: book: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7238186 
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Dit is het centrale paneel van de polyptiek, sinds 1916 in het trotse bezit van de 

National Gallery in Londen.  

 

Maria zit als het ware gebeeldhouwd (invloed van Donatello?) op een bijna te 

kleine, klassiek-romeinse troon. Ook hier speelt Masaccio met licht, diepte en 

perspectief. Het licht komt van links boven zoals goed te zien is op het gelaat 

van het Kind, terwijl het gezicht van Maria in half licht/donker is geschilderd.  

 

Het gezicht van deze Maria lijkt op dat van Maria in het Sant’Anna Metterza  

altaarstuk, alleen wat jonger (paragraaf 5.3). Het kind stopt een druif in zijn 

mond, als eucharistisch symbool.  

 

Door de beide luit spelende engelen vóór de troon en de beide andere engelen 

achter de troon te situeren, wordt diepte in het platte vlak aangebracht. De  

troon zelf is prachtig in perspectief geschilderd.  

 

De halo van het kind Jezus is ovaal van vorm in tegenstelling tot de halo’s van  

de luit spelende engelen. De luit van de engel rechts onder is in zeer verkort  

perspectief geschilderd.  

 

Vasari schrijft over dit paneel: ‘In de Carmine te Pisa, in een kapel in de koor-

scheiding, bevindt zich een paneel waarop een Onze-Lieve-Vrouw met Kind,  

en aan haar voeten zitten enkele musicerende engeltjes, van wie er een de luit 

bespeelt en heel aandachtig nagaat of de klank wel zuiver is; …’.1   

 
1 Vasari, De levens, p. 151. 
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4.2.2  Kruisiging 

 

  
 

Kruisiging – tempera en bladgoud op paneel – 83 x 63 cm –  

Masaccio, 1426 – Museo Nazionale di Capodimonte, Napels1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_-_Crucifixion_-_WGA14199.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_-_Crucifixion_-_WGA14199.jpg
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De gekruisigde Jezus is in een frontale positie afgebeeld, met het gelaat op de 

sleutelbenen waarbij de hals niet zichtbaar is. Daarmee bereikt Masaccio het  

effect dat de toeschouwer van onderen naar het kruis omhoog kijkt. Maar fysio-

logisch is dit een vreemde weergave.  

 

De intens emotionele houding van Maria Magdalena die zich aan de voet van het 

kruis ter aarde werpt – de armen wanhopig uitgestrekt en gekleed in een felrood 

gewaad waarover het lange, geelkleurige haar valt – geeft een dramatisch effect 

aan deze afbeelding. De apostel Johannes rechts naast het kruis, kijkt met ogen 

vol verdriet en in gebogen houding naar Maria Magdalena waardoor dat effect 

versterkt wordt.  

 
 

Decennia later heeft Piero 

della Francesca (1412-1492) 

een kruisiging geschilderd 

die wat de gekruisigde  

Jezus-figuur betreft  

bijzonder veel overeen-

komsten vertoont met  

De kruisiging van Masaccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruisiging – Piero della Francesca, 

c. 1445-1460 – Pinacoteca Co-

munale, Sansepolcro (Italië)1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piero_della_Francesca_Crocefissione.jpg 
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4.2.3  Paulus en Andreas 

 

         
 

Paulus – tempera en bladgoud op paneel –     Andreas – tempera en bladgoud op paneel – 

51 x 30 cm – Masaccio, 1426 –      51 x 31 cm – Masaccio, 1426 –  

Museo Nazionale di Capodimonte, Pisa1    J. Paul Getty Museum, Malibu, Californië2  

 

Paulus heeft het boek en het zwaard in zijn handen, en Andreas het boek en het 

kruis, hun vaste attributen. 

 

Beide apostelen zijn niet – zoals gebruikelijk – op volle lichaamslengte afgebeeld, 

maar op twee derde lengte. Dat heeft Masaccio ook toegepast bij de Casini  

Madonna (paragraaf 5.6). Op die manier zijn ze nadrukkelijker in beeld. Paulus 

staat niet midden in beeld en wekt de indruk zich naar links te bewegen terwijl 

hij met zijn gezicht de andere kant op kijkt. Zijn blik is krachtdadig en resoluut. 

Hij drukt het boek stevig tegen zijn borst. Ook Andreas is niet midden in het 

beeld gesitueerd. Hij raakt met zijn hand zelfs de linker rand van het paneel. Zijn 

gezichtsuitdrukking is kalm en flegmatiek. Ook houdt hij het boek wat losser vast 

dan Paulus. De blik van Paulus is naar beneden gericht op de Madonna en Kind, 

terwijl Andreas omhoog kijkt naar de kruisiging (middenpaneel).  

 
1 Bron: book: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7238395 
2 Bron: book: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7238401 
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De volumineuze en kleurrijk gedrapeerde kledij van zowel Paulus als Andreas 

suggereert hun monumentale en solide aanwezigheid. Hier zien we duidelijk de 

sculpturale en plastische invloed van de beeldhouwer Donatello. 

  

  

  
 Paulus - Masaccio             Profeet Habakuk (Zuccone) –      Profeet Jeremia - 
                                                  Donatello, 1423-1425 –          Donatello -   

     Museo dell’Opera del              Museo dell’Opera del  

     Duomo, Florence1                     Duomo, Florence2  

               
    

                   

                    

             Andreas – Masaccio  Bisschop Lodewijk van Toulouse – brons – 

Donatello, 1423-1425 – Museo dell’Opera  

di Santa Croce, Florence3  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuccone_Donatello_OPA_Florence.jpg 
2 Bron: By Yair Haklai, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeremiah_by_Donatello-
Museo_dell%27Opera_del_Duomo_-Florence.jpg 
3 Bron: https://By Sailko: commons.wikimedia.org/wiki/File:Donatello,_san_luigi_di_tolosa,_1423-25,_01.jpg 

https://by/
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Het is maar de vraag of deze beide panelen die zich duidelijk onderscheiden  

van de overige panelen, oorspronkelijk tot deze polyptiek hebben behoord.  

Technisch onderzoek, o.m. röntgenfotografie en infrarood reflectografie, heeft  

de veronderstelling versterkt dat ze later aan de polyptiek zijn ‘toegevoegd’.1   

 
1 Strehlke & Frosinini, The panel paintings, p. 96-98. 
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4.2.4  Augustinus en Hiëronymus  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus en Hiëronymus – tempera en bladgoud –  

tempera en bladgoud op paneel –  

38 x 12 cm – Masaccio, 1426 − Staatliche Museen, Berlijn1 

  

Twee van de vier kerkvaders – Augustinus en Hiëronimus – zijn hier afgebeeld.2 

 

Beide heiligen zijn vrij statisch weergegeven, behalve dat ze rechts in het beeld 

geplaatst zijn alsof de toeschouwer de ‘weggelaten’ ruimte zelf dient in te vullen.  

 

Hiëronymus komt ook voor in het paneel Hiëronymus en Johannes de Doper  

van het Colonna altaarstuk, waar in paragraaf 5.2.1 meer informatie over hem is 

opgenomen.       

  

 
1 Bron: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
b/bf/Masaccio%2C_polittico_di_pisa%2C_sant%27agostino%2C_berlino%2C_38x12_cm.jpg 
2 De twee andere kerkvaders zijn: Ambrosius en Gregorius de Grote.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
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4.2.5  Karmelieter monniken 

 

 

  
 

Karmelieter monniken – tempera en bladgoud op paneel – 38 x 12 cm –  

Masaccio, 1426 – Staatliche Museen, Berlijn1 

 

Opvallend aan deze twee panelen is de bijzonder fraaie drapering van de  

monnikspijen.  

 

In de intro van dit hoofdstuk 4.2 is het (vermoedelijke) schema van het  

altaarstuk opgenomen. Daarin staat de hier links afgebeelde monnik rechts  

in het schema, maar dat lijkt bijzonder onwaarschijnlijk. Het ligt namelijk  

voor de hand dat hij links in het schema zou behoren te staan zodat beide  

monniken met hun blik naar elkaar toe gericht zijn.   

 

In de volgende paragrafen 4.2.6 t/m 4.2.8 komen de drie predella-panelen  

aan de orde.  

 
1 Bron: book: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7238384 en 7238387 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7238384
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4.2.6  Kruisiging van Petrus, en  

onthoofding van Johannes de Doper 

 

 

 
Kruisiging van Petrus, en onthoofding van Johannes de Doper – tempera en bladgoud op paneel – 

21 x 61 cm - Masaccio, 1426 – Staatliche Museen, Berlijn1 

 

In dit predella-paneel wordt de martelaarsdood van Petrus en zijn kompaan  

Johannes de Doper weergegeven.  

 

 
 

Kruisiging van Petrus, en onthoofding van Johannes de Doper (detail)  

 
1 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11636062 
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Het thema van de kruisiging van Petrus zijn we hiervoor ook al tegengekomen  

in het Brancacci-fresco De kruisiging van Petrus, en Petrus en Simon Magus  

voor Nero (paragraaf 4.1.9).  

 

De beide mannen die de handen van Petrus vastnagelen aan het kruis, zijn in 

zeer verkort perspectief afgebeeld. Hun kleding is contrair: de een draagt een 

rood shirt en blauwe broek, de ander een blauw shirt en een rode broek. De  

gezichten van de beulen zijn onzichtbaar. Petrus is gekruisigd op het Circus 

Maximus in Rome: de piramidale muren in de beide flanken van het paneel  

verwijzen daarnaar.  

 

  
 

Kruisiging van Petrus, en onthoofding van Johannes de Doper (detail) 

 

De man links in blauw tenue geeft de opdracht tot de executie van Johannes  

de Doper. De beul maakt aanstalten om met een grote zwaai van zijn zwaard 

Johannes te onthoofden. Hij is ruggelings afgebeeld zodat zijn gezicht onzicht-

baar blijft. Maar zijn lichaamshouding is enigszins onwerkelijk naar links gericht 

van waaruit het moeilijk lijkt om het slachtoffer in de nek te treffen; bovendien 

lijkt daardoor de punt van het zwaard de borst van de opzichter links te raken. 

De soldaat rechts trekt aan het haar van Johannes en drukt zijn hoofd met een 

stok naar beneden. Hier is sprake van een professioneel gecoördineerde  

executie.  
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Bij deze onthoofdingsscène 

zal Masaccio geïnspireerd 

zijn door een sculpturaal 

voorbeeld. Op de zuidelijke 

portaaldeur van het Baptis-

terium in Florence staat een 

bronsreliëf van de onthoof-

ding van Johannes, gemaakt 

door de beeldhouwer Andrea 

Pisano (c. 1290-1348), een 

reliëf dat waarschijnlijk ont-

worpen is door Giotto. 

 

 
 

 

 

Reliëf zuidpoort, Baptisterium, Florence1   

 
1 Bron: By I, Sailko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25601279 
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4.2.7  Aanbidding der magiërs 

 

  
 

Aanbidding der magiërs – tempera en bladgoud op paneel – 21 x 61 cm –  

Masaccio, 1426 – Staatliche Museen, Berlijn1  

 

‘Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de 

pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 

zijn gekomen om hem eer te bewijzen”. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 

hoorde en heel Jeruzalem met hem.’ (Matteüs 2:1-3).  

 

Herodes vraagt de magiërs op zoek te gaan naar het pasgeboren kind en hem 

bericht te geven als zij het gevonden hebben. De ster wijst de magiërs de weg 

naar het kind in Bethlehem. Daar schenken zij goud, wierook en mirre ter ere 

van het kind Jezus. ‘Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar 

Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.’ 

(Matteüs 2:12). Daarna besluiten Jozef en Maria met het pasgeboren kind voor 

Herodes te vluchten naar Egypte.  

 

Vasari schrijft over dit paneel o.m.: ‘Daaronder, op de predella, zijn in kleine  

figuren taferelen afgebeeld uit de levens van deze heiligen, en in het midden de 

drie wijzen die Christus hun offeranden brengen; en in dit deel zijn enige paar-

den zo mooi en natuurgetrouw geschilderd dat men het niet beter kon wensen; 

en de mannen uit het gevolg van de drie koningen gaan gekleed in verschillende 

gewaden zoals die toentertijd gebruikelijk waren’.     

 

De beide heren, in grijze kledij met donker hoofddeksel, zijn mogelijk portretten 

van de opdrachtgever Ser Giuliano di Colino en zijn neef.   

 
1 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11636028 
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Boven: Aanbidding der magiërs – marmer – 

Nicola Pisano, 1260 – Baptisterium, Pisa1 

 

 

Links: Aanbidding der magiërs (detail) 

 

Masaccio heeft bij het schilderen van de paardengroep wellicht inspiratie geput 

uit het reliëf van Nicola Pisano (1220-c. 1278).  

 
1 Bron: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11636028 
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De ezel en de os zijn prachtig in verkorte  

perspectief afgebeeld, alsof we kijken naar  

een schilderij van Albert Cuyp of Paulus Potter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scherp gelijnde en heldere vormen van personen en dieren in dit predella 

worden als het ware geplaatst in een atmosferische ruimte van een ver land-

schap met bergen en wolken. Dit effect creëert de zogenoemde atmosferische 

perspectief.   
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4.2.8  Julianus vermoordt zijn ouders, en  

Nicolaas geeft bruidsschat voor drie dochters 
 

 
 

Julianus vermoordt zijn ouders, en Nicolaas geeft bruidsschat voor drie meisjes – tempera en blad-

goud op paneel – 22 x 62 cm – Masaccio, 1426 – Staatliche Museen, Berlijn1 

 

In dit paneel worden door Masaccio twee legenden ‘verteld’. Links zien we het 

tafereel waarin Julianus zijn ouders vermoordt en rechts waarin Nicolaas goud-

stukken naar binnen werpt. 

 

   
 

Julianus vermoordt zijn ouders, en Nicolaas geeft bruidsschat voor drie meisjes (detail)  

 
1 Bron: Web Gallery of Art: Image  Info about artwork, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6655850 



 
104 

De reden dat Masaccio deze legende verbeeldt, heeft te maken met het feit dat 

het Pisa altaarstuk wordt geplaatst in de Sint Julianus kapel van de kerk Santa 

Maria del Carmine in Pisa.  

 

Het Julianus-verhaal is ontleend aan de Legenda Aurea (Gouden Legenden). Juli-

anus, zoon van gegoede ouders, krijgt op jacht de voorspelling te horen van een 

hert dat hij in de toekomst zijn ouders zal vermoorden. Om dat schrikbeeld te 

ontlopen vertrekt hij met zijn vrouw naar een verre bestemming. Maar zijn  

ouders gaan naarstig op zoek naar hun zoon en vinden hem uiteindelijk. De 

vrouw van Julianus nodigt hen uit om in het echtelijk bed te overnachten. Als 

Julianus thuis komt, meent hij dat zijn vrouw met een andere man in het  

echtelijk bed ligt. In woede besluit hij hen – zijn eigen ouders – te doden met  

het zwaard, een gelijkenis met het Oidipus-verhaal. Als boetedoening reizen hij 

en zijn vrouw als pelgrims naar Rome op zoek naar absolutie. Weer thuis bouwt 

hij een hospice naast de rivier, zorgt voor de armen en zieken, en roeit reizigers 

gratis over de rivier. Daarom wordt Julianus ook wel ‘de hospitaalridder’ ge-

noemd. Op een dag staat hij zijn eigen bed af aan een pelgrim die melaats is en 

bijna was doodgevroren. Deze melaatse man openbaart zich plotseling als een 

engel met de boodschap dat Christus de boetedoening van Julianus heeft aan-

vaard. Vrij kort daarna overlijdt Julianus.  

 

Nadat zijn vrouw Basilissa aan Julianus heeft verteld 

dat hij zijn eigen ouders heeft gedood, slaat hij  

wanhopig de handen voor zijn ogen, te vergelijken met 

Adam in het fresco Adam en Eva in de Brancacci kapel 

(paragraaf 4.1.1). Zijn vrouw raakt hem troostend aan 

met haar rechterhand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julianus vermoordt zijn ouders, en Nicolaas geeft bruidsschat voor 

 drie meisjes (detail)  
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Julianus vermoordt zijn ouders, en Nicolaas geeft bruidsschat voor drie meisjes (detail) 

 

Nicolaas (270-343), bisschop van Myra, is onze huidige Sinterklaas. Een van de 

vroegste en meest bekende verhalen uit zijn leven betreft een vader van drie 

dochters. Deze vader is armlastig en maakt zich zorgen dat hij zijn dochters niet 

kan uithuwelijken omdat hij geen bruidsschat kan betalen. En dan zouden ze wel 

eens ‘veroordeeld’ kunnen zijn tot de prostitutie. Als Nicolaas van deze situatie 

hoort, laat hij gedurende drie nachten een zak met gouden munten door het 

raam van hun huis vallen, waardoor de vader de bruidsschatten voor zijn doch-

ters kan betalen.  

 

Dit Nicolaas-fragment van het predella is minder goed uit de verf gekomen. 

Daarom wordt verondersteld dat Masaccio wel het ontwerp heeft geschetst,  

maar dat de schildering is uitgevoerd door zijn medewerker Andrea di Giusto, 

van wie bekend is dat hij in die periode in Pisa aanwezig is.   
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Mogelijk is Masaccio  

geïnspireerd door deze  

predella van de hand van  

Gentile da Fabriano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaratesi altaarstuk (predella) 

– Gentile da Fabriano, 1425 –  

Pinacoteca Vaticana, Rome1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/File:Gentile_da_Fabriano_063.jpg 
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4.2.9  Expositie National Gallery – Londen, 2001  

 

In 2001, precies zes eeuwen na het geboortejaar van Masaccio, heeft de National 

Gallery in Londen een unieke tentoonstelling gewijd aan het Pisa altaarstuk. Het 

centrale paneel Tronende Madonna met Kind en vier engelen is al in het bezit 

van de National Gallery. Alle andere nog bekende panelen zijn eenmalig rond dit 

centrale paneel in Londen verzameld:  

 

▪ Kruisiging – Museo Nazionale di Capodimonte, Napels 

▪ Paulus – Museo Nazionale, Pisa  

▪ Andreas – J. Paul Getty Museum, Malibu, Californië   

▪ Augustinus, Hiëronymus, Karmelieter monniken, Kruisiging van Petrus, en 

onthoofding van Johannes de Doper, Aanbidding der magiërs en Julianus 

vermoordt zijn ouders, en Nicolaas geeft bruidsschat voor drie meisjes – 

Staatliche Museen, Berlijn. 

 

In dezelfde zaal wordt ook het paneel Hiëronymus en Johannes van het Colonna 

altaarstuk (paragraaf 5.2.1) van de hand van Masaccio geëxposeerd dat al in het 

bezit is van de National Gallery, en bovendien drie reliëfs van Donatello die ge-

leend worden van het Victoria & Albert Museum in Londen.  

 

The Telegraph, 12-07-2001 

 

National brengt topstuk weer tot leven  

 

Door Nigel Reynolds 

 

EEN van de grootste ‘verloren’ topstukken van de vroeg-renaissance zal 

worden herenigd – voor zover mogelijk – en tentoongesteld in de National 

Gallery in september. 

 

Het Pisa altaarstuk, geschilderd op populierehout door Masaccio voor  

een Karmelietenkerk in de Toscaanse stad in 1426, was voor het laatst  

in 1568 als ‘intact’ gedocumenteerd, maar later in afzonderlijke panelen  

opgesplitst.  

   

De 11 overgebleven panelen – verscheidene ontbreken nog – zijn nu  

wereldwijd verspreid over verschillende collecties. De National Gallery  

zal die naar Londen halen en proberen het 8ft hoge polyptiek te recon-

strueren voor een expositie en een conferentie van kunsthistorici.   

 

Masaccio, geboren als Tommaso di Ser Giovanni di Mone in 1401, is een 

van de meest mysterieuze figuren van de Europese kunst. Johannes  

Vermeer, een andere enigmatische schilder, is wellicht het meest bekend 

om het feit dat hij minder dan 40 werken heeft gemaakt, maar Masaccio   
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stierf op 27-jarige leeftijd en liet maar drie belangrijke werken na waarvan 

het Pisa altaarstuk er één is.  

 

Toch was zijn invloed op de Italiaanse renaissance immens. Masaccio's  

beheersing van licht en perspectief bewerkstelligde de eerste grote voor-

uitgang in naturalisme sedert de fresco’s van Giotto een eeuw eerder. 

 

Zijn altaarstuk, voor de St Maria del Carmine kerk, wordt beschouwd als 

een mijlpaal in het hanteren van consistentie in gezichtspunt en lichtval. 

Masaccio’s vernieuwingen zijn toen overgenomen door kunstenaars als  

Piero della Francesco, Filippo Lippi en Fra Angelico. 

 

De National Gallery heeft het centrale paneel, Maagd en Kind, in bezit, 

sinds 1916, toen het werd gekocht van een private Britse verzamelaar.  

De Gemäldegalerie in Berlijn bezit zeven kleinere panelen en de overige 

delen bevinden zich in collecties in Los Angeles (in het Getty Museum),  

Pisa en Napels. 

 

Kunstkenners wisten al een eeuw lang dat de panelen behoorden tot het-

zelfde altaarstuk, maar hun broosheid maakte het onmogelijk om ze veilig 

te transporteren voor een gezamenlijke expositie. 

 

Neil McGregor, de directeur van de National Gallery, zei gisteren: ‘Verf op 

een pleisterlaag op hout is een bijzonder gevaarlijke combinatie. Verande-

ringen in luchtvochtigheid en de minste trilling kunnen barstjes tot gevolg 

hebben en pas in de laatste vijf tot tien jaar hebben we de technologie 

ontwikkeld om zulke delicate objecten te vervoeren’.  

 

De 10 panelen zullen naar Londen worden gebracht in containers met een 

constante luchtvochtigheid.   

 

Het centrale paneel Madonna en Kind, meer dan 4ft hoog, is een van de 

grootste objecten van de National Gallery. Maar het heeft twee jaar  

geduurd om de andere musea over te halen de andere panelen uit te le-

nen. McGregor vertelde: ‘Deze expositie zou alleen in Londen kunnen 

plaatsvinden omdat ons centrale paneel is samengesteld uit verschillende 

delen die nooit vervoerd kunnen worden’.  

 

McGregor zei dat de rangschikking van de panelen door de National  

Gallery, met de zijpanelen van heiligen en twee onbekende karmelieten, 

‘hoogst speculatief’ was. Hij voegde er aan toe: ‘Onmiskenbaar ontbreken 

er belangrijke panelen aan beide zijden van de Madonna en Kind, maar we 

kunnen zelfs niet met zekerheid het aantal daarvan zeggen’.   
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De laatste keer dat gewag is gemaakt van het complete altaarstuk in Pisa, 

dateert uit 1568 door de renaissance-historicus Giorgio Vasari. Sindsdien is 

zijn lot een mysterie.1  

 
1 Vert. FW. 
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4.3 Drieëenheid (Trinity)  

 

 
 

Drieëenheid (Trinity) – fresco – 667 x 317 cm –  

Masaccio, 1427-1428 – Santa Maria Novella, Florence1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_-_Trinity_-_WGA14208.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_-_Trinity_-_WGA14208.jpg
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De Santa Maria Novella is de conventskerk van de dominicanen, de orde van 

Thomas van Aquino, in Florence. In 1427, na zijn terugkomst uit Pisa waar hij 

aan het Pisa altaarstuk heeft gewerkt, verwerft Masaccio de opdracht voor dit 

fresco in de Santa Maria Novella. Hij brengt het aan op een van de binnen- 

muren van de kerk.   

 

Wie zijn er afgebeeld op dit fresco? 

 

Drieëenheid (Trinity) (detail) 

 

Op de eerste plaats, zoals de naamgeving van het fresco al zegt, God de Vader 

en zijn gekruisigde zoon Jezus Christus. De Heilige Geest, afgebeeld als een  

witte duif die neerdaalt, bevindt zich tussen het gelaat van de Vader en de Zoon.  

Dit is de mystieke kern van het christelijk geloof: de drievuldigheid van het 

Godsbegrip. 

 

Het thema van dit fresco is deels gebaseerd op een visioen van Jesaja uit het 

Oude Testament: ‘… dan wordt in Davids huis een troon geplaatst, gegrond- 

vest op liefde en trouw. Daar zetelt een rechter die recht zoekt, die ijvert voor 

gerechtigheid’ (Jesaja 16:5). In zijn brief aan de Hebreeën heeft Paulus dit  

visioen geïnterpreteerd als: ‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon 

van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en 

genade vinden’ (Hebreeën 4:16).   
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Maar hier heeft Masaccio God de Vader niet, zoals gebruikelijk, zittend op de 

‘troon van de Genadige’ (Genadetroon) geplaatst, maar staand zonder troon. 

Ook is niet gebruikelijk dat God de Vader met zijn handen de dwarsbalk van het 

kruis vasthoudt. Latere schilders hebben deze compositie vaker gevolgd.  

 

Verder is bijzonder dat Masaccio de verbeelding van de Drieëenheid verbindt met 

de kruisiging van Jezus. Daarmee wordt Jezus de verbindende en centrale figuur 

in het fresco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drieëenheid (Trinity) (detail) 

 

Links en rechts naast het kruis staan respectievelijk de maagd Maria en de  

apostel Johannes. Maria wordt meestal afgebeeld als moeder die het smartelijk 

verlies van haar zoon beweent, zoals Masaccio dat in het paneel Kruisiging van 

het Pisa altaarstuk heeft gedaan (paragraaf 4.2.2). Hier wijst Maria met haar 

rechterhand naar de gekruisigde zoon, terwijl zij de toeschouwer aankijkt, als het 

ware om hem eraan te herinneren voor wie haar zoon gestorven is. Gewoonlijk 

wordt ook Johannes afgebeeld in een bedroefde houding, maar hier is zijn blik 

strak gericht op Maria.   
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In de Santa Maria Novella hangt een 

prachtige crucifix van de hand van  

Brunelleschi. Mogelijk heeft Masaccio  

zich bij het fresco Drieëenheid (Trinity)  

in dezelfde kerk laten inspireren door  

dit eerder vervaardigde kruisbeeld:  

de gelijkenis is immers opvallend. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Crucifix – hout – Brunelleschi, c. 1420 –  

Santa Maria Novella, Florence1 

  
 

Vóór de fictieve kapel 

zijn de opdrachtgever 

en zijn vrouw knielend 

afgebeeld. Hun identi-

teit is onbekend. 
 

 

 

 

 

Drieëenheid (Trinity) (detail) 

 

In het onderste gedeelte van het fresco heeft Masaccio een sarcofaag met een 

skelet erop geschilderd, met het opschrift: IO . FU . GA . QUEL . CHE . VOI .  

SETE: E . QUEL . CHI . SON . VOI. ACO. SARETE, hetgeen betekent: ‘Eens was  

ik zoals jij en wat ik nu ben zal jij ook zijn’. Te lezen als een memento mori: 

wees je bewust van je sterfelijkheid en het laatste oordeel.  

 
1 Bron: By I, Sailko, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4421078 
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Drieëenheid (Trinity) (detail)1 

 

Het afgebeelde gebouw met monumentale Korintische zuilen (pilasters),  

de hoofdbalk van het kroonwerk die op de kapitelen van deze zuilen rust  

(architraaf), de concentrische rozetten, halfcirkelvormige bogen en een  

tongewelf, is in alle details een klassiek (Romeins) bouwwerk dat bij wijze  

van spreken een schets van de bouwmeester Brunelleschi zou kunnen zijn.     

 

Het fresco Drieëenheid (Trinity) is beroemd omdat voor het eerst in de geschie-

denis van de schilderkunst de lijnperspectief zo precies is toegepast, op het  

platte vlak. Om dit tot stand te brengen is zeker dat Masaccio voluit op de  

inzichten van Brunelleschi heeft geleund. Wellicht heeft Brunelleschi zelfs mee 

geholpen om het perspectiefschema te ontwikkelen. Door ultraviolet onderzoek  

is vastgesteld dat op de ondergrond van het fresco eerst een ruitjesraster is  

getekend om zo zuiver mogelijk de perspectieflijnen uit te kunnen zetten. Ook 

heeft Masaccio gebruik gemaakt van een passer om (halve) cirkels te tekenen. 

Hoe goed ook Masaccio de perspectief heeft geschilderd, moderne computer-

analyse wijst uit dat hij mathematisch hier en daar wat steken heeft laten vallen. 

Dat mogen we toeschrijven aan de intuïtieve vrijheid van de kunstenaar.  

 
1 Bron: John T. Spike, Masaccio, Rizzoli libri illustrati, Milano 2002, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7279956 
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Schema lineaire perspectief Drieëenheid (Trinity)1  

 
1 Bron: Web Gallery of Art: Image  Info about artwork, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15463119 
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Ook al zijn de figuren enigszins statisch afgebeeld, door de nauwkeurige toepas-

sing van de lineaire perspectief wordt een indringende dieptedimensie gecreëerd. 

En wel zo dat Vasari hierover schrijft: ‘… hetgeen zo goed is gedaan dat het lijkt 

of er een gat in de muur zit’.1 Met recht mag dit fresco een trompe l’oeil worden 

genoemd. 

 

Nota bene Vasari zelf, zo bijzonder enthousiast over dit fresco, bouwt in 1568 

een altaar voor de familie Capponi in de Santa Maria Novella, pal vóór de Drie-

eenheid (Trinity). Daardoor is dit fresco tot midden 19e eeuw volkomen onzicht-

baar voor publiek.  

 

Als in 1860-1861 het altaar wordt gerestaureerd, maakt men van de gelegenheid 

gebruik om het fresco, althans het bovenste deel, van de muur te strippen en 

elders in de kerk te herplaatsen, met onvermijdelijke beschadigingen als gevolg. 

In 1950 wordt het altaar van Vasari naar een andere plek in de kerk verplaatst 

en ontdekt men het onderste deel van het fresco met de beeltenis van de  

sarcofaag en het skelet. Het bovenste deel van het fresco wordt in 1952 terug-

geplaatst op de originele plek, weer verenigd met het onderste deel. En het  

fresco is dan eindelijk weer in zijn geheel zichtbaar voor het publiek, bijna vier 

eeuwen na 1568.  

 

In 1969 is het fresco schoongemaakt zodat de afbeelding en de kleuren (beperkt 

tot blauw en rood) weer helder zichtbaar zijn.  

 

James Beck zegt over dit fresco: ‘In de Drieëenheid zien we voor het eerst in de 

kunst van het quattrocento een wereld waarin de figuren, architectuur en de 

schijnbaar uit vlakken opgebouwde ruimte met elkaar in harmonie zijn en binnen 

het rationele bereik van de toeschouwer liggen’.2  

 
1 Vasari, De levens, p. 151. 
2 Beck, Italiaanse renaissanceschilderkunst, p. 119. 
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5 Overige werken 
 

Deze hoofdstuktitel zou kunnen suggereren dat de hierin besproken werken van 

minder belang of statuur zouden zijn.  

 

Voor de overzichtelijkheid lijkt het mij belangrijk om de drie hoofdwerken van 

Masaccio eerst te bespreken (hoofdstuk 4), omdat de Brancacci-fresco’s, het  

Pisa altaarstuk en het fresco Drieëenheid (Tinity) wereldwijd de grootste aan-

dacht trekken, overigens om zeer verschillende redenen.  

 

Maar daarmee zijn de overige werken die in dit hoofdstuk aan de orde komen, 

niet gedevalueerd tot tweederangs of minder interessant. Ze bieden juist inzicht 

in de artistieke ontwikkeling die Masaccio heeft doorgemaakt in zijn korte actieve 

loopbaan.  
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5.1 San Giovenale triptiek  

 

 
San Giovenale triptiek – tempera en bladgoud op panelen –  

centraal paneel 108 x 65 cm – zijpanelen (elk) 88 x 44 cm –  

Masaccio, 1422 – Museo Masaccio, Reggello1 

 

Dit drieluik heeft altijd gestaan in de romaanse parochiekerk Pieve di San Petro 

in het dorp Cascia di Reggello, op korte afstand van de geboorteplaats van  

Masaccio, San Giovanni Valdarno. In 1961 is de triptiek door Berti herontdekt als 

mogelijk werk van Masaccio. De onderzijde van de troon bevat de begintekst van 

het Weesgegroet: [AVE MAR]IA DOMINUS TECUM BENEDICTUS. Op de onderste 

balk staan de namen van de afgebeelde heiligen en de datum van 23 april 1422, 

de datum van totstandkoming: die zijn tevoorschijn gekomen bij de restauratie 

na 1961. 

 

De belangrijkste reden om deze triptiek aan Masaccio toe te wijzen, is dat in die 

periode niemand anders in staat was tot een compositie die afwijkt van de  

gangbare gotische stijl en bovendien al diepte en ruimte weet te creëren door  

de troon waarop Maria met Kind zetelt in perspectief en de twee engelen rugge-

lings af te beelden. Luciano Berti bestempelt deze triptiek als ‘een driehoek met 

Giotto als de basislijn en Brunelleshi en Donatello als de zijlijnen’.2   

 
1 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11647143 
2 Uit: L. Berti, ‘Donatello e Masaccio’, in: Antichità Viva 5, no. 3 (1966): 9. 
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San Giovenale triptiek (centraal paneel)1 

 

Maria met Kind op de troon is een zeer geliefd thema in de late middeleeuwen  

en de vroege renaissance. Maar bijna altijd wordt de troon in gotische stijl afge-

beeld, maar Masaccio kiest hier voor een romaanse versie.   

 
1 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11402590 
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Dit alles is minder gotisch afgebeeld dan tot op dat moment gebruikelijk is. De 

blik van Maria is naar binnen gericht, bijna peinzend. Zij houdt het kind Jezus 

vast dat rechtop staat, terwijl het meestal op de schoot van Maria zit. Het gezicht 

van deze Maria lijkt op dat van Maria in het Sant’Anna Metterza altaarstuk (para-

graaf 5.3), alleen hier wat jonger.  

 

Het kind heeft in zijn linkerhand een trosje druiven en blijkbaar heeft hij net een 

druif in zijn mond gestopt: wellicht een verwijzing naar de eucharistische wijn. 

Dat hebben we ook gezien in Tronende Madonna met Kind en vier engelen van 

het Pisa altaarstuk (paragraaf 4.2.1). De knielende engelen zijn ruggelings  

afgebeeld en hun gelaat is niet van opzij zichtbaar, maar alleen van de achter-

zijde (profil perdu). 
     

 
 

San Giovenale triptiek (linker en rechter paneel)1  

 
1 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11644664 
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Op het linker paneel zijn de martelaren Bartolomeüs en Blasius, bisschop van 

Sebaste, afgebeeld, en op het rechter paneel Juvenalis, bisschop van Narni in 

Umbrië en beschermheilige van de kerk Pieve di San Petro in Cascia di Reggello, 

en de kluizenaar Antonius Abt, met de Tau-staf.  

 

Na de opstanding van Jezus Christus reist apostel Bartolomeüs op zendingsmissie 

af naar India, met het evangelie volgens Matteüs in zijn handen. Ook houdt hij in 

zijn linkerhand het mes vast waarmee hij daar levend is gevild en de martelaars-

dood is gestorven.  

 

Ook Blasius is als martelaar gestorven, in het begin van de 4e eeuw. Hier is hij 

afgebeeld met de bisschopsstaf (in de vorm van een herdersstaf) en in zijn  

andere hand een houten kam. Die kam is het attribuut waarmee zijn belagers 

het lichaam van Blasius open hebben gereten.   

 

De afbeeldingen van de drie panelen beantwoorden aan het perspectivisch  

schema waarin alle lijnen samenkomen bij de borst van Maria (‘verdwijnpunt’).  

 

        

 
 

 Pieve di San Pietro    Bovenaanzicht kerk met binnenplaats, 

        Cascia di Reggello1  

 

Tijdens een bezoek aan deze romaanse kerk in de jaren 90 van de vorige  

eeuw was ik hoogst verbaasd zonder enige controle naar binnen te kunnen.  

Samen met mijn dochter stond ik oog in oog met de San Giovenale triptiek  

en er was niemand anders in de kerk aanwezig. In 2002 is er naast de kerk  

aan de binnen- plaats een klein Museo Masaccio2 ingericht waarin de triptiek  

van Masaccio nu een prominente plaats inneemt. Daarmee zijn toezicht en  

de juiste klimatologische omstandigheden gegarandeerd.   

 
1 Ontleend aan: http://www.museomasaccio.it 
2 Museo Masaccio, Via Casaromola 2/a, 50066 Reggello. 



 
122 

5.2 Colonna altaarstuk1 

 

 

Voorzijde 

 

    
   

    Paulus en Petrus   Tenhemelopneming van Maria      Johannes en Martinus  

 

Achterzijde 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiëronymus en Johannes        Stichting Santa Maria Maggiore       Gregorius en Matteüs   

 
1 Bron afbeeldingen: https://commons.wikimedia.org/wiki/ Masaccio_and_Masolino_catalog_raisonn%C3%A9,_1993 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
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Dit drieluik is gemaakt voor een kapel van de Colonna-familie in de basiliek  

Santa Maria Maggiore in Rome. De panelen zijn gedateerd 1423/1424. Deze  

datering veronderstelt dat in ieder geval Masolino rond die tijd in Rome moet  

zijn geweest, wellicht samen met Masaccio, ook al ontbreekt daar documentatie 

over. In zijn boek Masaccio veronderstelt John Spike dat in die periode Masaccio  

samen met Masolino in Rome is geweest naar aanleiding van het kerkelijk  

Jubileumjaar 1423.1 Paul Joannides acht het ook mogelijk dat de panelen in  

Florence zijn geschilderd en vervolgens naar Rome verscheept zijn. Hoe dan  

ook is sindsdien sprake geweest van samenwerking tussen Masolino en  

Masaccio, die voortgezet is in de Brancacci kapel in Florence.  

 

Het Colonna altaarstuk is een drieluik dat aan beide zijden beschilderd is.  

In 1653 is het altaarstuk van de basiliek Santa Maria Maggiore overgebracht  

naar het Palazzo Farnese in Rome. Daar zijn de voor- en achterzijden van de  

drie panelen zijdelings doorgezaagd, zodat er zes afzonderlijke panelen zijn  

ontstaan. Het paneel Hiëronymus en Johannes de Doper is geschilderd door  

Masaccio alleen. Hoogstwaarschijnlijk hebben Masolino en Masaccio samen  

gewerkt aan het paneel Paulus en Petrus. De overige panelen zijn van de  

hand van Masolino.  

 

De zes panelen bevinden zich thans in drie verschillende musea. De panelen 

Gregorius en Matteüs en Hiëronymus en Johannes de Doper in de National  

Gallery in Londen. De panelen Paulus en Petrus en Johannes en Martinus in  

de John G. Johnson Collection van het Philadelphia Museum of Art. De centrale 

panelen Tenhemelopneming van Maria en Stichting van Santa Maria Maggiore  

in het Museo Nazionale di Capodimonte in Napels.  

 
1 Periodiek worden in de rooms-katholieke kerk zogenoemde jubileumjaren afgekondigd. Zo stelt paus Urbanus VI een 
jubileumjaar vast voor 1390, dat elke 33 jaar moet worden herhaald (‘de gemiddelde duur van een menselijk leven’).  
Het eerstvolgende jubileumjaar valt dus in 1423.  
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5.2.1 Hiëronymus en Johannes de Doper 

 

 
 

Hiëronymus en Johannes de Doper –  

tempera en bladgoud op paneel – 114 x 45.5 cm –  

Masaccio, 1423/1424 – National Gallery, Londen1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_-_St_Jerome_and_St_John_the_Baptist_-_WGA14215.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_-_St_Jerome_and_St_John_the_Baptist_-_WGA14215.jpg
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Links is Hiëronymus van Stridon (c. 347-420) afgebeeld, één van de vier kerk- 

vaders van het Westen, meestal zoals hier met kardinaalshoed.1 Hiëronymus 

heeft tussen 383 en 385, in opdracht van paus Damasus I, een nieuwe Latijnse 

bijbelvertaling gemaakt, de zogenoemde Vulgaat die vanaf 1546 bij het Concilie 

van Trente door het Vaticaan als enige gezaghebbende editie is erkend. Daarom 

houdt hij op deze afbeelding de bijbel in zijn rechter hand, opengeslagen bij  

Genesis 1: 1-2, ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was 

nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest  

zweefde over het water’. Op latere leeftijd heeft Hiëronymus zich als kluizenaar 

teruggetrokken in de Syrische woestijn. Het verhaal gaat dat er een leeuw bij 

hem komt die mank loopt omdat hij een doorn in een van zijn poten heeft.  

Hiëronyimus verwijdert de doorn en daarna blijft de leeuw hem trouw.  

 

Johannes de Doper wijst met zijn vinger naar het centrale paneel waar paus  

Liberius in de sneeuw op de grond de contouren van de te stichten basiliek  

Santa Maria Maggiore in Rome uittekent. De rode en rose kleuren van de  

gewaden van Hiëronymus en Johannes komen overeen met de kleuren van  

de gewaden van Christus, Maria en de kardinaal in het hoofdpaneel Stichting 

Santa Maria Maggiore. Op de tekstrol die Johannes in de hand houdt, staat:  

‘ECCE [AGN]US DEI’, ontleend aan het evangelie volgens Johannes 1:29: 

 ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’.  

 

De schilderstijl van Masaccio wijkt duidelijk af van die van Masolino. Kenneth 

Clark heeft in 1951 voor het eerst dit paneel toegewezen aan Masaccio, want: 

‘Nergens in Masolino’s werk zoals wij het kennen, kunnen we figuren vinden  

met een zo onmiskenbaar accent van de eerste Florentijnse renaissance’.2  

Bovendien wijst Clark op de gelijkenis van het gezicht van Hiëronymus met dat 

van Paulus in het Pisa altaarstuk (paragraaf 4.2.3).  

 

               

     Hiëronymus    Paulus  

 
1 De andere kerkvaders van het Westen zijn: Ambrosius, Augustinus en Gregorius de Grote.  
2 K. Clark, ‘An Early Quattrocentro Triptich from Santa Maria Maggiore, Roma’,  
in: The Burlington Magazine 93 (1951). p. 343 (vert. FW). 

http://www.heiligen.net/heiligen/12/07/12-07-0397-ambrosius.php
http://www.heiligen.net/heiligen/08/28/08-28-0430-augustinus.php
http://www.heiligen.net/heiligen/09/03/09-03-0604-gregorius.php


 
126 

Verder attendeert Clark op de gelijkenis van de gezichten van Hiëronymus  

en Johannes de Doper met de gezichten van de beide mannen die links van  

Jezus staan op het Brancacci-fresco Petrus geneest met zijn schaduw  

(paragraaf 4.1.3).  
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5.2.2  Paulus en Petrus   

 

 
 

Paulus en Petrus – tempera en bladgoud op paneel –  

109 x 53 cm – Masolino en Masaccio, 1423/1424 –  

John G. Johnson Collection van het Philadelphia Museum of Art1   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonna_Masolino_Philadelphia_01.JPG 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonna_Masolino_Philadelphia_01.JPG
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Petrus is – zoals gebruikelijk – afgebeeld met de zilveren en gouden sleutel en 

Paulus met het zwaard. 

 

Volgens Paul Joannides hebben Masolino en Masaccio samen aan dit paneel  

gewerkt.1 De handen van Petrus, de rechterhand van Paulus en de voeten van 

beiden zijn geschilderd in tempera, de overige delen van het paneel in een  

tempera-olie mengsel. Masaccio zou de handen en voeten geschilderd kunnen 

hebben en Masolino de rest.  

 

Maar door gedegen technisch onderzoek komen Strehlke & Frosinini tot de  

conclusie dat Masaccio oorspronkelijk – voor de kijker – Petrus links en  

Paulus rechts geschilderd heeft. Omdat traditioneel Paulus altijd links naast  

Petrus wordt afgebeeld, heeft Masolino in een latere fase besloten om van  

de Petrus-figuur Paulus te maken en van de Paulus-figuur Petrus.2 Die  

omwisseling heeft trouwens ook plaatsgevonden in het paneel Gregorius  

en Matteüs van dit Colonna altaarstuk.  

 
1 Joannides, Masaccio and Masolino, p. 420. 
2 Strehlke & Frosinini, The panel paintings, p. 116 e.v.  
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5.3 Sant’Anna Metterza altaarstuk 

 

 
 

Sant’Anna Metterza altaarstuk – tempera en bladgoud op paneel –  

175 x 103 cm – Masaccio en Masolino, 1424/1425 –  

Galleria degli Uffizi, Florence1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio._The_Madonna_and_Child_with_st._Anna._ca._1424.. 
Uffizi,_Florence.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio._The_Madonna_and_Child_with_st._Anna._ca._1424._Uffizi,_Florence.jpg
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Dit altaarstuk geeft Maria met Kind weer, met de moeder van Maria, Sint Anna, 

op de achtergrond, en vijf engelen. Sant’Anna Metterza betekent: ‘Heilige Anna 

op de derde plaats’. In het Nederlands spreekt men gewoonlijk van Sint Anna  

te Drieën. 

 

Deze vaker toegepaste opstelling – Jezus, Maria, Anna – heeft de volgende  

iconografische betekenis, ontleend aan I Korintiërs 13:13: ‘Ons resten geloof, 

hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’. Jezus staat voor 

de liefde: ‘Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde’ (I Johannes 4:8);  

Maria voor het geloof: ‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de 

Heer in vervulling zullen gaan’ (Lucas 1:45); en Anna voor de hoop van het 

Joodse volk: ‘In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waar-

op we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 

zien?’ (Romeinen 8:24).1   

 

Het altaarstuk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking van Masaccio en 

Masolino. Oorspronkelijk bedoeld voor de Sant’Ambrogio kerk in Florence, maar 

sinds 1919 in het bezit van Galleria degli Uffizi in Florence. Het ligt voor de hand 

dat dit paneel deel heeft uitgemaakt van een triptiek of polyptiek, maar daarvan 

is tot nu toe geen enkele aanwijzing gevonden.  

  

Lang heeft men dit paneel in zijn geheel toegeschreven aan Masaccio. Maar  

Roberti Longhi heeft in 1940 overtuigend vastgesteld dat Maria met Kind én  

de engel rechtsboven door Masaccio zijn geschilderd. Masolino heeft Sint Anna, 

de andere vier engelen en de volledige achtergrond voor zijn rekening genomen.  

 
1 Strehlke & Frosinini, The panel paintings, p. 48 en 66. 
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Ongetwijfeld heeft Masaccio bij het afbeelden van Maria met Kind goed gekeken 

naar de Ognissanti Madonna van Giotto. De gelijkenissen zijn immers opvallend. 

 

  
      

Ognissanti Madonna (detail)      Sant’Anna Metterza (detail) –  

Giotto, c. 1310 –      Masaccio en Masolino, 1424/1425 – 

Galleria degli Uffizi, Florence1    Galleria degli Uffizi, Florence  

 

De linker hand van Sint Anna die als het ware het Kind beschermt of het zegent, 

is een bijzonder gevoelig en fraai fragment in het geheel.   

 
1 Bron: By Giotto di Bondone - downloaded file from Wikimedia Commons, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29520219 
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Zowel op de heiligenkrans (halo) van Maria als op de trede onderaan staat  

geschreven: ‘AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA TU’,  

zoals geschreven staat in het evangelie van Lucas: ‘Gabriël ging haar huis  

binnen en zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’  

(Lucas 1:28). 

 

De door Masaccio geschilderde engel rechtsboven  

onderscheidt zich van de andere engelen vooral  

door de gezichtsuitdrukking, de natuurlijke houding,  

de kleurstelling van de kleding, de lichtinval en de  

driedimensionale vleugel. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Sant’Anna Metterza (detail)   
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5.4 Drie scènes uit het leven van Julianus 

 

 
 

Drie scènes uit het leven van Julianus – tempera en bladgoud op paneel –  

24 x 43 cm – Masaccio, 1426? – Museo Horne, Florence1 

 

Hier zijn drie episoden uit het leven van Julianus afgebeeld. Links wordt Julianus, 

vergezeld van een hond, door de duivel – in de persoon van een jonge man – 

bedrogen. De duivel vertelt Julianus dat zijn naam bezoedeld zal zijn, terwijl  

Julianus zich nog niet bewust is dat hij zijn eigen ouders heeft omgebracht.  

In het midden zien we de levenloze lichamen van de ouders van Julianus: de 

daad van de doodslag door Julianus is op dit paneel niet afgebeeld. En rechts 

schreeuwt Julianus het uit van wanhoop en verdriet, als zijn vrouw Basilissa  

hem met handgebaren van ongeloof vertelt dat hij zijn ouders heeft gedood. 

 

Waarschijnlijk is dit kleine paneel de predella van een altaarstuk geweest.  

Volgens Paul Joannides heeft dit paneel deel uitgemaakt van het Carnesecchi  

altaarstuk in de Carnesecchi kapel van de Santa Maria Maggiore kerk in  

Florence.2 De drie grote en de twee van de drie kleine predella-panelen zijn  

van de hand van Masolino. Een van de kleine panelen – Drie scènes uit het leven  

van Julianus – is, zoals door onderzoek in de vorige eeuw is vastgesteld, door 

Masaccio geschilderd. Vasari schrijft hierover: ‘en op de predella bracht hij enige 

kleine figuren uit het leven van … Sint-Julianus [aan] die zijn vader en moeder 

vermoordt …’.3   

 
1 Bron: Wikiwand.com 
2 Joannides, Masaccio and Masolino, p. 64 en p. 350 e.v.; zo ook: Strehlke & Frosinini, The panel paintings, p. 81 e.v. 
3 Vasari, De levens, p. 151. 
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Een andere veronderstelling is dat dit paneel oorspronkelijk bedoeld was voor  

het Pisa altaarstuk, maar dat Masaccio in Pisa uiteindelijk gekozen heeft voor  

een ander paneel, namelijk Julianus vermoordt zijn ouders, en Nicolaas geeft 

bruidsschat voor drie meisjes (paragraaf 4.2.9). 

 

Op de afbeelding is te zien dat het paneel dat in het bezit is van Museo Horne  

in Florence, in zeer slechte staat verkeert.   
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5.5 Desco da parto (Geboortepaneel) 

 

 
 

Desco da parto (Geboortepaneel) (voorzijde)– tempera op paneel – diameter 56.5 cm –  

Masaccio, 1426/1427 – Staatliche Museen, Berlijn1 

 

De opdracht tot een geboortepaneel – rond van vorm, ook wel tondo genoemd – 

wordt door voorname families aan een kunstenaar verstrekt.  

 

Een stoet van vijf vrouwen, onder wie twee nonnen, loopt door de kloostergang 

naar de toeschouwer toe, richting een kamer waar de net bevallen moeder op 

bed ligt en wordt verzorgd door twee vrouwen. Naast het bed zit een vrouw met 

de gezwachtelde pasgeboren baby op schoot.  

 
1 Bron: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing 
GmbH. ISBN: 3936122202., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7214140 
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Desco da parto (Geboortepaneel)(detail) 

 

Deze stoet vrouwen loopt de toeschouwer, volop in beweging, tegemoet en buigt 

af naar de kamer waarin de vrouw met de baby zich bevindt. De eerste vrouw 

(op de rug gezien) loopt de drempel over, de tweede heeft haar ogen al nieuws-

gierig gericht op de heuglijke gebeurtenis, de derde in rij loopt wel richting de 

kraamkamer maar kijkt verwonderd naar het gezelschap aan de andere kant van 

de gang. De oudere, robuuste non loopt stug door, met haar gelaat vooruit, 

maar gunt de musici slechts een stuurse blik alsof ze niet gediend is van het  

getrompetter.      

 

Aan de linkerzijde staan enkele mannen met geschenken (onder andere een  

tondo) en twee musici met een trompet om het heuglijke feit van de geboorte 

van het kind luister bij te zetten. Aan de trompetten zijn vaandels bevestigd  

met het symbool van Florence, de lelie. 

 

Het romaanse klooster met Korinthische pilaren en ronde bogen is prachtig in 

perspectief weergegeven zodat diepte ontstaat. De sterke kleurwerking creëert 

een levendig, beweeglijk geheel.   
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Dit geboortepaneel is aan beide zijden beschilderd. Op de achterzijde is een  

jongetje afgebeeld dat een hond vermanend toespreekt. Ook dit tafereel is  

waarschijnlijk door Masaccio geschilderd, want het jongetje lijkt sprekend op  

het Kind in de Sant’Anna Metterza (paragraaf 5.3).   

 

 

 

 
Desco da parto (Geboortepaneel) (achterzijde) –  

Masaccio, 1426/1427 – Staatliche Museen, Berlijn  
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5.6 Casini Madonna 

 

 
 

Casini Madonna – tempera en bladgoud op paneel – 24.5 x 18.2 cm –  

Masaccio, 1426/1427 – Galleria degli Uffizi, Florence1  

 
1 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11636296 
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Dit paneel wordt de Casini Madonna genoemd omdat kardinaal Antonio Casini 

(1378-1439) de opdrachtgever is. In 1426 is hij tot kardinaal benoemd en waar-

schijnlijk is hem dit schilderij bij of rond zijn installatie als kardinaal aangeboden.  

 

Toch is dit werk pas in 1947 ontdekt in een verzameling Nazi-roofkunst. Na  

uitgebreide studie heeft Roberto Longhi in 1950 vastgesteld dat dit paneel aan 

Masaccio moet worden toegeschreven. Zo heeft hij er op gewezen dat Maria niet 

– zoals gebruikelijk – over de hele lengte, maar voor 2/3 deel is afgebeeld, zoals 

Masaccio dat ook heeft gedaan met de apostelen Paulus en Andreas in het Pisa 

altaarstuk (paragrafen 4.2.3 en 4.2.4).  

 

Maria is niet centraal, maar iets rechts van het midden van het paneel gepositio-

neerd, alsof zij zich voortbeweegt. Het kind is tot het middel gezwachteld en 

draagt daarboven een doorzichtig hemdje: door de lichtinval witter dan wit.  

In combinatie met de pregnante kleuren blauw en rood ontstaat een treffend  

geheel.  

 

De afbeelding van de serene Maria die haar kind onder de kin kietelt, is aandoen-

lijk en intiem. Roberto Longhi heeft dit paneel dan ook betiteld als ‘De kietelende 

Madonna (Madonna del Solletico)’.  

 

Op de achterzijde is het wapenschild van kardi-

naal Antonio Casini geschilderd.  

 

Misschien heeft de kardinaal dit paneel met het 

wapenschild naar de toeschouwer opgehangen als 

‘bewijs’ van zijn status van hoogwaardigheids-

bekleder.  

 

 
 

 

 

 

 

Casini Madonna (achterzijde) – Masaccio, 1426/1427 –  

Galleria degli Uffizi, Florence1 

 

 

In 1971 is de Casini Madonna – toen in Ïtaliaans staatsbezit – gestolen, maar  

in 1974 teruggevonden. Daarna is het paneel in 1988 toegewezen aan de stad  

Florence waar het geëxposeerd wordt in Galleria degli Uffizi.  

 
1 Bron: https://www.allposters.co.uk/-sp/Madonna-del-Solletico-Posters_i2456891_.htm, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11340832 
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5.7 Sagra (Inwijding) 

 

 
 

Sagra (detail) – Michelangelo –  

getekend naar Masaccio, c. 1492-1496 –  

Albertina, Wenen 

 

Vasari schrijft hierover: ‘… dat de kerk van de Carmine werd gewijd; en om  

dit te gedenken, schilderde Masaccio in terra verde, in licht en donker, in de 

kloostergang boven de deur die naar het klooster leidt, heel dit wijdingsfeest  

zoals het heeft plaatsgevonden, en hij portretteerde daarbij talloze burgers  

die in mantel en kap de processie volgen, onder wie … [Brunelleschi,  

Donatello, Masolino]. Deze schildering is werkelijk van een grote volmaakt- 

heid, daar Masaccio erin geslaagd is deze mensen heel goed en ordelijk neer  

te zetten op het door het plein gevormde vlak, in rijen van vijf of zes, … .1  

 
1 Vasari, De levens, p. 153. 
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De inwijding van de Santa Maria del Carmine in Florence vindt plaats op 19 april 

1422. Wellicht heeft Masaccio vrij kort daarna de Sagra (Inwijding) aangebracht 

‘in de kloostergang boven de deur die naar het klooster leidt’.  

 

Het gaat hier om een muurschildering in terra verde chiaroscuro (licht/donker  

monochroom met groene aarde-pigment), vaak toegepast in de renaissance. 

 

In de tijd van Vasari bestond de Sagra (Inwijding) nog, maar die is tijdens een 

verbouwing van het klooster in het begin van de 17e eeuw verloren gegaan. Er 

zijn alleen nog latere tekeningen van details bekend, zoals de in deze paragraaf 

opgenomen tekeningen van Michelangelo (boven) en Andrea Boscoli (onder).  

 

 
 

Sagra (detail) – Andrea Boscoli (c. 1560-c. 1606) – getekend naar Masaccio, c.1580 –  

Galleria degli Uffizi, Florence  
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6 Enkele ‘discutabele’ werken  

 
De werken die in de hoofdstukken 4 en 5 zijn behandeld, worden alle toege-

schreven aan Masaccio.1 In dit hoofdstuk  komen enkele werken aan de orde  

die sommige kunstkenners aan Masaccio toeschrijven, maar waarover in  

kringen van deskundigen bepaald geen overeenstemming bestaat. 

 

6.1 Heilige bisschop 

 

Volgens Vasari heeft de jonge Masaccio ook 

in zijn geboortestad San Giovanni Valdarno 

enkele werken nagelaten. ‘Hij was afkomstig 

uit Castello San Giovanni di Valdarno, en ze 

zeggen dat daar nog enige figuren te zien 

zijn die hij als jong kind heeft gemaakt.’ 2 

 

Dit gehavende fresco is op enig moment in 

de San Lorenzo kerk in San Giovanni di  

Valdarno tevoorschijn gekomen. Sommige 

kenners wijzen het toe aan Masaccio omdat 

het zich kwalitatief onderscheidt van de an-

dere fresco’s in deze kerk. Bovendien is er 

enige gelijkenis met de afbeelding van de 

bisschop van Sebaste, Blasius, op de San 

Giovenale triptiek (paragraaf 5.1). Anderen 

veronderstellen dat het van de hand is van 

de Florentijnse schilder Mariotto di Nardo  

(c. 1365-1427).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilige bisschop – fresco – 158 x 72 cm – Masaccio?, 

1422 – San Lorenzo kerk, San Giovanni Valdarno3  

 
1 Behalve de werken die (hoofdzakelijk) door Masolino en Filippino Lippi zijn geschilderd. 
2 Vasari, De levens,  p.150. 
3 Bron: https://commons.wikimedia.org/File:Mariotto_di_nardo,_santo_vescovo.jpg 

https://commons.wikimedia.org/
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6.2 Jezus ontvangt de beker in Getsemane, en  

de laatste communie van Hiëronymus 
 

 
 

Jezus ontvangt de beker in Getsemane, en de laatste communie van Hiëronymus −  

tempera en bladgoud op paneel – 62 x 43.5 cm – Masaccio?, 1424-1426 −  

Lindenau-Museum, Altenburg/Duitsland  
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Jezus, zich bewust van zijn naderende dood, bidt in Getsemane: ‘Vader, als  

het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet  

gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matteüs 26:39). Op het  

bovengedeelte van het paneel krijgt Jezus toch de beker aangereikt door  

een engel.  

 

Daaronder ontvangt Hiëronymus de laatste communie, kort voor zijn dood.  

Een engel reikt hem een palmtak aan, meestal een teken van martelaarschap. 

Maar Hiëronymus is niet de martelaarsdood gestorven, zodat de symboliek van 

de palmtak hier te maken zal hebben met zijn naderende natuurlijke dood.  

 

Met deze beide voorstellingen zijn de eucharistische kernthema’s – beker en 

brood – verbeeld.  

 

Het Lindenau-Museum in Altenburg/Duitsland dat in het bezit is van dit paneel, 

wijst het werk zonder enige reserve toe aan Masaccio. Maar dat standpunt wordt 

niet door alle kenners gedeeld. Zo worden ook als maker genoemd: Andrea di 

Giusto of Paolo Schiavo. Misschien ligt de opvatting van Paul Joannides het 

meest voor de hand: gezien de stijlovereenkomst met het Pisa altaarstuk heeft  

Masaccio wellicht de schets gemaakt en is daarna het paneel in zijn werkplaats 

door anderen geschilderd, zoals vaak het geval was.1  

 
1 Joannides, Masacccio and Masolino, p. 274. 
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6.3 Madonna van nederigheid 

 

 
 

Madonna van nederigheid – tempera en bladgoud op paneel –  

105 x 54 cm – Masaccio?, 1424/1425 – 

National Gallery of Art, Washington1   

 
1 Bron: http://www.aiwaz.net/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7023248 
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De Madonna van nederigheid wordt altijd zittend op een kussen op de grond af-

gebeeld, niet gezeten op een troon. Opvallend is dat Maria hier afgebeeld is met 

blote voeten om de franciscaanse deugd van armoede te benadrukken.  

 

Onder de afbeelding staat de spreuk ‘AVE MARIA GRATIA PLENA DO[MINVS 

TECVM]’: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je’ (Lucas 1:28).  

 

Zoals het origineel hierboven laat zien is de 

staat van deze schildering deplorabel. Bij de 

eerste ‘ontdekking’ van dit paneel in 1929 

blijkt dat in het begin van de 20e eeuw een 

restaurateur het paneel bijna geheel heeft 

overschilderd (zie afbeelding hiernaast).  

 

Nadat de National Gallery of Art in Washing-

ton in 1941 door een gift in het bezit komt 

van de Madonna van nederigheid, wordt deze 

overschildering verwijderd. Dan blijkt nog 

maar weinig van de originele schildering over 

te zijn (zie afbeelding hierboven).  

 

De kenners zijn er bepaald niet unaniem van 

overtuigd dat Masaccio dit paneel heeft ge-

schilderd. Dat is ook moeilijk te traceren ge-

zien de abominabele staat van de originele 

schildering. De National Gallery of Art houdt 

dit werk in depot en exposeert het niet.  

 

 

 

 
 

 

De overschilderde versie  
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6.4 Portret van een jonge man 

 

 
 

Portret van een jonge man − tempera op paneel – 41 x 30 cm –  

Masaccio?, 1425/1427 − Isabella Stewart Gardner Museum, Boston1 

 

Dit portret van een Florentijnse jongeman is in 1898 door Bernard Berenson  

ontdekt in een galerie in Florence. Hij heeft Mrs. Isabella Gardner ingeseind  

om dit paneel aan te kopen, hetgeen is gebeurd. Toch zijn niet alle kenners  

ervan overtuigd dat dit geschilderd is door Masaccio. Ook wordt vaak de  

naam genoemd van Piero della Francesca of Leon Battista Alberti. Het Isabella  

Stewart Gardner Museum in Boston spreekt van ‘Attributed to Masaccio’.   

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_(%3F)_-_Isabella_Gardner_mus.jpg 
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7 Invloed van Masaccio 
 

7.1 Tijdens zijn leven 

 

Vaak wordt de oudere Masolino de leermeester van de jongere Masaccio  

genoemd, maar al snel in hun samenwerking zijn de rollen omgedraaid.  

Vooral bij de Brancacci-fresco’s zal Masolino soms verbijsterd hebben  

gekeken naar de vernieuwende resultaten van Masaccio.  

 

Bij de totstandkoming van de Brancacci-fresco’s en het Pisa altaarstuk heeft 

Masaccio gebruik gemaakt van de diensten van Andrea di Giusto, meer als hulp 

dan als leerling. Later is deze Andrea min of meer in de vergetelheid geraakt. 

 

 
 

   Kruisiging – Masaccio – Pisa altaarstuk (par. 4.2.2) Kruisafneming – tempera op paneel – 

176 x 185 cm – Fra Angelico, c. 1430-35 

– Museo di San Marco, Florence1 

 

Zeker is dat Fra Angelico (c. 1395-1455) in hoge mate door het werk van  

Masaccio is beïnvloed.1 Deze schilder-frater wordt ook in De levens van Vasari 

besproken. Hij is vooral bekend van zijn fresco's in het dominicaner San Marco 

klooster in Florence, waar hij ook woonde.  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/ Fra_Angelico_-
_Crucifixion_with_the_Virgin%2C_John_the_Evangelist%2C_and_Mary_Magdelene_-_WGA00641.jpg 
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Waarschijnlijk is Masaccio wel de leermeester van Filippo Lippi (1406-1466)  

geweest. Mogelijk heeft hij Masaccio geholpen bij het fresco De opwekking van 

de zoon van Theophilus, en de troonsbestijging van Petrus als eerste bisschop 

van Antiochië in de Brancacci kapel (paragraaf 4.1.8). Vasari schrijft over Filippo:  

‘… was hij zozeer in Masaccio’s voetsporen getreden en leken hun werken zozeer 

op elkaar dat velen zeiden dat Masaccio’s geest in Fra Filippo’s lichaam was  

gevaren’.2 Filippo is de vader van Filippino Lippi die later de Brancacci-fresco’s 

heeft voltooid.  

 

7.2 Latere generaties 

 

Acht jaar na zijn dood wordt Masaccio als enige schilder door Leon Battista  

Alberti in zijn voorwoord van De pictura (1436) genoemd als een van de  

pioniers van een nieuwe stijl, samen met kunstenaars als Brunelleschi,  

Donatello, Ghiberti en Luca della Robbia.  

 

In Comento sopra la Comedia di Danthe Alighieri (1481) wijdt Cristoforo Landino 

een lovende passage aan Masaccio: ‘Masaccio was een excellente nabootser van 

de natuur, van groot en universeel belang, een fijnzinnige maker van composi-

ties, en met een pure stijl zonder opsmuk: omdat hij zich geheel wijdde aan de  

nabootsing van het leven, en aan de plasticiteit van zijn figuren. Hij was onge-

twijfeld een even goede perspectivist als ieder ander in die periode, en toonde 

grote vaardigheid in de uitvoering van zijn werken, ook al was hij nog een zeer 

jonge man die stierf op zijn zesentwintigste’.3  

 

Ook in Vite di XIV uomini singhulary in Firenze dal MCCCC innanzi (c. 1494) 

wordt Masaccio door Antonia Manetti tot de kring van 14 beroemde Florentijnen 

uit het begin van de vijftiende eeuw gerekend.   

 
1 Naam voluit: Fra Giovanni Angelico Da Fiesole. 
2 Vasari, De levens, p. 228. 
3 Vertaling in: Joannides, Masaccio and Masolino, p. 263 (vert. FW). 



 
150 

7.3  Hoog-renaisance: Leonardo da Vinci, Michelangelo en  

Rafaël 

 

In de voetsporen van Giotto en Masaccio ontwikkelt zich in de schilderkunst een 

bloeitijd die zijn hoogtepunt vindt in de hoog-renaissance (1475-1550).  

 

Een hoog-renaissance met klinkende namen als: Fra Bartolommeo, Giovanni Bel-

lini, Andrea Benozzo, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio,  Gozzoli, Filippino 

Lippi, Lorenzo Lotto, Mantegna, Pietro Perugino, Piero della Francesca, Jacopo 

Pontorno, Luca Signorelli, Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Andrea del Ver-

rocchio, en vele anderen.  

 

Maar bovenal verschijnen er vier giganten op het toneel – Leonardo da Vinci,  

Michelangelo, Rafaël en Titiaan – die het artistieke landschap voor de komende 

eeuwen bepalen. De Venetiaanse schilder Titiaan bespreek ik verder niet in deze 

Florentijnse context. 

 

Rond 1500 maakt homo universalis Leonardo 

da Vinci (1452-1519) de volgende notitie 

over Masaccio: ‘Na Giotto kende de schilder-

kunst opnieuw een terugslag, omdat ieder-

een eerdere afbeeldingen imiteerde, en 

daardoor zette de neergang in totdat de  

Florentijn Tommaso, bijgenaamd Masaccio, 

met zijn perfecte werk aantoonde dat die 

kunstenaars die alles behalve de natuur – 

meesteres der meesters – als hun model 

nemen, zichzelf tevergeefs uitputten’.1  

 

Paul Joannides voegt daaraan toe dat deze 

ene zin van Leonardo da Vinci de structuur 

van de biografie De levens van Vasari kern-

achtig bevat. Giotto is de stichter van de 

eerste periode, Masaccio van de tweede en, 

impliciet, Leonardo da Vinci van de derde.2  

 
 

 

Zelfportret Leonardo da Vinci, c. 1512-1515 –  

rood krijt – Biblioteca Reale, Turijn3  

 
1 Opgenomen in: The notebooks of Leonardo da Vinci, compiled and edited from the original manuscripts by Jean Paul 
Richter. Vertaling in: Joannides, Masaccio and Masolino, p. 263 (vert. FW). 
2 Joannides, Masaccio and Masolino, p. 263. 
3 Bron: By Leonardo da Vinci - https://www.latitudinex.com/europa/leonardo-valle-della-loira-rinascimento.htmlWeb Gal-
lery of Art: Image  Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15497207 
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Het Laatste Avondmaal – fresco – Leonardo da Vinci, 1495-1497 – 

Santa Maria delle Grazie, Milaan1 

 

Maar in één adem met de naam van Leonardo da Vinci dient ook die van  

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, beter bekend als Michelangelo 

(1475-1564), genoemd te worden: beiden zijn het gelijkwaardige boegbeeld  

van die derde periode, de hoog-renaissance.   

 

In zijn biografie De levens beschrijft Giorgio 

Vasari uitvoerig zijn uitstekende en nauwe con-

tacten met Michelangelo. Zo verhaalt hij over 

panelen in de Santa Maria Maggiore in Rome: 

‘Ook schilderde hij [Masaccio] veel panelen in 

tempera … en het natuurgetrouwe portret van 

paus Martinus, die met een spade aangeeft waar 

de fundamenten van dat kerkgebouw moeten 

komen, en naast hem keizer Sigismund II. Toen 

Michelangelo en ik op zekere dag dit werk  

bestudeerden, prees hij het zeer en merkte  

vervolgens op dat zij tijdgenoten van Masaccio 

geweest zijn’. Uit recent onderzoek blijkt echter 

dat dit paneel van het Colonna Altaarstuk niet 

door Masaccio, maar door Masolino is geschil-

derd (paragraaf 5.2). 

 

Michelangelo – kopergravure – Antonio Capellani, 1760 nach Giorgio Ghisi, 15652  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24759 
2 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo-Buonarroti.jpg 
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Even verderop schrijft Vasari dat zowel  

Leonardo da Vinci als Michelangelo – naast 

veel andere kunstenaars – de fresco’s in de 

Brancacci kapel in Florence hebben gezien. 

‘Daarom verdient hij [Masaccio] voor zijn 

inspanningen zeer veel lof, te meer daar zijn 

meesterschap de grondslag heeft gelegd 

voor de schone stijl van onze eigen tijd. En 

hoe waar dit is, blijkt uit het feit dat alle 

schilders en beeldhouwers die sinds zijn tijd 

naar deze kapel zijn gekomen om er te stu-

deren en zich te bekwamen, voortreffelijke 

en vermaarde meesters zijn geworden …’.1 

 
Tekening van Michelangelo naar een fragment van het 

fresco De cijnspenning van Masaccio in de Brancacci 

kapel in Florence (paragraaf 4.1.2): Petrus overhan-

digt de cijnspenning aan de belastingontvanger,  

in: Staatliche Graphische Sammlung, München2  
 

In de paragrafen 4.1.1 en 5.7 van dit boek is ook 

werk van Michelangelo opgenomen naar andere  

fragmenten van Masaccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

David – marmer – hoogte 430 cm – Michelangelo,  

1501-1504 – Galleria dell’ Academia, Florence3  

 
1 Vasari, De levens, p. 154. 
2 https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Michelangelo,_drawing_from_the_tribute_money_by_masaccio_(munich_Kupferstichkabinett).jpg 
3 Bron: By Jörg Bittner Unna - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46495986 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
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De schepping van Adam – fresco – Michelangelo, c. 1511 – Sixtijnse kapel, Vaicaan1 

 

Overigens schijnen deze tijdgenoten – de ‘bedeesde’ Leonardo en de ‘agressieve’ 

Michelangelo – bepaald geen vrienden van elkaar te zijn geweest. Integendeel, 

zij hebben een artistieke rivaliteit met elkaar uitgevochten op het scherpst van 

de snede.2  

 

De derde grootheid van de hoog-renais-

sance is Rafaël van Urbino (1483-1520). 

Ook hij is, zoals Masaccio, jong gestor-

ven, op 37-jarige leeftijd.  

 

‘In Florence bestudeerde deze meer dan 

voortreffelijke schilder [Rafaël] de oude 

werken van Masaccio, en door wat hij 

aantrof in de werken van Leonardo en 

Michelangelo ging hij zich nog meer aan 

de studie wijden, met als gevolg dat hij 

buitengewoon grote vorderingen maakte 

op het gebied van techniek en stijl’, al-

dus Vasari.3 

 
 

 

Zelfportret – tempera op paneel – 47,5 x 33 cm – 

Rafaël, c. 1504-1506 –  

Galleria degli Uffizi, Florence4  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29099348 
2 Charles Nicholl, Leonardo da Vinci. Een biografie. Utrecht, Het Spectrum, 2005, p. 400 e.v.  
3 Vasari, De levens, p. 337. 
4 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffaello_Sanzio.jpg 
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School van Athene, detail: Socrates en 

Plato – fresco – Rafaël, 1509-1510 – 

Musei Vaticani, Rome1 

 

De grootmeesters – Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafaël – hebben zich  

alle drie schatplichtig getoond aan Masaccio. Of zoals Paul Joannides kernachtig 

schrijft: ’Het schilderen na Masaccio was niet alleen een venster op de wereld 

van ruimte en vorm, maar van licht, beweging en emotie’.2 

 

Meestal wordt de renaissanceschilderkunst globaal ingedeeld in drie perioden: de 

vroeg-renaissance (tot ongeveer 1475), de hoog-renaissance (tot ongeveer 

1550) en daarna de laat-renaissance, ook wel maniërisme genoemd. De essentie 

van een dergelijke indeling is de ‘kwaliteit’ van elke periode: de initiële begintijd 

met tekortkomingen, maar wel de voedingsbodem voor de bloeitijd die wordt 

gevolgd door een periode van neergang.   

 
1 Bron: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing 
GmbH. ISBN: 3936122202., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73807877 
2 Joannides, Masaccio and Masolino, p. 253 (vert. FW). 
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In zijn boek Italiaanse renaissanceschilderkunst benadert James H. Beck de  

periodisering op een andere wijze, zowel temporeel als stilistisch.  

 

Op de eerste plaats maakt hij een onderscheid in generaties van telkens  

ongeveer 35 jaar. Giotto – op het grensvlak van de 13e en 14e eeuw – ziet  

hij als de belangrijkste voorloper en wegbereider van de renaissance-

schilderkunst.  

 

En vanaf de vijftiende eeuw maakt hij een indeling in drie generaties.  

 

De eerste generatie met namen als Fra Angelico, Paolo Uccello, Jacopo Bellini, 

Masolino, Filippo Lippi, Masaccio, Domenico Veneziano en Piero della Francesca.  

 

In de daarop volgende tweede generatie komen we namen tegen als Sandro  

Botticelli, Filippino Lippi, Pietro Perugino, Gentile en Giovanni Bellini, Andrea 

Mantegna, Domenico Ghirlandaio en Leonardo da Vinci.  

 

Tot slot, in de derde generatie, Fra Bartolommeo, Lorenzo Lotto, Correggio, Ja-

copo Pontormo, Giorgone, Titiaan, Michelangelo en Rafaël. 

 

Tegelijkertijd maakt Beck per generatie een onderscheid in schilderstijl, namelijk 

de lyrische en monumentale stroming.  

 

Onder ‘lyrisch’ verstaat hij ‘een grotere nadruk op sierlijkheid, elegantie en ver-

fijnde vormen … Heel vaak is er een sterke hang naar het naturalistische detail 

en naar landschapselementen en ligt het accent op decoratie’. Daarentegen ligt 

in de monumentale stijl ‘het accent op vormen, op een volumineuze, driedimen-

sionale weergave van de figuren die de ruimte bezetten als op een overtuigend 

toneel. Doorgaans ligt in de compositie de nadruk op horizontale en verticale  

accenten en worden de figuren bij voorkeur uitgebeeld in een vooraanzicht of 

juist in een scherp profiel’.1   

 

Zo wordt Masolino ‘ingedeeld’ bij de lyrische stroming en Masaccio bij de  

monumentale stijl. Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafaël zijn alle drie  

‘monumentalisten’.   

 
1 Beck, Italiaanse renaissanceschilderkunst, p. 22. 
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7.4 Na de renaissance in Italië 

 

Het maniërisme is de laatste fase van de renaissance. Uitgangspunt is de  

stijlvolle persoonlijke stijl van de kunstenaar, gecombineerd met verfijning,  

sierlijkheid en elegantie. Twee exponenten zijn de schilders Jacopo da  

Pontormo en Parmigianino.  

 

 
 

Pietà (Kruisafneming) – olieverf op paneel – 310 x 190 cm –   

Jacopo da Pontormo, 1525-1528 – Santa Felità, Florence1  

 
1 Bron: The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing 
GmbH. ISBN: 3936122202., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156531 
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In deze Pietà lijken de afgebeelde figuren in de ruimte te zweven. En de beide 

personen die het lichaam van Christus ‘dragen’, wekken niet de indruk een zware 

last te torsen. De blauwe en roze tinten geven een enigszins onwerkelijke indruk 

van het tafereel.  

 

 
 

Madonna met de lange hals – olieverf op paneel – 216 x 132 cm – 

Parmigianino, 1534-1540 – Galleria degli Uffizi, Florence1 

 

Hierna breekt in de 17e eeuw de periode van de Italiaanse barok door. Een  

tijdvak dat gekenmerkt wordt door een weelderige, theatrale en sensuele  

schilderstijl. Vaak en onterecht als een mineure periode in de kunstgeschiedenis 

bestempeld. Het zou om emotionele en (te) uitbundige spektakelstukken gaan. 

Maar wie de werken van de belangrijkste barokschilder Caravaggio (1571-1610) 

heeft gezien, zal moeten erkennen dat hier een groots kunstenaar aan het werk 

is geweest.  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parmigianino_-_Madonna_dal_collo_lungo_-_Google_Art_Project.jpg 
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Kruisiging van Petrus – olieverf op paneel – 230 x 51 cm – Caravaggio, 1601 –  

Cerasi Chapel, Santa Maria del Popolo, Rome1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15219514 
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7.5 Renaissance in de Lage Landen 

 

In dit boek besteed ik niet specifiek aandacht aan de schilderkunst in de Lage 

Landen. Maar het is bekend dat er vanaf de 15e eeuw – en vaak al eerder –  

een frequente commerciële en artistieke uitwisseling plaatsvindt tussen Noord  

en Zuid. In Brugge vestigt zich al in het begin van die eeuw een filiaal van een 

de’ Medici-bank.   

 

Ook in de Lage Landen vindt bijna tegelijkertijd een renaissance plaats.  

Deze noordelijke renaissance onderscheidt zich vooral in het schilderen van  

landschappen, stillevens en portretten. Ook wordt met olieverf geschilderd  

in tegenstelling tot de temperapigmenten die in de 14e eeuw in Italië gang- 

baar zijn. De olieverftechniek biedt veel meer mogelijkheden tot verfijning,  

detaillering en pregnante kleurstelling.  

 

Prominenten van de zogenoemde Vlaamse Primitieven zijn Jan van Eyck  

(c. 1390-1441) en zijn oudere broer Hubert (1370-1426), Rogier van der  

Weyden (1399/1400-1464) en Hiëronymus Bosch (c. 1450-1516).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret van Giovanni Arnolfini en zijn 

vrouw – olieverf op paneel – 82 x 59,5 

cm – Jan van Eyck, 1434 – National 

gallery, Londen1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg 
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Altaarstuk Lam Gods – olieverf op paneel – 5.2 x 3.4 m –  

Jan en Hubert van Eyck, 1432 – Sint Baafskathedraal, Gent1 

 

 
 

Titelgevend paneel van het altaarstuk Lam Gods (detail)  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamgods_open.jpg 
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Voorjaar 2020 is er een grote tentoonstelling in het Museum voor Schone  

Kunsten in Gent met de titel Van Eyck. Een optische revolutie. De reden voor 

deze expositie is de afronding van de restauratie van het altaarstuk Lam Gods  

in de Sint Baafskathedraal in Gent.  

 

Van de in totaal 23 bekende werken van Jan van Eyck zijn er in het Museum voor 

Schone Kunsten 13 bijeengebracht, plus nog eens 9 werken uit zijn atelier.  

Bovendien zijn ruim 100 werken van tijdgenoten van Jan van Eyck in de exposi-

tie opgenomen, zoals van Fra Angelico, Pisanello en Masaccio. De Galleria degli 

Uffizi in Florence heeft voor deze gelegenheid de Casini Madonna (paragraaf 5.6) 

van Masaccio in bruikleen gegeven.  

 

Onder de titels Adembenemende illusies van Jan van Eyck en Pas nu zien we het 

echte ‘Lam Gods’ wijdt de NRC pagina’s lang een lovende recensie aan deze 

unieke tentoonstelling.1 

 

 
 
       Casini Madonna – Masaccio, 1426/14272          Madonna bij de fontein – Jan van Eyck, 14393 

 

  

 
1 NRC, Cultureel supplement, 6-2-2020. 
2 Bron: Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11636296 
3 Bron: Own work photo taken by Paul Hermans on 2010-02-28, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9685579 
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De recensent Sandra Smallenburg komt o.m. tot de volgende conclusie.  

 

In kunstboeken is veel geschreven over de verschillen en overeenkomsten 

tussen de noordelijke en zuidelijke schilderkunst in de vijftiende eeuw. 

Maar om de werken hier fysiek naast elkaar te zien hangen, is onver- 

getelijk. Vergelijk bijvoorbeeld Masaccio’s Maria met kind (1426), een 

bruikleen van het Uffizi in Florence, met Van Eycks Madonna bij de fontein 

(1439) uit Antwerpen. Bij Masaccio heeft het Christuskind nog een water-

hoofd en lijkt het op een pop. Maar Van Eycks Madonna straalt één en al 

tederheid uit. Moeder en kind kijken elkaar aan. Christus grijpt met zijn 

kleine handje naar haar haren zoals baby’s dat doen. Het grootste verschil 

zit hem echter in het materiaalgebruik. Masaccio gebruikte bladgoud om 

zijn Maria een goddelijk aura te geven. Van Eyck had geen goud meer  

nodig, hij kon dat goud schilderen zoals niemand anders dat kon. Bij  

iedere vergelijking die op deze tentoonstelling gemaakt wordt, blijkt Van 

Eyck niet te evenaren. Omdat hij zoveel losser, realistischer en vooral 

menselijker schilderde dan zijn tijdgenoten. 

 

 

 

 
Kruisiging met de rouwende Maagd en Johannes de Doper (diptiek) –  

olieverf op paneel – 1.80 x 1.86 m – Rogier van der Weyden, c. 1460 –  

Philadelphia Museum of Art, Philadelphia1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/File:Rogier_van_der_Weyden,_Netherlandish_(active_Tournai_and_Brussels)_-
_The_Crucifixion,_with_the_Virgin_and_Saint_John_the_Evangelist_Mourning_-_Google_Art_Project.jpg 
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De marskramer – olieverf op paneel – 71 x 70,6 cm –  

Hiëronymus Bosch, c. 1494-1516 –  

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam1  

 
1 Bron: https://commons.wikimedia.org/File:Jheronimus_Bosch_112.jpg 
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Epiloog   
 

Vaak wordt Masaccio de eerste renaissanceschilder genoemd. Dat lijkt me een  

te gemakkelijke conclusie, alsof met zijn komst de renaissanceschilderkunst  

geboren is.  

 

De perioden van middeleeuwse, romaanse, gotische en renaissancistische kunst 

zijn niet in starre tijdvakken te verdelen. Hooguit kunnen we tijdslijnen ontdek-

ken die over langere perioden in en over elkaar heen vloeien.  

 

Ook bestaat er geen harde scheidslijn tussen de middeleeuwen en de renais-

sance. De grote cultuurhistoricus Jacob Burckhardt neemt in zijn Die Kultur  

der Renaissance in Italien (1860) het standpunt in dat het onpersoonlijke,  

verstarde wereld- en mensbeeld van de middeleeuwen ‘plotsklaps’ in de renais-

sance verandert, in een subjectief besef van dynamiek en individualiteit. Hij  

stelt dat de renaissance een vrij plotselinge en drastische breuk met de middel-

eeuwen betekent.  

 

Daarentegen schetst Johan Huizinga, eveneens cultuurhistoricus, in zijn bekende 

Herfsttij der middeleeuwen (1919) een andere invalshoek, namelijk een eigen, 

zelfstandige betekenis van de middeleeuwen. In het ‘Voorbericht bij den eersten 

druk’ schrijft hij:  

 

Hoe ijverig heeft men in de middeleeuwsche beschaving naar de kiemen 

der moderne cultuur gespeurd; zoo ijverig, dat het soms schijnen moest, 

alsof de geestesgeschiedenis der Middeleeuwen nauwelijks iets anders was 

geweest dan de advent der Renaissance. 

 

Hier is beproefd om de veertiende en vijftiende eeuw te zien, niet als de 

aankondiging der Renaissance, maar als het einde der Middeleeuwen, de 

middeleeuwsche beschaving in haar laatste levensgetij, als een boom met 

overrijpe vruchten, algeheel ontplooid en ontwikkeld.  

 

In zijn onlangs verschenen boek Der Morgen der Welt. Geschichte der Renais-

sance (2018) beargumenteert de Duitse historicus Bernd Roeck overtuigend 

waarom niet gesproken kan worden van een abrupte overgang van de middel-

eeuwen in de renaissance.  

 

Bovendien, zoals we gezien hebben, is Masaccio ruim een eeuw eerder al vooraf-

gegaan door een andere grootmeester, Giotto, die als inspirator van een nieuwe 

renaissancekunst beschouwd mag worden.  
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Dit alles laat onverlet dat Masaccio een noodzakelijke, en ook dwingende  

schakel is geweest in de ontwikkeling van een vernieuwende schilderstijl.  

Mede onder invloed van zijn kunstbroeders, de architect Brunelleschi en de 

beeldhouwer Donatello, heeft hij de basis gelegd voor de meesterwerken van  

de hoog-renaissance.  

 

Vernieuwend in zeer veel opzichten, zeker, een genie.  

 

Ook al schildert Masaccio vooral bijbelse thema’s, meestal ontbreekt de sacrale 

achtergrond. De afgebeelde personen zijn mensen van vlees en bloed, met  

expressie en menselijke emotie. Monumentaal in beeld, plastisch gemodelleerd 

en dynamisch gecomponeerd, met aandacht voor de menselijke anatomie. Hij 

creëert driedimensionale ruimte en diepte in zijn werk door toepassing van  

beweging, licht en schaduw, kleurschakering en vooral perspectief. Zijn  

narratieve stijl, realisme en natuurlijkheid voeren de boventoon waarbij vaak  

een dramatische intensiteit wordt bereikt. Met recht kan Masaccio een prille 

avant-garde kunstenaar worden genoemd. 

 

In haar Leidse proefschrift Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430 komt 

kunsthistorica Anneke de Vries tot de conclusie dat de vernieuwingen die door 

Masaccio in de schilderkunst zijn toegepast niet meteen zijn geadopteerd door 

zijn generatiegenoten, juist omdat ze teveel van de geaccepteerde norm af-  

wijken. Pas later in de 15e eeuw vinden die vernieuwingen wel volop navolging.  

 

Opmerkelijk genoeg is het oeuvre van Masaccio slechts in een paar jaar tot stand 

gekomen. Zijn eerste, bekende werk dateert uit 1422, de San Giovenale triptiek 

(paragraaf 5.1). Zes jaar later, in 1428, overlijdt hij op 26-jarige leeftijd. We zul-

len nooit weten wat zijn artistieke ontwikkeling en betekenis zou zijn geweest als 

hij langer geleefd zou hebben.  

 

In 2001 is uitgebreid aandacht besteed aan Masaccio ter gelegenheid van het  

feit dat hij 600 jaar geleden is geboren, onder meer met een prachtige expositie 

rond het Pisa altaarstuk in de National Gallery in Londen (paragraaf 4.2.9). Bij de 

herdenking van zijn sterfjaar zes eeuwen geleden zal er, in 2028, ongetwijfeld 

opnieuw veel aandacht voor Masaccio zijn, in welke vorm dan ook.    
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