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Renaissance, maniërisme en 
barok 

 
 
 

Renaissance 

 
 
 

           Definitie en afbakening  

•  internationale cultuurbeweging die aansluiting 
zoekt bij klassieke oudheid  

•  < renascari, renaître: herboren worden 
•  ontstaan in Italië in de 14de eeuw, uitlopers in 

  Europa tot 17de eeuw 
•  in brede zin: 15de – 17de eeuw 
•  in enge zin: 15de – 16de eeuw 

15de E 5de E 

renaissance MIDDELEEUWEN 

18de E 

Voedingsbodem aan eind 
ME 

•  einde middeleeuwen: 
–  feodaliteit verdwijnt 
–  opkomst van de steden 
–  emancipatie van de burgerij 
–  wereldwijd handelsverkeer 

à economische opleving 
à adel en kerk boeten aan gezag in 

middeleeuwen 
•  theocentrisme 
•  gemeenschap 
•  christelijk 
•  hiërarchie en God 

renaissance 
•  antropocentrisme 
•  individu 
•  klassieke oudheid 
•  zelfbestuur 

           Algemene kenmerken  

•  kritische houding t.o.v. gezag 

           Wetenschapsevolutie 

•  experiment, zelf onderzoeken 
–  natuurstudie 
–  historisch onderzoek 

 

Heliocentrisme - Copernicus 

Anatomie - Vesalius 
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•  technische ontwikkeling (boekdrukkunst) 

•  hoogste ideaal à uomo universale 
–  een ontwikkeld, intelligent en kunstzinnig mens worden die 

op alle gebieden uitblinkt 

           Wetenschapsevolutie Kunst: studie en experiment 

Kunst: Aansluiten bij kl. oudheid Uitwerking: Gratiën – 1ste eeuw 

           Uitwerking: Gratiën - ME Uitwerking: Gratiën – 15de eeuw 
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§  perspectief 
§  expressie 
§  uitwerking 
§  lichaamsbouw 
§  decor 

Aansluiting bij oudheid 

Uitwerking: Gratiën – evolutie 

•  kunstenaar komt uit anonimiteit 
•  harmonie en beregeling 

–  verhoudingen (gulden snede, Pythagoras) 
–  perspectief 

•  klassieke thema’s 
•  schoonheid wordt doel op zich 
•  uitdrukking van individu en emotie 

           Gevolgen voor de kunst 

•  Botticelli 
•  Mategna 
•  Michelangelo 
•  Da Vinci 
•  Rafael 
•  Titiaan 
•  Petrarca 
•  Bredero 

           Kunstenaars 

Mantegna, Kruisiging (1459) 

Vroege literaire renaissance 

•  Dante Alighieri (1265 – 1321) 
–  eerste vertegenwoordiger 
–  Firenze, na verbanning: zwerven door heel Italië 
–  Beatrice: geïdealiseerde geliefde 
–  La Divina Comedia 

           Kenmerken literatuur 

•  tonen wat men met taal kan: 
–  spreektaal en dialecten  
–  metrum 

•  grote nadruk op regels 
•  sonnet wordt nieuwe dichtvorm bij uitstek 

Ik vind geen vrede en ik kan niet strijden,   a 
ik hoop en vrees, ik brand en ben van ijs,   b 
ik zweef omhoog en ik lig verstijfd te lijden,   a 
ik bemin de wereld, die ik misprijs.    b 
Ik ben verlost en kan me niet bevrijden,   a 
ik heb een houvast en raak toch van de wijs,  b 
ik voel me levend en gestorven beide:   a 
ach, liefde is zowel hel als paradijs!    b 
Ik zie verblind, ik schreeuw en kan niet praten.  c 
ik haat mezelf en hou van iedereen,   d 
ik roep om hulp en wil het leven laten,   c 
ik huil van vreugde, ik lach terwijl ik ween,   d 
leven en dood, wat kan het mij baten:   c 
en dit, lieveling, komt door jou alleen.   d 
 
Petrarca (1304-1374) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerken van het sonnet 

octaaf 

sextet 
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Maniërisme 

 
 
 

Beschrijf deze renaissancekunst: 
•  harmonische lichaamsweergave 
•  statisch / ‘bevroren’ 
•  realistisch 
•  sober / rustig 
•  vrijstaand beeld 

           Inleiding 

Michelangelo, David 

Donatello, Johannes de doper 

Doe hetzelfde voor deze beelden: 
•  asymmetrisch 
•  gestileerd 
•  verfijnd 
•  lang en dun 
•  beeldengroep 

           Inleiding 

Cellini, Perseus 

Cellini, Zoutvat 

          Definitie en afbakening  

•  gestileerde variant op de renaissance  
•  < maniera: op de manier van Michelangelo 
•  later: verdere uitwerking van Michelangelo 

–  nieuwe perspectieven / ‘cameravoering’ 
–  geleerd en gesofisticeerd 

•  moeilijke kunst voor een kleine groep 
kunstliefhebbers 

 15de E 5de E 

renaissance MIDDELEEUWEN 

18de E 

renaissance 
•  symmetrisch 
•  realistische anatomie 
•  perspectief van voren 
•  normale kleuren 
•  gewone taal 

maniërisme 
•  asymmetrisch 
•  verwrongen anatomie 
•  andere perspectieven 
•  koele kleuren 
•  kunsttaal 

Verschil met renaissance  

•  El Greco 
•  Tintoretto 
•  Pontormo 
•  Parmigianino 
•  Cellini 
•  Bembo 
•  Hooft 

           Kunstenaars 

Parmigianino, Madonna met de lange nek (1540) 
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 El Greco, De doop van Christus (1608) 

•  God in perspectief van 
onderen 

•  lange vingers 
•  koele kleuren 

 Pontormo, Kruisafname (1525) 

•  perspectief: waar is het 
kruis? 

•  verwrongen anatomie 
•  koele kleuren 

          Tintoretto, Laatste avondmaal (1594)           P.C. Hooft 

Gezwinde grijsaard die op wakkre wieken staag   alliteratie 
De dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken 
Altijd vaart voor de wind, en ieder na laat kijken,  
Doodsvijand van de rust, die woelt bij nacht, bij daag, 
 
Onachterhaalbre Tijd, wiens hete honger graag   enjambement 
Verslokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken 
En keert en wendt en stort Staten en Koninkrijken;  
Voor iedereen te snel - hoe valt gij mij zo traag?   tegenstelling 
 
Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijve ik met mishagen  
De schoorvoetige Tijd, en tob de lange dagen  
Met arbeid avondwaarts; uw afzijn valt te bang.  
 
En mijn verlangen kan de Tijdgod niet bewegen.  
Maar ‘t schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen,  woordspeling 
Dat ik de Tijd die ik verkorten wil, verlang. 

 

Barok 

 
 
 

Beschrijf deze barokbeelden: 
•  asymmetrisch 
•  beweging / reactie 
•  dramatiek 
•  expressie / heftige emotie 
•  beeldengroep 

           Inleiding 

Apollo en Daphne - Bernini 

Pluto rooft Proserpina  
- Bernini 
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          Definitie en afbakening  

•  emotionele variant op de renaissance  
•  < barocco (Port): onregelmatig gevormde parel 

–  dynamiek / heftigheid / expressie 
–  grootsheid en praal 

•  nauw verbonden met rooms-katholieke kerk 
 

15de E 5de E 

renaissance MIDDELEEUWEN 

18de E 

maniërisme 
•  verstand 
•  verfijnd 
•  algemeen christelijk 
•  koele kleuren 
•  klein publiek 

barok 
•  gevoel / drama 
•  groots 
•  rooms-katholieke kerk 
•  warme kleuren 
•  groot publiek 

Verschil met maniërisme 

•  Caravaggio 
•  Velázquez 
•  Rubens 
•  Rembrandt 
•  Bernini 
•  Milton 
•  Vondel 

           Kunstenaars 

Caravaggio, Judith en Holofernes (1599) 

           Verbonden aan RKK 

•  tegen opdringend protestantisme 
•  getuigen van glorie roomse godsdienst 
•  terugkeer naar religieuze thema’s 

–  theocentrisme 
–  (beter) leven na de dood 
–  thema’s uit de testamenten 

 Kruisafneming – Rubens (1611) 

•  veel nuances in kleur 
–  achter: donker / mysterieus 
–  links: sober / zacht 
–  rechts: rood en wit 

•  beweging 
–  diagonale lijn 
–  dieptewerking 

•  gedetailleerd 
–  emoties op gezichten 
–  plooien in laken en kledij 

Kruisafneming - Rubens 

Velazquez, Venus voor de spiegel (1644) 
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           Kenmerken literatuur 

•  inhoud 
–  vergankelijkheid en dood 
–  gepijnigde of lijdende figuren 
–  epos en tragedie 
–  zeer emotioneel geladen 

•  vorm 
–  taal vol herhaling en overdrijving 
–  uitgewerkte beelden 
–  grootsheid in taal 
–  uitvoerig gebruik van stijlfiguren 

Kinder-lijck – J. van den Vondel 
Constantijntje, ‘t zaligh kijntje, 

Cherubijntje, van omhoogh, 
D’ijdelheden, hier beneden, 
Uitlacht met een lodderoogh. 

Moeder, zeit hij, waarom schreit ghij? 
Waarom greit ghij, op mijn lijck? 
Boven leef ick, boven zweef ick, 
engeltje van ‘t hemelrijck: 

En ick blinck er, en ick drinck er 
‘t Geen de schincker alles goets 
Schenkt de zielen, die daar krielen, 
Dertel van veel overvloets. 

Leer dan reizen met gepeizen 
Naar paleizen, uit het slick 
Dezer werrelt, die zo dwerrelt. 
Eeuwig gaat voor ogenblick. 

Tot 
volgende 

week 


