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Van lang geleden naar heden – Giorgione–Pierro della Francesca - de slag bij 
Lepanto – oorlogen – beschaving leidt tot meer Europa. 
 
Reeds lang voordat ik aan mijn nieuwsbrieven begon in 1997 bezochten wij Italië. Op 25 
januari 1971 trouwden wij. Vanaf die tijd hebben we veel vakanties doorgebracht in 
Frankrijk, Spanje, Marocco en Italië. Onze eerste gezamenlijke reis naar Italië begon op 
zondag 26 juni 1977, onderweg deden we de steden Metz, St.Dié, Colmar, Zürich, Como, 
en Milaan aan om uiteindelijk vanuit een hotel Colibri gelegen aan het strand van Lido 
Camaiore, Pisa, Lucca, Volterra, San Gimignano en Florence te bezoeken. We maakten 
de afspraak dat één dag voor de kinderen was en de volgende dag een kijkdag zou 
worden. Leonie was in die tijd best een zonliefhebber, zelf ben ik er nooit een liefhebber 
van geweest. Het heeft ermee te maken dat ik snel verbrand en dat ik er niet de rust 
voor heb een hele dag, wel onder parasols met een heleboel boeken en alles wat maar de 
zon maar op mijn lijf kon tegenhouden, door te brengen. Meestal bleven we vier weken 
van huis. 

                     
 
In Colmar zagen we ook voor de eerste keer in ‘Museum Unterlinden’ het beroemde en 
enorm grote, met een twee stel luiken en daardoor drie aanzichten ‘Isenheimer altaar 
(1510-1515) van Matthias Grünewald’ (1470—1528). Ik herinner me nog goed dat een 
speciale suppoost de luiken opendeed. Het derde aanzicht toont het houtsnijwerk van 
Niklas Hagenauer. 
Heel oneerbiedig gezegd diende het altaarstuk als een soort geneesmiddel voor lijders 
aan het Sint-Antoniusvuur, veroorzaakt door vergiftigd graan waardoor krampen in de 
bloedbaan vingers en tenen doen afsterven en dat via hallucinaties uiteindelijk leidt tot 
krankzinnigheid. Door het tonen van de Lijdende Christus dacht men dat patiënten 
zouden kunnen genezen. Grünewald was een van de eerste kunstenaars die liet zien dat 
het ‘afschuwelijke’ ‘mooi’ kan zijn. Tegenwoordig zou men zo iets niet meer in een 
ziekenhuis durven tonen, bang dat mensen het niet willen zien, terwijl ik denk dat het 
juist helend zou kunnen werken. Grünewald was zijn tijd ver vooruit; een voorspelling 
van het leed dat veroorzaakt is door de Frans-Duitse oorlog in 1870/71 in het Elzas-
Lotharingen Vogezengebied, die pas definitief eindigde via 1918 in 1945 en duizenden 
het leven heeft gekost. 
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Vanuit de Tyrreense Zee trokken we naar de andere kant gelegen aan de Adriatische Zee 
om in Lido di Jesolo de kunstschatten en gebeurtenissen van Ravenna, Rimini, Venetië en 
Ferrara te bezoeken. 
 
Ik ben blij dat Leonie altijd al onze reizen in plakboeken heeft vastgelegd. Het is wel een 
ramp hoe alles slechts in vage herinneringen overblijft, hoeveel je vergeet, ja niet 
geheel, alleen flarden…..resten. Je zou alles letterlijk mee willen nemen en toch vooral 
die eerste herinneringen willen vasthouden en alles willen weten. Er schiet me nu ineens 
een opmerking van Carel Willink (1900-1983) weer te boven die ooit getrouwd was in 1930 
met Wilma Jeuken (1905-1960). Willink leefde daarna nog 23 jaar en vertelde na een 
aantal jaren: ‘Ik herinner me zelfs haar stem niet meer’.  
Het verdriet me zeer dat je, althans ik, iets maar even ziet, ervaart, weet en dat alles in 
de almaar grotere maalstroom van het leven wegstroomt. Je duikt in boeken, ik 
onderstreep hele boeken maar toch vloeit veel weer weg……… 
De eerste beleving van iets moois kan overweldigend zijn. Echter soms kan die 
herinnering, als je hetzelfde, de tweede keer ziet ruw verstoord worden. 
Een mens is een onbegrijpelijke en verwarrende constructie, die probeert greep te 
krijgen op de dingen….. 
 
Ik dwaal af en keer terug naar de reis die ons nu te wachten staat. De situatie is 
veranderd. Nientje heeft de laatste jaren nogal wat meegemaakt, is vaak kortademig en 
heeft verstopte beenaderen, een dna-familiekwestie. Toch willen we gaan.                  
We overdenken wat we mee zullen nemen: een rolstoel en een rollator. Na heel wat heen 
en weer gesold te hebben met deze hulpvoertuigen besluiten we alleen de snelle 
wendbare rollator mee te nemen. En ik kan u garanderen dat dit besluit voor Leonie, die 
al haar hele leven op haar zelfstandigheid in alles staat, zeer moeilijk was. Met een 
gezelschap mee, nee eigenlijk niets voor ons. Ooit een keer gedaan, de hele dag wordt 
voor je bepaald, de hotels, het opstaan en ga zo maar door. 
Nee, wij zijn een solistisch paar die niet gehinderd willen worden door een groep 
waardoor je niet ziet wat je wilt zien, die je afleiden…… 
 

             
De kathedraal v. Montagnana gezien door een v.d. toegangspoorten. Het schelpmotief in het gewelf v.h. 
transept verwijst naar de vruchtbaarheid van Maria, de moeder-kerk…,               Hotel ‘Aldo Moro’ 
 
We hebben ontzettend veel gezien in Italië, maar er blijven steeds ongeziene dingen en 
veel ongekende achtergronden. Alles is kunst in Italië, van de vroegste geschiedenis tot 
op de dag van heden. Italianen zijn zo met kunsten opgegroeid dat ze alleen nog maar  
kunst kunnen creëren. Je voelt je in dit land telkens heel klein worden, maar ook 
volkomen verrukt geraken, je ziel stijgt tot ver boven de Apennijnen.  
 
Het doel van onze reis de volgende plaatsen te bezoeken: Castelfranco Veneto, 
Montagnana,, Mantua, Sabioneta, Figline Valdarno, Arezzo, Monterchi en Sansepolcro en 
op de reis terug Locarno. 
De eerste belangrijke plaats die we aan wilden doen is ‘Castelfranco Veneto’, de 
geboortestad van Giorgione (1477-1510).  
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In de omgeving van Frankfurt komen we urenlang vast te zitten. Waar zijn geen 
wegonderbrekingen meer vragen we ons af. De dag erna weer een enorme opstopping 
richting Venetië - Castelfranco Veneto. We besluiten direct naar Montagnana te rijden (We 

rijden nooit meer dan 400-500km per dag) en Giorgione even uit ons hoofd te zetten. 
Ik rijd alleen omdat Leonie mijn auto te groot vind. Een aangenaam hotel vergoedt veel 
na een inspannende reis. We logeren in hotel ‘Aldo Moro’, midden in het centrum, dichtbij 
kasteel San Zeno, een van de mooiste hotels in Montagnana. Montagnana ligt ten zuiden 
van Vicenza, Verona en Padua, steden die we allemaal al eens bezocht hebben. 
Lang niet alles gaat goed als je reist om cultuur te snuiven. 
 
Montagnana wordt niet eens vermeld in onze Capitool Italië Reisgids van 2000; het zou 
kunnen dat dit hiaat aangepast is in een nieuwere uitgave. Maar dat neemt niet weg dat 
Montagnana een bijzondere Middeleeuwse stad is. Een twee kilometer aaneengesloten  
geheel ommuurde wal met verschillende steensoorten die een vijfhoekige vorm heeft. 
Om ongeveer 60 meter staat een zeshoekige toren die tussen 17 en 19 meter hoog zijn. 
Er zijn 24 torens die boven de kantelen van de muren uitsteken, Indrukwekkend om te 
zien en zeker als het veranderende licht de muren doet strelen, oplichten en in vlam 
zetten. 
 

 
 
Behalve een van best bewaarde Middeleeuwse steden is Montagnana, bekend om twee 
beroemde schilders die in deze stad gewerkt hebben: ‘Giorgione da Castelfranco Veneto’ 
(1477-1510) en ‘Veronese’ (1528-1588). Deze kunstenaars behoren tot de Venetiaanse school 
en vertegenwoordigen de hoog renaissance (1490-1520), maar 1520 behoort niet te 
precies worden genomen). Ik beperk me hier alleen door iets te schrijven over Giorgione, 
een leerling – evenals ‘Titiaan’ (1477-1576) van ‘Giovanni Bellini’ (1430-1516) – oprichter van 
de Venetiaanse school. Ze zijn beiden in waarschijnlijk hetzelfde jaar 1477 geboren, 
maar Titiaan wordt zeer oud terwijl Giorgione al op 33-jarige leeftijd sterft aan de pest. 
Hoeveel kunstenaars zijn er niet juist op die leeftijd gestorven ? 
 
De fresco’s van Giorgione zijn pas in 1930 ontdekt. De fresco’s van David en Goliath en 
Judith en Holofernes zie je onmiddellijk aan de beide zijden na binnenkomst door de 
hoofdingang van de kathedraal ‘Maria ten Hemelopneming’. 

    
Judith                  (hangen hoog, fotograferen moeilijk)                        rechts boven de boog David 
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David en Goliath                                           Judith en Holofernes            zelfportret Giorgione ? (15(06 ?) 
 
De fresco’s worden een beetje rommelig getoond, er staat van alles onder, zelfs een 
lessenaar, die ik wilde verplaatsen om een foto te kunnen maken, maar dat mocht niet 
van de pastoor; kennelijk kreeg deze wat spijt en kwam me even later een Italiaanse 
uitgave van de dom brengen met daarin de hierboven mooie foto’s. 
 
Wat zo bijzonder is aan deze fresco’s van Giorgione, met op de achtergrond de stad 
Montagnana, is dat het Boymans Museum in Rotterdam een tekening heeft van 
Giorgione waarop het kasteel San Zeno staat afgebeeld - dat geheel opgenomen is in de 
ommuring. De tekening van het Boymans maakt duidelijk dat Giorgione in Montagnana is 
geweest. Helaas heb ik nog niet de beschikking van een foto van deze tekening. 
 
Eigenlijk heette Giorgione ‘Giorgio’, maar omdat hij een groot schilder was kreeg hij van 
Vasari de erenaam ‘Giorgione’. Vasari weet te vertellen dat Giorgione niet alleen een 
groot schilder was maar ook prachtig op de luit kon spelen en schitterend zingen.  
 
Wat ik zelf zo in Giorgione bewonder is de ongewone zachtheid; de verfijning van de 
uitdrukking van zijn figuren en door de omgeving met tere overgangen in kleurgebruik te 
laten overlopen. Giorgione streelt je hart. Het gebruik van de contrasterende kleuren 
groen en rood in de kleding van Judith is uiterst subtiel en verblijdend intens. De 
verhalen van de bijbel waren in die tijd de grote onderwerpen van de kunstenaars. 
Behalve fresco’s schilderde Giorgione ook op doek. 
 
Twee van zijn olieverfdoeken heb ik altijd zeer fascinerend gevonden: 
- Het onweer uit 1505-1510, 83x73cm, verworven in 1932, Academia, Venetië 
 

 Het onweer  Waarover mijmert ze ? 
La tempête-Het onweer of mooier ‘The Stormy Landscape’ 
 
Een dromerig onovertrefbaar juweeltje dat zijn gelijke niet heeft en vele betekenissen in 
zich verbergt. Het heeft zeker ook iets surreëels en tegelijkertijd zo iets vertrouwds. Een 
bijna naakte, mijmerende vrouw in een landelijke omgeving die haar kind de borst geeft. 
Waar mijmert ze over ? 
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In de verte en toch dichtbij boven de stad dient zich een dreigend opkomend onweer 
aan, er flitsen reeds donderstralen. Een brug over een rivier. En wie is die jongeman met 
die hippe korte broek en staf en die langs komt lopen en zich toch op zijn minst 
verwonderd zal afvragen: Tjonge, tjonge tjonge wat gebeurt hier? Mysterieus, poëtisch 
geschilderd in zachte kleuren met realistische details, zeer veel oog voor het landschap 
dat een bijna zelfstandige betekenis krijgt; een landschap dat gevoelens van stille 
vreugde en heimwee oproept. ‘The Stormy Landscape’ is niet in staat deze lieftallige 
dromerige vrouw uit haar evenwicht te brengen. Je zou zomaar verliefd op haar kunnen 
worden of haar kind willen zijn. 
 
X-stralen hebben getoond dat er oorspronkelijk bij de jongeman een naakte vrouw moet 
hebben gestaan die zich wast in het water links voor de jongeman. 
Door deze naakte vrouw weg te laten is het schilderij veel geheimzinniger geworden en 
zou het misschien te veel zijn geweest. 
 
- Giorgione/Titiaan:La Fëte Champêtre- Landelijk feest- Pastoral Symphony, 1510 Louvre 
 

 
Pastoraal concert,1510, riviergoden 3e n. C.  detail Oordeel v. Paris Raimondi n.Rafaël Manet: Le déjeuner sur                         
                                                                                                                                       l’herbe 1863  
Ofschoon ‘La Fête Champêtre’ is opgenomen in de complete uitgave van Titiaan 
geschreven door Filippo Pedrocco, uitgegeven door Thames&Hudson, wordt er nog steeds 
getwijfeld of dit werk nu Giorgione of Titiaan toebehoort. Stilistisch en het diepe kleur- 
gebruik van het rood en wijze waarop de bomen zijn geschilderd zou je inderdaad 
kunnen pleiten voor Titiaan. In ieder geval is bekend dat ze elkaar goed kenden, hebben 
samengewerkt en elkaar beïnvloed in de periode 1508-1510 - zoals in ‘Het Huis van de 
Duitse Kooplieden in Venetië’.  
Sir Herbert Cook(1868-1939), kunsthistoricus, schreef in 1900 een boek over Giorgione dat 
in 2008 opnieuw is uitgegeven. ‘In ‘Pastoral Symphony’ is Giorgio Giorgione geworden, 
rijper in ervaring en rijker in het gevoelsleven en krijgt een vanzelfsprekende uitbundige 
stijl, zijn vormen worden groter en de uitvoering vrijer’ (p.54).  Bij Giorgione zegt Cook 
verder zijn het geen figuren met landschap als achtergrond maar een landschap met 
figuren (p.26).  
Een soort hippie met wilde haren, gewoon gekleed en met blote voeten leunt dicht tegen 
een sjiek geklede edelman met luit (Giorgione zelf ? die speelde immers luit). Twee 
naakte vrouwen, een op de rug gezien die fluit speelt en de ander, afgekeerd van het 
publiek giet water in een stenen bron. Op de achtergrond zien we een herder. Het 
landschap is lieflijk detaillistisch geschilderd. 
 
Édouard Manet (1832-1883) is geïnspireerd door dit werk van Giorgione/Titiaan.                                                                
Manets compositie van de figuren heeft veel weg van die van Giorgione/Titiaan. In ‘Le 
déjeuner sur l’herbe’ schildert Manet het landschap veel schetsmatiger. Echter ook de 
naakte vrouw, die zo ongegeneerd naar de toeschouwer kijkt, het favoriete model van 
Manet ‘Victorine Meurent’ is geschilderd in een bleke kleur en mist de rondingen van de 
nimfachtige figuren van Giorgione/ Titiaan. In de tijd van Giorgione/Titiaan zou een 
vrouw nooit zo direct geschilderd kunnen worden. De twee mannen in het schilderij van 
Manet zijn Ferdinand Leenhoff, achter Victorine, een Nederlandse beeldhouwer, met 
wiens zus Suzanne (de vrouw op de achtergrond?) Manet een relatie heeft en Gustave de broer 
van Manet. 
Via de Nederlandse schilderkunst uit de 17e eeuw, de Barbizon school en het 
impressionisme ondergaat het landschap een verdere totale bevrijding van mythologieën 
en allegorieën.   
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Als je reist en kijkt flitsen er allerlei ooit eerder geziene beelden en gelezen verhalen door 
je hoofd die weer nieuwe verknopingen aangaan, een lied dat nooit eindigt.   
  
Even verderop in de Maria ten Hemelopneming sta ik verwonderd te kijken naar het 
schilderij ‘La Battaglia di Lepanto’ – ‘De zeeslag bij Lepanto’ door de voor mij totaal 
onbekende Griekse kunstenaar Antonio Vassiliacchi (1556-1629) ook wel de vreemdeling 
genoemd. Ik vraag me af hoe dit schilderij hier te duiden. Maar ja, de kerk, bidden over 
de gedane zonden, de onmacht en het beter zouden willen doen; het hoort allemaal bij 
degenen die geloven……. 
  
De slag bij Lepanto (Nafpaktos in het Grieks) vond op 7 oktober 1571 plaats in Griekenland in 
de zee van Patros. Het was een machtstrijd tussen gelovigen van de halve maan, de 
moslims en hun godsdienst de islam en het kruis van de christenen. En ordinair gezegd 
gewoon ook over verovering van land. De Turken, Osmanen, wilden een aanval doen op 
Venetië om zo een deel van Europa in handen te krijgen. De Turkse vloot gold in die tijd 
als onoverwinnelijk en beheerste ongeveer de hele Middellandse Zee. Cosimo de Medici, 
groothertog van Florence, Paus Pius V, de Spaanse koning Filips 11, de republiek Venetië 
en de Maltezer ridders sloten een pact dat de ‘Christelijke Heilige Liga’ werd genoemd. 
  
In Venetië werden daarom in 1570 in ijl tempo de allernieuwste schepen gebouwd die uit 
alle richtingen konden vuren. Er waren 500 galeischepen met 2500 kanonnen die elkaar 
bevochten. Er vielen tienduizenden doden en de zee was door bloed gekleurd volgens de 
schrijver Cervantes (1547-1616 -van Don Quichot), die de strijd heeft meegemaakt. De 
Heilige Liga won de strijd. Het staatarchief in Venetië bezit een 68 km archief over deze 
strijd. 
 
De zeeslag bij Lepanto, zo gaat het verhaal, is gewonnen door het bidden van de 
rozenkrans. Daarom wordt de maand oktober de rozenkransmaand genoemd. 
 
Antonio Vassiliacchi verhuisde al heel jong naar Venetië, waar hij een leerling is geweest 
van Paolo Veronese (1528-1588), een van de grootste Venetiaanse schilders naast Titiaan 
(1487-1576), Tintoretto (1518-1594) en Giorgione. Vassilliacchi heeft vooral veel opdrachten 
gekregen na de restauratie van de brand december 1577 in het Doge Paleis. 
 

         
Slag bij Lepanto    Maria met de Rozenkrans (zie inzet links boven) en de heilige martelares Justina van Padua 
die met het zwaard doorboord werd. 
 
Nu wil het toeval dat, terwijl ik naar het schilderij van Vassilliacchi zit te kijken, een 
whatsappje krijg van Aaron van Erp waarin hij me vertelt dat hij twee schilderijen heeft 
vervaardigd over dit onderwerp. Er zijn veel kunstenaars in verleden en heden door deze 
zeeslag geïnspireerd. Cy Twombly heeft twaalf grote schilderijen over deze zeeslag 
vervaardigd voor museum Brandhorst in München, die de kunstenaar in 2001 voor de 
Biënnale van Venetië in 2001 heeft gecreëerd. (in totaal heeft dit museum 170 werken van Cy 

Twombly). 
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Aaron v. Erp : Linkse Dhimmis brengen tribuut aan Erdogan voor de slag bij Lepanto   Cy Twombly museum  
                                                                                                                               Brandhorst München 
De titel van Aaron verdient enige uitleg. Dhimmi is een oud begrip, dat zou zijn ontstaan 
ten tijde van de verovering van Mohammed (570-632) in 628; de slag bij Khabar (nu 
Saoedi-Arabië) op de Joden. Mohammed bepaalde toen dat Dhimmi (niet moslims zoals 
joden en christenen) onder bepaalde voorwaarden (ze moesten belasting betalen) hun religie 
mochten blijven uitvoeren. In 2008 wint Geert Wilders de Anti-Dhimmi Award van 

het en Anti-Jihad Forum. ‘Linkse Dhimmis’ is een satirische formulering van Aaron van 
Erp; zijn in de ogen van Wilders onze eigen mensen die de islamisering in ons land 
toestaan.  
 
Onze les behoort te zijn dat we niet alleen te allen tijde ons land en onze waarden moeten beschermen maar 
ook een open samenleving behoren te blijven waar plaats is voor andersdenkenden. Meer Europa; Nederland 
kan niet alleen de complexiteit van onze wereld regelen. 
 
We verlaten Montagnana, waar nog veel meer te zien is, zoals de verwaarloosde Villa 
Pisani van de beroemde architect Palladio (1508-1580), net buiten de stadsmuren. 
 
Mantua 
Voordat we aan onze reis begonnen discussieerden we over het weer en of het wel de goede tijd van het jaar 
zou zijn. Eigenlijk niet dus. Het is overal warmer geworden. In het vervolg is het beter al in april of half mei te 
gaan. Nu had toch vooral Leonie last van de warmte, vroeger ‘o’ zo’n zonaanbidster, die rollater wil wel maar 
Nientje heeft het soms moeilijk, maar ja ze/we willen zo graag. En misschien hadden we naar Florence moeten 
vliegen en vandaar met een gehuurde auto het land in….. Had en hadden …… 
 
Van Montagnana uit de provincie Padua (Padua met zijn onsterfelijke fresco’s van Giotto) 

in de Capello degli Scrovegni/Arena kapel 16 juli 1982) rijden naar Mantua in Lombardije is slechts 
een kilometer of vijftig. 
 
“Nee, niet doen Henk, ga niet nogmaals, je maakt jezelf gek, doe het rustig aan, ja maar de leeftijd knaagt,   
ja-nee, je kunt niets meenemen, het is allemaal maar voor eventjes, flitst door mijn hoofd………”. 

 
Ook Mantua blijken we al in 1983 bezocht te hebben. Ik herinner me plotseling dat het er gloeiend heet was en 
iets bekijken een zware, nauwelijks mogelijke opgave.  Een zeer dikke, rijke Amerikaan , druipend van 
transpiratie, werd rondgereden in een taxi die vervolgens even stopte en de man weer na tien minuten buiten 
stond. Hij moest en zou Europa even doen. 
 
Toevallig komen we terecht in hetzelfde hotel, dat nu Hotel Gonzaga heet. In 1983 
heette het Due Guerrieri, maar blijkt nu alleen nog restaurant te zijn. We hebben vanuit 
hier een fantastisch uitzicht over het hele plein.  
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19 juli 1983                            Foto van Deirdre                     10 juli 2017 Palazzo Ducale 
 
Het paleis van de Gonzaga hertogen (Palazzo Ducale) aan het Piazza Sordella is immens 
groot; er zijn ongeveer 500 vertrekken. Er zijn zalen met enorme wandtapijten van 
400x500cm die door Rafaël ontworpen zijn op kartons. Oorspronkelijk waren de tien 
tapijten, die de handelingen van de apostelen verbeelden, alleen voor het Vaticaan 
bestemd. Brussel was beroemd in het weven van tapijten. Later werden dezelfde tapijten 
besteld door andere koningen zoals die in Mantua door kardinaal Ercole Gonzaga. 
Ze zijn indrukwekkend om te zien en zinderend van kleur. 
 

                             
Dood van Ananias (Handelingen 5, 1-10)Wonderbaarlijke visvangst 1516-1520   A. Mantegna, Bewening X’us 
 
De fresco’s van Andrea Mantegna (1431-1506) in de ‘Camera degli Sposi’ (bruidskamer) voor 
de hertog Ludovica 111 van Gonzaga (1412- 1444-1478), voor wie Mantegna hofschilder is, 
zijn indrukwekkend. Mantegna was de meester van het perspectivisch weergeven en het 
verkort, waardoor een levensecht beeld ontstaat. Mantegna huwt zelf met de dochter van 
de schilderfamilie Jacopo Bellini (1400-1470) en zijn beroemde zonen Gentile (1429-1507) en 
Giovanni Bellini (1430-1516). Mantegna werkte met verschillende technieken; zowel in de 
traditionele fresco techniek (verf wordt direct op de natte kalk aangebracht waardoor het na droging één 

geheel wordt) als op de droge kalk met een soort olieachtige tempera.  
 

                                          
             Mantua: Palazzo Ducale; Bruidskamer voor Ludovico 111 van de Gonzaga’s 
 
Als je alleen al naar het jurkje van het kind kijkt zie je hoe modern Mantegna is. Bijna 
alles is in zijn figuratie abstract weergegeven; de kubisten zullen er ook de kriebels van 
hebben gekregen. Bovenal is er geen bombarie: verstilling, ingetogenheid, statigheid en 
waardigheid is de muziek die hier klinkt. 
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Cupido’s kijken vanuit het plafond de taferelen toe. Arezzo Piazza Grande met links de Santa Maria della Pieve 
                                                                                                                                                                   
Zeer de moeite waard is een bezoek te brengen aan de Andrea Basiliek aan de Piazza de l’herbe die grotendeels 
is ontworpen door Leon Battista Alberti (1404-1472), schilder, filosoof, dichter, musicus en waaraan 250 jaar 
gebouwd is en vele invloeden zich doen gelden. 
We zijn aan verschillende schoonheden die we in 1983 gezien hebben nu niet toegekomen, mede door de 
beperktheden van Leonie. Toch willen we nog eens ooit alles overdoen. 
Het wordt tijd dat we enkele dagen gaan uitrusten. Dat doen we in Figli Valdarno (Dal van de Arno) in een mooi 
hotel. 
Achteraf hadden we beter met het vliegtuig naar Florence kunnen gaan en van daaruit met een gehuurde auto 
de diverse plaatsen gaan bekijken. 
 
In ‘Casa Mantegna’ zijn vierkant en cirkel verenigd; aarde die zoekt naar heelheid. Een 
zeer modern gebouw. De gedachte van Mantegna is om vormen te herleiden tot het 
meest wezenlijke: cirkel, vierkant, veelhoeken en kubus. Bovendien zien we een subtiel 
gevoel voor baksteenversieringen, die de Amsterdamse School geïnspireerd zouden 
kunnen hebben. Tegenwoordig is het huis een tentoonstellingsruimte waarin toevallig een 
Zero verwante kunstenaar exposeerde. 

 
                                     Mantegna’s huis 
Het houdt niet op maar tegenover het huis van Mantegna staat de San Sebastiano kerk, 
gebouwd door Alberti. Een heel leger studenten waren het gebouw van buiten aan het 
schetsen. Helaas werd het voor onze neus gesloten.                         
 

                  
Alberti: San Sebastiano (1440-1470) met Grieks kruis – midden en dwarsschip met gelijke zijden – de 
afwezigheid van kolommen was het draaipunt in Alberti’s opvatting over architectuur.  
 
Na drie dagen vertrekken we naar Arezzo 
We verblijven in ‘La Corte del Re in Via Borgunta’, zes stappen verwijderd van de Piazza Grande, onze wagen 
mag als uitzondering in het smalle straatje blijven staan omdat Nientje zo moeilijk ter been is. 
 

Piazza Grande is totaal afgezet voor het naderende jaarlijkse ‘Giostra del Saraceno–
Steekspel der Saracenen’, een steekspel afkomstig uit gebeurtenissen van de 
kruistochten toen Saracenen (Arabieren) in de 13e eeuw Arezzo veroverd hadden. Vier 
wijken van de stad strijden in onderscheidene Middeleeuwse kledij met paard en lans om 
de eer tegen een dummy, voorstellend een muzelman met zweep, die met de lans 
geraakt moet worden waardoor punten verzameld en verloren worden. 
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                         Het steekspel der Saracenen op het Piazza Grande 
 
Basilica di San Francesco 

Heel Italië en ook de andere West-Europese landen waren als het ware gevangen in een 
religieus systeem dat onontkoombaar was.  
 
Leonie, met rollater, en ik meer bevrijd, schrijden voorzichtig en met een zekere eerbied door deze basiliek die 
van buiten er ruw gemetseld uitziet; de decoratie is nooit tot stand gekomen, maar  deze onafgewerktheid 
heeft juist iets heel eerlijks. Past wel bij Franciscus, die armoede, zuiverheid, hulpvaardigheid en liefde 
voorleefde. 

 
Er is slechts een enkel schip met wat kapellen en nissen; je wandelt als het ware 
rechtstreeks naar je doel, naar het koor. Het koor ligt hier aan het westen in plaats van 
aan het oosten waar de zon opkomt omdat Jezus het licht van de wereld is en verwacht 
wordt dat Hij daar zal wederkeren. Daarom vindt aan de oostzijde de eredienst plaats. 
Aan de westzijde daalt de zon, dooft het licht. Maar misschien wordt hiermee de 
bekommernis om de mens meer benadrukt zoals franciscanen doen. De St. Pieter heeft 
ook het koor aan de westzijde. De Kerk heeft in de loop der eeuwen het contact met de 
gelovigen verloren en Paus Franciscus wil dit contact herstellen.  
Achterin, vóór het koor, hangt een groot bewerkt en geschilderd kruis met aan het 
voeteind van de gekruisigde Jezus, de Heilige Franciscus. De onbekende kunstenaar is 
een tijdgenoot van de beroemde Cimabue (1240-1302) waarvan in de ‘Basilica di San 
Domenico’ een prachtig kruis hangt. In dezelfde basiliek is een groots fresco van 
Magdalena van Piero della Francesco te bewonderen. 
 

     
    1290                 Cimabue (1240-1302) -  Magdalena in de San Domenico van Arezzo, zie hoe mooi haar 
          haar valt, haar gezichtsuitdrukking, het rood-groen contrast en het oplichtend zalfpotje van binnenuit. 

 
Achter het kruis worden we misschien wel de grootste fresco van Italië gewaar:”Legende 
van het Ware Kruis” van Piero della Francesca (1410/15-1492 ook de ontdekking van Amerika door 

Columbus)), wat zeker te maken heeft met een droom die Franciscus gehad heeft toen 
deze bad voor het kruis van het kerkje San Damiano (Assisië). Het verhaal gaat over de 
geschiedenis van het kruis waaraan Jezus genageld werd. Het enorme tafereel lees ‘je als 
een soort ‘stripverhaal’ van links naar rechts, van boven naar beneden door eerst links 
hoog boven, vervolgens het middenstuk boven en zo naar rechts om weer naar links 
midden terug te keren. Het gaat niet volgens de chronologische volgorde maar volgens 
die van Piero. Het zijn in feite meerdere verhalen in één. 
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Omdat zeer veel taferelen alleen ver boven ooghoogte te zien valt het niet mee goed 
alles te bekijken en krijg je uiteindelijk een stijve nek. De ervaring van dit ingetogen 
spektakelstuk is een stijve nek wel waard. Details zie je beter in een catalogus. 
 

                                         
                                           Details:De Ware Geschiedenis van het Kruis 
Het verhaal gaat over de terugvinding van het kruis waaraan Jezus gestorven is. 
Adam krijgt bij het doodgaan een zaadje in de mond waaruit een boom groeit. Het hout 
van de boom wordt gebruikt voor het kruis, dat verloren raakt en teruggevonden wordt. 
Er spelen allerlei verhalen doorheen zoals dat van koningin van Sheba die het hout van 
het kruis herontdekt en de ontmoeting met Solomon die hiervoor terugschrikt. 
Constantijn ziet via een droom dat hij de oorlog tegen Maxentius wint en hierdoor het 
Christendom als de ware godsdienst erkent. 
Alle fresco’s zijn ondergeschikt aan het natuurlijke licht dat binnenvalt door het centrale 
raamvenster. Piero hield rekening met de toeschouwer door verkorting van beneden uit 
en de figuren te zien van een gelijke afstand en schaal. 
Piero della Francesca kreeg de opdracht voor de Bacci Kapel na de dood van Bicci di 
Lorenzo in 1452, die de opdracht had gekregen maar niet verder was gekomen dan het 
gewelf. De afmetingen zijn gigantisch, zo is een van de grootste 356x747cm. Het hele 
project duurde van 1452-1466. 
Piero della Francesca volgt niet de logische volgorde van het verhaal maar laat 
verschillende gebeurtenissen in tijd en plaats samenvallen. Het gaat Piero niet om grote 
individuele gevoelens, wel om de heilsgeschiedenis, over Gods gratie. 
 
De kapel heeft zeer veel te lijden gehad door oorlogen, brand, vochtwerking en 
verwaarlozing en diende ooit als opslagplaats. Pas in de negentiende eeuw werd het werk 
van Piero della Francesco opnieuw ontdekt en gewaardeerd. 500 Jaar na zijn dood in 
1492 wordt er vanaf 1985 begonnen aan de restauratie. Er zijn meesterlijke taferelen te 
zien: monumentaal, geometrisch weergegeven, ingetogen, en schitterend van kleur. Zijn 
studie van de perspectief, waarover Piero della Francesca veel heeft gepubliceerd, laat 
zich gelden. Vergeet vooral niet onze Magdalena in de dom van Arezzo te gaan zien. 
 

  
De dood van Adam    1452-1466    Detail De geestvervoering van het kruis     Detail van de foltering van Judas    
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Sheba in verering voor het hout           detail Koningin Sheba ontmoet Solomon       Droom van Constantijn            
 

 
Ontdekking en bewijs v.h. Ware Kruis 9detail)   De slag tussen Heraclius en Chosroes 1452-1466 
 
Ik ben bij lange na geen Franciscus, maar zijn idealen zijn prima, zeker in onze tijd en daarom begrijp ik niet zo 
goed dat de meest knappe ‘Antoine Bodart’ (Beau-d’Art zou Daniëls zeggen), erudiete kunstminnaar en met de 
mooiste baan binnen de katholieke kerk geen enthousiasteling is van Paus Franciscus. Bodart vindt dat deze 
paus te dicht op het volk staat; Bodart vindt dat een paus meer afstand moet nemen ??? 

 
Nientje is moe, een lieftallige suppoost, bestelt een taxi, brengt ons met rollater terug naar het hotel. 

Casa Vasari 
Het huis waar Vasari, de beroemde architect, schilder, schrijver en chroniqueur van 
kunstenaarslevens, heeft gewoond en gewerkt. 
In de Via Settembre 55 heeft Giorgio Vasari in zijn geboortestad een huis gebouwd dat 
Vasari van onder tot boven heeft gedecoreerd met portretten van nu beroemde 
kunstenaars als Michelangelo, Vasari zelf en Andrea del Sarto bijvoorbeeld. Er zijn 
kamers met fresco’s over de Deugd, Afgunst e Fortuin, kamers van Apollo en de Muzen 
van de Kunsten en Abrahams kamer die zijn huwelijkskamer was. 
 

  
Schilderkunst                                Kamer van Fortuin in het huis van Vasari  
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Borgo San Sepolcro – Sansepolcro 
Ofschoon wij een dag van te voren eerst Monterchi dat dichtbij Sansepolcro ligt hebben bezocht bespreek ik 
hier eerst Sansepolcro omdat dit de geboorteplaats van ‘Piero della Francesca’ (1410/15 ?-1492) is en er enkele 
topwerken te zien zijn in Museo Civico.  
 
Direct bij binnenkomst links in de omgang worden we onmiddellijk met een meesterwerk 
van Piero della Francesca geconfronteerd: ‘Polittico della Misericordia ofwel Altaarstuk 
van Barmhartigheid, ook wel Madonna van Barmhartigheid’ (1444-1464) genoemd. Zoals 
gebruikelijk in die tijd was het een opdracht van een gezelschap die de Madonna van 
Barmhartigheid voorstond en zou het werk door Piero Francesca in drie jaar tijd klaar 
moeten zijn, maar Piero deed er zeventien jaar (1445-1462) over omdat hij vele 
opdrachten had. Piero liet delen van het altaarstuk, zoals de predella, door assistenten 
uitvoeren. 
 

  
    273x330cm   1444-1464                          o.a. hier de lichtvlekken 
Zeer vervelend bij het bewonderen van dit veelluik is dat het – hoe is het mogelijk – verlicht wordt door lampen 
die hinderlijke glanzende vlekken over heel het werk veroorzaken. De ruimte is te donker. Wat een verschil met 
de beleving van het werk in Monterchi. Maar er zou ons nog een teleurstelling wachten. Een van de beroemdste 
werken in het bezit van het museum wordt op dit moment gerestaureerd. 
 
Ondanks al die hindernissen blijft het een schitterend veelluik, overgoten met goud dat 
het werk platter maakt. Echter doordat Maria, die ver boven de gewonere mensen 
uittorent, haar mantel opent en door de gedraaide figuren om haar heen ontstaat er 
diepte. Haar middel wordt afgesloten met een koord dat de vorm heeft van een kruis. 
 
Van ‘De opstanding of De Verrijzenis’ (1450-1463) was jammerlijk alleen de onderste helft te zien. Er 
boven liep een hinderlijke balk wegens een grote restauratie.  Als goedmaker werd links in een hoek Jezus als 
een kopie getoond. Ik begrijp dat er problemen kunnen ontstaan bij het restaureren, maar volgens mij zou dat 
beter kunnen. Bovendien had de staf van het museum in die ruimte een architectonische designinstallatie van 
metalen balken geplaatst, die niets met de restauratie te maken hebben, tegengesteld aan de rechte muren, 
die voor veel onrust zorgen. De Opstanding was niet bedoeld voor een sacrale ruimte maar voor de 
stadsadministratie van de stad. Sansepolcro betekent eigenlijk Heilig Graf. (San Sepulcher) 
 

                                     
 De Opstanding ‘echt’ - zoals het nu wordt getoond  - de slapende figuur zou een zelfportret v. Piero zijn 
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Reizen moet je echt willen anders kun je beter thuisblijven. Je komt namelijk altijd tegenvallers tegen. 
Monterchi 
In Monterchi, slechts luttele kilometers van Arezzo, staat ons het mooiste van het 
schoonste te wachten. Ik hoor haar roepen reeds. De MADONNA DEL PARTO van Piero 
della Francesca. Een plaatsje van niets, maar dat wel prachtig gelegen is in het 
Toscaanse landschap; zo lieflijk glooiend en spelend met het licht. De Via della Reglia 1 
waaraan het museum ligt loopt vrij sterk omhoog. We stappen uit en zien een eenvoudig 
gebouwtje dat ooit een eenvoudige basisschool was. Noodgedwongen, het museumpje 
gaat pas later open, gaan we eerst naar het nog hoger gelegen café-restaurant Al 
Travato en ontspannen ons met een heerlijke salade. 
 

       
   Zicht op het museum van Piero della Francesca met de zuiverste Madonna ooit gezien 
 
Het museum gaat open om 14 uur en we kunnen niet wachten om naar binnen te gaan. 
In de hal kopen we onze kaartjes waar ons gewezen wordt rechts van de balie een 
gordijn opzij te schuiven. Wat er dan gebeurt is nauwelijks te beschrijven. In een verder 
kale kamer kom ik oog in oog te staan met een fresco, kennelijk ooit losgemaakt van een 
muur (2.60m hoog en 2.03m breed). Voor mij verschijnt de Madonna del Parto (Madonna van 
de verwachting, van de blijde boodschap). Het is niet uit te leggen, maar ik word 
onmiddellijk, als een coup de foudre, getroffen en ik moet huilen, ik schaam me er niet 
voor. Ja waarom ? Wat je ziet is zo ontroerend mooi. Het is alsof ik omhoog gezogen 
word en als een vlinder fladderend door de wind word meegenomen. 
 
Het eerst zie ik een Madonna van een ongelooflijke schoonheid en zuiverheid. Haar jurk 
is van een allesdoordringend lieflijk-beminnend-stralend blauw, een ‘blu oltremare’ dat 
verkregen wordt uit ‘lapis lazuli’ dat door de Republiek Venetië uit Afghanistan is 
geïmporteerd. Een fresco, geschilderd ongeveer in 1459, toen volgens Vasari Piero 
terugkeerde in zijn geboortedorp ‘Borgo San Sepolcro’ (nu Sansepolcro) om zijn 
stervende moeder te bezoeken die Piero alleen had grootgebracht omdat zijn vader al zes 
maanden na zijn geboorte is gestorven. Misschien is het een eerbetoon aan zijn moeder. 
Madonna del Parto staat onder een baldakijn van damast dat zojuist door twee identieke 
engelen, gespiegeld weergegeven, wordt opengetrokken. De Madonna rijst hoog boven 
de engelen uit, ze steunt met haar hand in haar zijde – een typisch gebaar van een 
zwangere vrouw - haar rechterhand wijst met een gekromde wijsvinger naar de 
opengaande jurk, op de plek waar het kind zich bevindt. De stof van het baldakijn is 
versierd met granaatappels die wijzen op het lijden van Christus. Piero della Francesca 
wordt zelf blind door een oogziekte en overlijdt in 1492 als Columbus Amerika ontdekt. 
Eigenlijk zou ik, zouden wij, daar wel uren willen blijven staan. Je staat oog en oog met 
iets dat je doet varen naar een eeuwige ruimte. 
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                   Er is geen enkele afbeelding die de werkelijkheid kan nabootsen. 
 
Via Straatsburg, zetel van de ‘Raad van Europa’ en het ‘Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens’, waar we al eerder zijn geweest, rijden we de volgende dag naar huis.        
Café Aubette van Hans Arp en zijn vrouw Sophie Taeuber en Theo van Doesburg (1926/28 

– 1989/2006 restauratie) moeten maar wachten tot een volgende keer. 
 
We zijn tot de conclusie gekomen dat de wegen te vol zijn, overal wegonderbrekingen, 
ongelukken. Achteraf hadden we ons veel moeite kunnen besparen door met het vliegtuig naar Florence te 
gaan, daar een auto huren en zo het binnenland in. 
 

We hebben in de loop der jaren zo ontzettend veel gezien in Europa en ook weer niet 
gezien. Europa is rijk aan cultuur en beschaving. Die zullen we moeten bewaren en 
verdedigen op een menselijke manier. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, enzovoort, 
het is allemaal van ons samen. We zullen het samen verder vorm moeten geven. 
Wij voelen ons Europeanen en daarom heb ik het besluit genomen de Europese vlag aan 
te schaffen. Deze staat nu dapper te vlaggen in onze bostuin. 
Zie het blauw van de Europese vlag, afgeleid van de hemelse mantel van Maria. De 12 
sterren symboliseren evenwicht, 12 maanden van het jaar, 12 uren van de dag en 12 
uren van de nacht, de 12 apostelen. Het getal 12 wijst naar de nieuwe mens, naar de 
volheid. De cirkel getuigt eveneens naar de volheid, de oneindigheid en de leegte. De 
Europese vlag is een symbool voor vrijheid en samenwerking.  
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