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Voorwoord 

Deze scriptie is het resultaat van de stage gelopen aan het Gabinetto Disegni e Stampe degli 

Uffizi Firenze, van 18 april  tot en met 11 juli  2011. Mijn dank voor de begeleiding bij  het  

schrijven  van  deze  scriptie  gaat  uit  naar  prof.  dr.  Michael  Kwakkelstein,  directeur  van  het  

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) zonder wiens bemiddeling en inzet  

deze stage niet mogelijk was geweest. Ook dank ik Marleen Ram, mijn medestagiaire met wie  

ik vele uren heb samengewerkt aan de database van het Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 

(GDSU) en het onderzoek heb besproken. Prof. dr. Harald Hendrix, Prof. dr. Gert Jan van der 

Sman,  dr.  Marzia  Faietti  en  Elena  Bonato  voor  de  begeleiding  van  mijn  stage  en  het 

beantwoorden van mijn vele vragen. Willemien Rooderkerken- de Jong voor de suggesties bij  

het vertalen van de Italiaanse boeken die ik geraadpleegd heb. De medewerkers van de Galleria 

Uffizi, het Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi voor de geboden hulp. Ten slotte wil ik  

iedereen bedanken die heeft geholpen met tips en suggesties voor mijn stageverslag en scriptie.

“Oock als d'Italianen/ die veel roepen

Van t'ordinenen met verscheyden groepen / 

Welck zijn hoopkens oft tropkens volck / te weten /

Hier gestaen / ghelegen / en daer gheseten.

[…]

T'is veel t'ghebruck gheweest van Tinturetten

T'ordineren / soo met groeppen oft knoopen/

En Angelus oordeel is ook veel metten

Hoopkens gheordineert/ […]” 1 

1 Mander, van K., Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven en van vertaling voorzien door 
Hessel Miedema, 2 vols., Utrecht, 1973. paragraaf 14, 16: 131-133
Karel van Mander raadt kunstenaars in dit onderdeel van het leerdicht uit 1604 de Italiaanse manier 
van het creëren van figuren aan, waarbij composities aan de hand van verschillende figuren worden 
opgebouwd. Het toont de invloed van Italiaanse schilders op schilders uit de Nederlanden bij het 
samenstellen van figuurstudies uit eerdere tekeningen, zoals ook Calvaert gedaan heeft.
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Inleiding

Vraagstelling

Het Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (GDSU) te Florence bezit een rijke verzameling 

prenten  en  tekeningen  van  Nederlandse  en  Vlaamse  meesters2.  Tijdens  mijn  stage  bij  het 

prentenkabinet van de Uffizi heb ik 107 van deze tekeningen ingevoerd in de online database 3, 

maar het  waren de tekeningen van Denys Calvaert  (1540 -  1619)  die in het bijzonder mijn 

aandacht  trokken.  Rond  1560  trok  Calvaert  van  Antwerpen  naar  Italië  in  navolging  van 

Nederlandse en Vlaamse kunstenaars die naar het zuiden trokken om hier voor korte tijd te  

verblijven of zich in dit land te vestigen. De Italiëreis vormde voor velen de afsluiting van hun  

leertijd,  hoewel  sommigen  er  ook  wilden  blijven  en  werk  zochten,  wat  niet  altijd  een 

succesvolle  onderneming  bleek.  Dat  verschillende  van  deze  kunstenaars  echter  niet  

onopgemerkt  bleven  en  in  dit  land  een  plaats  in  de  maatschappij  verworven  blijkt  uit  de 

Italiaanse en vaak amusante bijnamen die hen werd gegeven, of door het italianiseren van hun 

eigen namen.4 

Zo staat Denys Calvaert zowel bekend als Denjs Caluvaer, Dionisio Calvaert of Calvart 

als  onder  de  bijnaam Dionigi  fiammingo.  Zoals  ik  in  deze  scriptie  zal  betogen,  kan  men 

Calvaert naar mijn idee niet over één kam scheren met de andere kunstenaars die hun opleiding 

voltooiden  of  hun  vaardigheden  verbeterden  in  Italië.  In  tegenstelling  tot  de  meeste 

Nederlanders en Vlamingen die naar het zuiden trokken,  keerde Calvaert  niet terug naar de  

Nederlanden  maar  bleef  tot  zijn  dood  in  Bologna  wonen  en  werken.  Hier  werd  hij  door 

tijdgenoten gewaardeerd als schilder en genoot hoog aanzien, getuige de lovende woorden die  

onder andere Malvasia vanaf 1678 over hem schreef.5

Het GDSU bevat achtendertig tekeningen van Denys Calvaert. Bij de bestudering van 

deze groep viel mij op dat deze tekeningen een grote verscheidenheid tonen, zowel wat betreft  

stijl, techniek als themakeuze. De vraag rees in hoeverre deze verscheidenheid te verklaren is 

2 W. Th. Kloek inventariseert 905 Nederlandse en Vlaamse tekeningen in zijn Beknopte catalogus van 
de Nederlandse tekeningen in het Prentenkabinet van de Uffizi te Florence. Utrecht, 1975. Hoewel hij 
zelf in de inleiding aangeeft dat de totale omvang, door het grote aantal tekeningen in de GDSU 
waarvan velen niet (juist) toegeschreven zijn, moeilijk na te gaan is en deze lijst waarschijnlijk uit te 
breiden is.

3 Deze database wordt op dit moment online gerealiseerd maar is echter nog niet online in te zien door 
bezoekers van de website van het GDSU. 

4 Zoals gesteld door Marzia Faietti in “Presentazione”. In: Kloek, W. & Meijer, B.W., Fiamminghi e  
Olandesi a Firenze. Disegni dalle collezioni degli Uffizi. Firenze, 2008: p. V

5 Malvasia (1616-1693) was schrijver van onder andere de Felsina Pittrice (1678), een overzichtswerk 
van de Bolognese schilderkunst aan de hand van biografieën van de naar zijn idee belangrijkste 
schilders in Bologna, met hierin aandacht voor Denys Calvaert; Malvasia, C.C., Felsina Pittrice. Vite  
de'Pittori Bolognesi con aggiunte, correzioni e note inedite dell'autore di Giampietro Zanotti e di altri  
scrittori. Prima parte. Bologna, 1967: 195-206
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door de verschillende functies die deze tekeningen hebben gehad.  Ten eerste bestaat een groot 

verschil in tekentechniek; waar de ene tekening trefzeker in contouren is opgezet, met slechts  

een weinig aan zichtbare correcties en afwijkingen van de ondertekening, is de ander een vlugge 

figuurschets.  Sommige  tekeningen bestaan  enkel  uit  contourlijnen,  andere  zijn  gedetailleerd 

gearceerd. De materialen variëren van krijt, bruine of zwarte inkt tot wassingen. Hiernaast zijn 

zeer uiteenlopende technische en stilistische middelen aangewend en zijn composities of delen 

hiervan meerdere malen toegepast, al dan niet in spiegelbeeld.6 

Het GDSU bezit achtendertig tekeningen van Denys Calvaert waarvan het merendeel 

figuurstudies  betreft  die  beschouwd kunnen  worden  als  voorstudies  voor  zijn  schilderijen.7 

Door de naturalistische wijze waarop Calvaert de menselijke figuur heeft getekend wil ik in 

deze scriptie onderzoeken in hoeverre Calvaert naar het levend (naakt)model heeft getekend.8 In 

1575 richtte  Calvaert  een kunstacademie op in  Bologna en de studie  naar  voorbeeldmatige 

tekeningen en naar het levend model vormden in Italië, met name in Florence, al meer dan een 

eeuw de gebruikelijke oefenstadia in de opleiding van de schilder. Het is dan ook mijn vraag in  

hoeverre de tekeningen van Calvaert die zich thans in de Uffizi bevinden bedoeld waren als les-  

of oefenmateriaal voor zijn leerlingen. 

Een  belangrijk  onderdeel  van  het  curriculum  van  deze  kunstacademie  waar  onder 

andere Guido Reni en Domenichino studeerden, was het werken met olieverf op koper.9 Reden 

hiervoor was dat Calvaert deze techniek bestudeerd heeft middels de werken van Sebastiano del 

Piombo, tijdens zijn verblijf in Rome rond 157210 , en toepast heeft bij vijftien van zijn negentig 

thans bekende schilderwerken.  Zou hij  deze ook als één van de eersten in Bologna hebben 

toegepast na zijn terugkeer in deze stad en kan hij hierom als revolutionair gezien worden? 

Deze vragen, en alle andere die ik mijzelf gesteld heb tijdens mijn uren in de studiezaal 

van de Uffizi, brachten mij tot de volgende onderzoeksvraag; 

In  hoeverre  kunnen  de  figuurstudies  die  Calvaert  in  Italië  maakte  vanaf  1560,  beschouwd  

worden als op het levend model gebaseerde instructietekeningen voor zijn kunstacademie die hij  

in 1575 oprichtte in Bologna? 

6 De laatste twee observaties beschrijft ook Wouter Th. Kloek als oorzaak van de onenigheid over de 
toeschrijving. “Calvaerts oefeningen met spiegelbeeldigheid”. In: Oud Holland, jg. 107, 1993, nr. 1. 
pp. 59-74

7 Voorbeelden hiervan zijn de tekeningen 13157 F en 13161 F die in hoofdstuk 4 besproken zullen 
worden.

8 Dit vroeg ik mij af, mede door deelname aan de conferentie From Pattern to Nature in Italian  
Renaissance Drawing. The Transition from Pattern Book Drawings to Life Drawing (from Pisanello  
to Leonardo). Internationale conferentie aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut 
Florence (NIKI), 6-7 mei 2011. Georganiseerd door Michael Kwakkelstein en Lorenza Melli.

9 Zoals beschreven in Pepper, D. S. [ed], The school of Bologna 1570-1730, Calvaert to Crespi.  
Bologna, 1987: 12-13.

10 Komanecky, M.K., Copper as canvas, two centuries of masterpiece paintings on copper, 1575-1775.  
New York, 1999: 165
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En de deelvragen: Welke vernieuwende aspecten in stijl en techniek tonen deze tekeningen en de  

schilderingen waarvoor deze bedoeld waren? In welke mate kunnen deze tekeningen beschouwd  

worden als een studie naar de natuur? 

 Hiermee hoop ik enerzijds een verband te kunnen leggen tussen de figuurschetsen in de 

Uffizi, Calvaerts schilderwerken op koper en de kunstacademie die hij oprichtte, en anderzijds 

te  kunnen  bepalen  in  hoeverre  Calvaert  op  deze  verschillende  gebieden  als  vernieuwend 

beschouwd kan worden in het zestiende-eeuwse Bologna. Met name Italiaanse kunsthistorici 

hebben geschreven over Denys Calvaert, met als eerste de boeken van Malvasia. De aandacht 

die  Malvasia  enkele  jaren na  de  dood van  Calvaert  in  1619 al  aan  hem schonk,  toont  dat  

Calvaert in het Bologna van zijn tijd een groot aanzien genoot. Naar mijn idee is dit enerzijds  

door de oprichting van zijn kunstacademie maar ook omdat Denys Calvaert qua techniek als een 

vernieuwend kunstenaar beschouwd kan worden. De schilder, over wie in de Nederlanden waar  

hij vandaan komt weinig gepubliceerd is, roept vragen op die mijn interesse gewekt hebben 

maar die binnen het kader van dit werkstuk niet eenvoudig te beantwoorden zijn. 

Structuur van deze scriptie

Na een korte biografische schets en bespreking van de stand van zaken met betrekking 

tot het kunsthistorisch onderzoek naar Calvaert, richt ik mijn aandacht op de schilderkunst van 

Calvaert.  Het  oeuvre  van  Denys  Calvaert  bestaat  grotendeels  uit  religieuze  werken,  deels  

uitgevoerd in olieverf op koper.11 In dit hoofdstuk tracht ik een antwoord te vinden op de vraag 

of deze religieuze onderwerpen te maken hebben met Calvaerts Vlaamse opleiding, of deze 

gangbaar waren in Bologna of wellicht een inventie waren van Calvaert? Tevens ga ik in op de 

vraag of Calvaert één van de eerste schilders op koper is geweest in Bologna om te kunnen 

bepalen in hoeverre hij naast zijn tekeningen ook als schilder als vernieuwend beschouwd kan 

worden.

De kunstacademie die Calvaert oprichtte tijdens de jaren waarin hij woonachtig was in 

Bologna12, verdient zeker de nodige aandacht. In het derde hoofdstuk onderzoek ik wat bekend 

is over zijn kunstacademie en aan de hand van de vraag welke technieken en vaardigheden 

studenten aan de academie ontwikkelden, zoals het koperschilderen, hoop ik te kunnen bepalen 

in hoeverre Calvaerts academie als vernieuwend beschouwd kan worden.

Het vierde hoofdstuk van deze scriptie beslaat de studie van Calvaerts tekeningen. In dit  

hoofdstuk bespreek ik zeven tekeningen uit het GDSU. Met het oog op de onderzoeksvraag heb 

ik gekozen voor figuurstudies die met zekerheid aan Calvaert toegeschreven zijn en door de 

uitvoering, zoals de proportienotities op tekening 12.241 F, mijns inziens studiebladen kunnen 
11 Turner, J. [ed], The Dictionary of Art.Volume 5. Brugghen, ter to Casson. London, 1996: 441
12 Calvaert vertrok rond 1560 vanuit Antwerpen naar Italië. Met uitzondering van zijn verblijf in Rome 

van 1572 tot '75 heeft hij tot aan zijn dood in 1619 in Bologna gewoond. Na zijn terugkeer uit Rome 
in 1575 richtte Calvaert zijn academie in Bologna op. 
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zijn. Deze tekeningen bespreek ik op het gebied van technieken, materiaal maar met name ook 

de vraag of de studies naar levend model zijn getekend of wat anderzijds de oorsprong van de 

tekening  kan  zijn  geweest,  de  vraag  of  de  tekeningen  beschouwd  kunnen  worden  als 

studiebladen en welke stilistische en technische middelen zijn  toegepast.  Hiermee valt  deze 

scriptie  uiteen  in  een  theoretische  inleiding  en  een  catalogusgedeelte,  gevolgd  door  een 

conclusie. 
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1. Denys Calvaert, Italiaan door adoptie13 

Denys Calvaert (c. 1540 - 16 april 1619), geboren en getogen in Antwerpen, bracht het grootste 

deel  van  zijn  leven  door  in  Bologna.  In  1556  stond  hij  ingeschreven  als  leerling  van  de 

landschapschilder  Kerstiaen  van  Queboorn  (1515-1578)  in  Antwerpen.  Op  ongeveer 

twintigjarige leeftijd14 vertrok hij  naar Bologna waar hij  de rest  van zijn leven zou blijven. 

Onder bescherming van de belangrijke Bolognini familie werd hij als leerling opgenomen in de  

studio van de schilder Prospero Fontana. Na twee jaar verliet hij deze echter om te werken met 

Lorenzo Sabatini, waarna Calvaerts werk de vorm aannam van een religieus oeuvre, bestaande 

uit klein devotioneel schilderwerk op koper tot grote altaarstukken. In 1572 vergezelde Calvaert  

Sabatini die door paus Gregorius XIII naar Rome werd geroepen en vervaardigde hier talrijke 

tekeningen, veelal studies naar Michelangelo, Sebastiano del Piombo en Rafael. In 1575 keerde 

hij  terug naar  Bologna waar hij  een kunstacademie oprichtte,  zeven jaar  voor  de befaamde 

Accademia degli Incamminati van de Carracci.15

De  informatie  over  het  leven  van  Calvaert  is  met  name  te  vinden  in  de 

kunstenaarsbiografieën die in de eeuw na zijn dood werden geschreven. De belangrijkste bron 

voor de Nederlandse en Vlaamse schilders van de vijftiende en met name zestiende eeuw is het  

Schilderboeck van Karel van Mander, gepubliceerd in Haarlem in 1604. Geschreven opdat “in 

de  komende  eeuwen  de  befaamde,  uitmuntende  schilders  niet  heel  snel  in  de  vergetelheid 

zouden raken”16 beschrijft Van Mander de afzonderlijke levens van Nederlandse en Hoogduitse 

schilders. Hij rept echter met geen woord over het leven van Denys Calvaert, wat verklaard zou 

kunnen worden uit het feit dat Van Mander zijn informatie en gegevens verzamelde tijdens zijn  

reizen door Italië van 1573 tot 1577 en pas omstreeks 1600 begon hij met het schrijven van het  

werk.17 In deze “Italiaanse jaren” was Calvaert nog in zijn opleiding bij Kerstiaen van Queboorn 

en de kans dat Van Mander tijdens het schrijven op de hoogte is gekomen van de carrière van  

Calvaert, die zich grotendeels in Bologna afspeelde, is klein.

Ook  Vasari  noemt  Calvaert  niet  in  zijn  Vite  de'  più  eccellenti  architetti,  pittori,  et  

scultori italiani  uit 1550 en 1568. De Bolognese schilders spelen maar een kleine rol in dit 

13 Deze titel is los gebaseerd op de regel “...pittore di origine fiamminga, ma bolognese di adozione”
Basevi, B. Lelio Orsi, Denis Calvaert e Bartolomeo Cesi : alcuni disegni inediti. In: Paragone. Arte, 
60.2009, Ser. 3,84/85, p. 28

14 Het precieze jaartal is onbekend. Sommige bronnen geven 1560 aan, terwijl anderen zijn vertrek 
enkele jaren later dateren. Volgens Vera Fortunati Pietrantonio moet dit rond 1563-1564 zijn geweest; 
Fortunati Pietrantonio, V., Pittura Bolognese del '500. Volume primo. Bologna, 1986: XXXIV

15 Turner (5): 441-442
16 Mander, van K., Het schilderboek. Het leven van de doorluchtige Nederlandse en Hoogduitse  

schilders. Amsterdam, 1995: 51
17 Mander, van: 9

p.8



schrijven en worden, wanneer beschreven, veelal negatief voorgesteld. 18 

De belangrijkste verzamelwerken over de voornaamste schilders in Bologna waren de 

Felsina  Pittrice19 en  Vite  dei  pittori  bolognesi20 van Carlo  Cesare  Malvasia  en  de  op  deze 

werken geïnspireerde Vite dei pittori ed artefici bolognesi21 van Antonio Bolognini Amorini. De 

kunsthistoricus Malvasia (1616-1693) publiceerde in de traditie van Giorgio Vasaris Vite, maar 

ook als opponent hiervan22, in 1678 zijn  Felsina Pittrice.  Een geschiedenis van de Bolognese 

schilderkunst verteld aan de hand van de bibliografieën van schilders uit deze stad. 23 Hoewel het 

werk doorspekt  is  van Malvasias  Bolognese chauvinisme,  geeft  dit  werk de meest  accurate 

beschrijving van het leven van Calvaert.

Hierna neemt de belangstelling voor Calvaert onder theoretici af.  In 1832 verschijnt  

Memorie Della Vita Del Pittore Dionisio Calvart  van Antonio Bolognini Amorini, die echter 

constant naar Malvasia verwijst en hieraan weinig nieuwe informatie toevoegt.24 In 1931 wijdt 

Simone  Bergmans  haar  Catalogue  critique  des  oeuvres  du  peintre  Denis  Calvart25 aan  de 

schilder,  waarin  zij  een  biografische  inleiding  geeft  en  vervolgens  339  tekeningen  en 

schilderijen  van  zijn  hand  benoemt  en  kort  beschrijft.  Uitgebreider  is  haar  Denis  Calvart.  

Peintre Anversois, fondateur de l'École Bolonaise  uit 1934 waarin zij zijn leven, opleiding en 

oeuvre bespreekt. In 1986 behandelt Vera Fortunati Pietrantonio in haar Pittura Bolognese del  

`50026 in twee volumes de grootste schilders van het zestiende eeuwse Bologna en wijdt zij ook 

een hoofdstuk aan Calvaert, waarin zij chronologisch zijn oeuvre beschrijft. Simone Twiehaus, 

uiteindelijk,  verschaft  een  uitgebreid  totaaloverzicht  van  de  herkomst  van  Calvaerts 

schilderwerken maar ook een kritische beschrijving van zijn werkwijze en artistieke biografie.27

 Dankzij  deze  bronnen  is  het  mogelijk  een  helder  beeld  te  krijgen  van  Calvaerts 

loopbaan en leven. Hoewel zijn geboortejaar onbekend is wordt 1540 als meest waarschijnlijke 

voorgesteld; Calvaert werd in 1556 ingeschreven in het S. Lucasgilde van de stad Antwerpen als 

leerling van de schilder Cerstain van Queckborne en de gangbare leeftijd om in de leer te gaan 

18 Grasman, E. “Vasari en Bologna : een moeizame verhouding”. In: Incontri, N.S. 11.1996(1997), 55-
57. 

19 Ik maak tijdens het schrijven van deze scriptie gebruik van de uitgave; Malvasia, C.C., Felsina 
Pittrice. Vite de'Pittori Bolognesi con aggiunte, correzioni e note inedite dell'autore di Giampietro  
Zanotti e di altri scritoori. Prima parte. Bologna, 1967.

20 Ik maak tijdens het schrijven van deze scriptie gebruik van de uitgave; Malvasia, C.C., Vite dei pittori  
Bolognes. Bologna, 1971.

21 In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van de uitgave; Bolognini Amorini, A., Vite dei pittori ed  
artefici Bolognesi. Bologna, 1978.

22 Grasman, 57-58.
23 Turner, J., The Dictionary of Art. Volume 20. Mächtig to Medal. London, 1996: 221
24 Bolognini Amorini, A. Memorie Della Vita Del Pittore Dionisio Calvart. Bologna, 1832.
25 Bergmans, S., Catalogue critique des oeuvres du peintre Denis Calvart. Bruxelles, 1931.
26 Fortunati Pietrantonio, V., Pittura Bolognese del '500. Volume secondo. Bologna, 1986.
27 Twiehaus, S., Dionisio Calvaert (um 1540-1619): die Altarwerke. Berlijn, 2002.
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bij  een schilder was in die tijd zestien jaar.28 Van zijn Antwerpse werken en stijl  is  weinig 

bekend, deze werken zijn waarschijnlijk verloren gegaan tijdens de Beeldenstorm in 1566. Men 

gaat  er  echter  van  uit  dat  zijn  stijl  gezien  zijn  opleiding  die  van  de  Antwerpse 

landschapschilders van midden zestiende eeuw is geweest.29 

Ook over het jaartal waarin Calvaert naar Italië is getrokken, kunnen Malvasia en de 

latere  schrijvers  geen duidelijk  antwoord verstrekken.  1562 wordt  door  Bergmans genoemd 

omdat deze overeen komt met de leertijd van zes à zeven jaar van een leerling in Antwerpen.30 

De reden waarom Calvaert deze reis maakte wordt wel door verschillende auteurs beschreven.  

Malvasia vermeldt dat Calvaert31 naar Rome trok om te leren hoe de menselijke figuur weer te 

geven, maar hij in Bologna “una così piena e florida scuola” ofwel een bloeiende school vond 

en vastbesloten was niet  verder te reizen maar in deze stad te blijven om zijn studie op te  

pakken.32 Ook Bergmans onderschrijft dit  en stelt  dat hij  naar Rome trok “afin d'enrichir de 

figures ses paysages”.33 In Bologna bood de familie Bolognini hem een appartement aan in hun 

palazzo, dat Calvaert volgens Malvasia graag aannam, en bracht hem hiernaast in contact met 

Prospero Fontana bij wie hij in de leer ging. Voor een tweetal jaren verbeterde hier hij zijn 

tekentechniek door diens tekeningen en ontwerpen te kopiëren.34 

Hierna trad hij echter bij Sabatini in de leer en vergezelde zijn leermeester toen deze in  

1572 door paus Gregorius VIII naar Rome werd gemaand voor de decoratie van de Sala Regia  

in het Vaticaan en zijn zijn oprechte en trouwe, “sincero e fedele”, leerling meenam.35 Hoewel 

Calvaert Sabatini zou assisteren bij zijn werkzaamheden, wat hij ook enige tijd heeft gedaan,  

wilde hij  in Rome zijn studie van de menselijke figuur vervolmaken, waarvoor hij  in eerste 

instantie  vanuit  Antwerpen  naar  Rome  reisde.  Calvaert  besloot  enkele  jaren  in  Rome  te 

verblijven  om de  meesterwerken uit  de  Renaissance  te  kopiëren,  met  name  van  Rafaël  en 

Michelangelo, waarna hij in 1575 terugkeerde “alla sua bella Bologna”.36 

Onmiddellijk na zijn terugkeer uit Rome richtte Calvaert een kunstacademie op die op 

zijn hoogtepunt meer dan 140 leerlingen telde en concurreerde met de scholen van zijn oude 

leermeester Fontana en van Bartolomeo Passerotti.37 
28 Bergmans, S. Denis Calvart. Peintre Anversois, fondateur de l'École Bolonaise. Bruxelles, 1934: 5

Vera Fortunati gaat mee in deze datering, in; Fortunati Pietrantonio, 1986(II): 683
29 Fortunati Pietrantonio (II): 683
30 Bergmans, 1934: 5
31 Zoals eerder genoemd wordt 1560 door Vera Fortunati Pietrantonio beschouwd als mogelijk jaartal.
32 Malvasia, 1967: 196
33 Bergmans, 1934: 6
34 Malvasia, 1967: 196
35 Malvasia, 1967: 196
36 Malvasia, 1967: 197
37 Fortunati Pietrantonio (II): 684 Hoewel bronnen vermelden dat academie op zijn hoogtepunt meer dan 

140 leerlingen telde, is niet bekend wanneer dit hoogtepunt was. Meest aannemelijk is vóór de 
opening van de academie van de broers Carracci, naar welke school veel leerlingen van Calvaert 
overstapten. 
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In deze kunstacademie leerde Calvaert zijn leerlingen de regels van het perspectief, het  

weergeven van de menselijke figuur, met de anatomie en het verklaren en benoemen van alle 

delen van het  menselijke structuur,  de botten en spieren,  maar ook het  juist  weergeven van 

architectuur.38 Hij richtte de academie zeven jaar voor de Accademia degli Incamminati op, die 

de broers Carracci openden in Bologna.39

De schilderwerken die  hij  de  jaren  van zijn  academie  en  tot  aan  zijn  dood maakte 

worden beschreven in het volgende hoofdstuk. Calvaert is zijn hele leven woonachtig gebleven 

in Bologna en overleed aldaar op 17 maart 1619.

Figuur 1:

Denys Calvaert, Mannelijk naakt, 1574

Houtskool op wit papier; 255 x 132 mm

Inscriptie;  "Dionisius  Calvart  fecit  Roma  /

1574" 

Londen,  British  Museum,  Department  of  

Prints and Drawings 40

Zoals  het  opschrift  verduidelijkt  is  deze  

tekening gemaakt tijdens Calvaerts verblijf in  

Rome,  naar  Michelangelo's  Laatste  Oordeel  

in de Sixtijnse Kapel. 

38 Malvasia, 1967: 198-199
39 Turner, J. (5): 442
40 Bron: http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_

details.aspx?objectid=712625&partid=1&searchText=calvart&numpages=10&orig=%2fresearch
%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1 geraadpleegd op 3 06 2011
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2. De schilder Calvaert

Calvaerts  carrière  als  schilder  begon  met  zijn  opleiding  bij  Cerstiaen  van  Queckborne  of 

Christiaan van den Queeckborne (1515-1578) toen hij ongeveer zestien jaar oud was. Deze Van 

den Queekborne stond bekend als een begenadigd landschapsschilder41, een genre dat populair 

was in het Antwerpen van het midden van de zestiende eeuw. Zowel Malvasia als de schrijvers  

die informatie aan diens Felsina Pittrice ontleenden stellen dat Calvaert zijn vermogen tot het 

schilderen van goede landschappen te danken had aan deze opleiding in Antwerpen. Simone 

Bergmans verwerpt dit echter en stelt dat zijn landschappen niets met de stijl van de Antwerpse  

schilderkunst  gemeen  hebben.42 Naar  het  juiste  antwoord  in  deze  kwestie  kan  enkel  gegist 

worden, daar van het vroege werk van Calvaert uit zijn Antwerpse periode niets overgeleverd is. 

Naar alle waarschijnlijkheid werd hij  als leerling van Van den Queeckborne opgeleid in het  

landschapsgenre en waarschijnlijk is dat zijn latere werk deze stijl weerspiegelt. 

             Na zijn leertijd in Antwerpen trok Calvaert naar Rome om zijn studie van de menselijk  

figuur te volmaken. Hoe begrijpelijk deze keuze om te vertrekken ook is, zo onbegrijpelijk is de 

keuze niet door te reizen naar Rome, het beoogde eindpunt van zijn 

reis, maar in Bologna te blijven. Waar Malvasia stelt dat Calvaert 

in  Bologna  bleef  omdat  hij  er  “een  volledige  en  bloeiende 

[schilders]school vond” 43 kan deze stad uit artistiek oogpunt geen 

bloeiend centrum genoemd worden en bevonden zich er  weinig 

gerenommeerde  schilders.44 Twee  van  de  schilders  die  wel 

werkzaam waren in Bologna, waren Prospero Fontana (1512-1597) 

en Lorenzo Sabatini (1530-1576), bij wier werkplaatsen Calvaert 

successievelijk in 1562 en 1564 als leerling werd opgenomen. 

Met  laatstgenoemde  werkte  Calvaert  mee  aan 

verschillende schilderijen, waaronder  De Aartsengel Michaël met  

de heilige familie  (Bologna, Santa Giacomo Maggiore, 1565) en 

een Hemelvaart (Bologna, Pinacoteca Nazionale). Voor Calvaerts vertrek naar Rome maakte hij 

zijn eerste gesigneerde en gedateerde werk De waakzaamheid (Bologna, Pinacoteca, 1568).45 
41 In het overzichtswerk Branden, van den. F.J., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool. 

Antwerpen, 1883. lezen wij dat Van den Queeckborne stamde uit een belangrijke Antwerpse 
schildersfamilie en als goed landschapsschilder verscheidene leerlingen had, waaronder Denys 
Calvaert ”die in den Vreemde beroemd werd” p. 291-92

42 Bergmans 1934: 19
43 “Invogliantosi d’avanzarsi anco alle figure, per poterne poi arricchire quelle sue verdeggianti e amene 

vedute: e percio deliberato d'andarsene a Roma a farvi quel noviziato, passato per Bologna e 
ammiratavi una così piena e florida squola” Malvasia 1967: 196

44 Hoewel Bologna wel bekend stond als een gerenommeerde universiteitsstad. Bergmans 1934: 6
45 Pietrantonio II: 683
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  Figuur 2: Denys Calvaert  
1568. Vigilanza, 240 x 173cm.  

Pinacoteca Nazionale



In Calvaerts Bolognese periode maakte het schilderen van landschappen, zoals hij in 

zijn opleiding bij Van den Queekborne geleerd moet hebben, plaats voor de religieuze werken 

die  een  groot  deel  van  het  oeuvre  van  de  Vlaming  beslaan.  Calvaert  kreeg  verschillende 

opdrachten voor altaarstukken in kapellen, zoals de Aartsengel Michaël  (1582) in de Barbazzi 

kapel van de Chiesa San Petronio en de  Madonna in de gloria met de heiligen Catharina en  

Lucia en de gezalfde Rainier  (+/- 1590) voor de Zanatti-kapel in San Giacomo Maggiore. In 

1581 kreeg Denys de opdracht voor het altaarstuk Il Miracolo del Corporale van de Chiesa di S. 

Gregorio e Sirio in Bologna. Dit werk wordt gezien als één van de belangrijkste werken van  

Calvaert, geprezen door alle schrijvers over kunst in Bologna en door Bergmans beschouwd als  

het meesterwerk dat de waardering toont die Calvaert heeft genoten onder zijn tijdgenoten.46 

Behalve  de  productie  van  grote  altaarwerken  vervaardigde  Calvaert  op  kleine 

koperplaten in schaal aangepaste reproducties van zijn composities, een praktijk die vanaf 1560 

in Italië aan populariteit inwon. Deze koperwerken omvatten veelal religieuze afbeeldingen die 

het leven van de Maagd Maria, heiligen of de heilige familie voorstelden. Deze onderwerpen  

weerspiegelden  de  nieuwe vraag  naar  religieuze  afbeeldingen die  opkwam door  de Contra-

Reformatie.47 

Calvaert  maakte  verschillende  koperschilderingen  en  van  de  negentig  bekende 

schilderwerken  van  Calvaert,  zijn  vijftien  gemaakt  op  koper.  Dat  deze  veelal  kleine 

koperwerken populair waren, blijk uit een citaat van Malvasia; “...ne' quali, come piccoli e più 

compatibile [...] quel fare troppo leccato e manieroso, superato tuttavia nell'opere grandi ancora  

dalla singolarità de'pensieri, dall'abbondanze delle figure, così ben distinte e disposte, da una 

dovuta espressione d'affetti, dalla stessa grazie.”48 “die, zoals kleinere en meer compatibele [...] 

welke manier van doen overdreven en gekunsteld, niettemin overtroffen in de grote werken nog  

steeds in de uitzonderlijkheid van de gedachten, van de overvloed van de figuren, zo duidelijk  

en  gearrangeerd,  toe  te  schrijven  aan  een  expressie van  genegenheid,  van  dezelfde 

bekoorlijkheid”. Ook in Vlaanderen waren deze devotiestukken op koper wijdverspreid en vanaf 

Calvaerts eerste werk in Bologna zijn deze kleine werken vanwege de grote vraag ernaar van  

onschatbaar  economisch  belang  voor  Calvaert  geweest.  Tot  zijn  clientèle  behoorden 

overwegend  monniken,  bruiloftsparen  en  particulieren  die  om  altaarstukken  voor  hun 

familiekapel vroegen; veelal families die door handel geld en invloed gekregen hadden of in  

dienst van de kerk waren.49 

46 Bergmans, 1934: 51
47 DeGrazia Bohlin, D., Prints and related drawings by the Carracci Family. A Catalogue Raisonné. 

Washington, 1979: 29
48 Malvasia 1967: 197
49 Twiehaus: 29-30

p.13



Calvaert heeft waarschijnlijk niet in Bologna kennis gemaakt met deze techniek. Tijdens 

zijn reis naar Rome met Sabatini, zou Calvaert schilderijen van Bartholomeus Spranger (1546-

1611),  Correggio  (1489-1534)  en  Sebastiano  del  Piombo  (1485-1547)  op  koper  en  andere 

metalen kunnen hebben bestudeerd. Zij waren de eersten die werkten met koper en schijnen  

Calvaert  te  hebben  beïnvloed.  Zo  vertoont  Calvaerts  Flagellazione (Pinacoteca  Nazionale 

Bologna) grote overeenkomsten met het gelijknamige werk van Sebastiano (Borgherini Kapel, 

San Pietro in Montorio, Rome).50 

Tijdens zijn verblijf in Rome moet hij in aanraking zijn gekomen met de techniek en 

evenals in Rome bleek het devotioneel schilderwerk op koper ook in Bologna populair. Niet alle 

werken uit Calvaerts studio zijn van zijn hand, zoals Malvasia betoogt; “Così appunto successe 

col Reni, coll’Albani e con altri, a’ quali facendo ridurre le sue tavole grandi in piccioli rami, ad  

altri  colorirne  col  suo  disegno,  acciò  in  tal  guisa,  diceva,  s’avezzassero  a  far  animo,  ad  

arrischiarsi,  a  svegliarsi;  ritocchi  poi  che  gli  avesse,  esitava  per  di  sua  mano,  vendendone 

quantità  incredibile  a'  mercantanti,  che tenendone  commissioni  di  Fiandra,  ove stranamente 

risuonava  il  suo  nome,  colà  mandavanli,  guadagnandovi,  e  talora  raddoppiandovi  sopra  lo 

speso.”51 Aan de grote vraag naar het werk van Calvaert werd volgens Malvasia voldaan door 

het feit dat Calvaert zijn beste leerlingen als Reni en Albani zijn altaarwerken liet reproduceren  

op kleine koperplaten en anderen de werken liet inkleuren. Vervolgens maakte Calvaert een 

kleine aanpassing waarna hij de koperschildering onder zijn naam kon verkopen. Uit het citaat 

blijkt dat hij op deze manier grote aantallen werk op de markt bracht in zowel Bologna als 

Vlaanderen. Wat betreft het onderwerp is Calvaert dus weinig vernieuwend en schilderde hij  

veelal waar de markt om vroeg; de religieuze stukken die hem echter wel vele opdrachten en 

inkomsten opleverden. 

Het is echter het materiaalgebruik dat als meest vernieuwend beschouwd kan worden. 

Koper werd sinds ongeveer 1430 gebruikt voor gravures en midden zestiende eeuw ontstond in 

met  name Antwerpen een opleving van het  gebruik van kopergravures voor het  maken van 

prenten. Rond dezelfde tijd begonnen kunstenaars met het maken van olieverfschilderijen op 

koper en rond 1600 was de techniek wijd verspreid in Europa.52 De toegenomen populariteit van 

de  techniek  kan  toegeschreven  worden  aan  de  materiaaleigenschappen,  die  nieuwe 

50 Komanecky: 165
51 “zo gebeurde het met Reni, met Albani en met anderen, welke hij zijn grote platen op kleine koperen 

deed maken, de anderen kleurden zijn tekening, zodanig, zei hij, dat zij gewenden aan het goede werk, 
aan het riskeren, aan het doen ontstaan, werkte dan dat wat hij had bij, deed wat van zijn hand, 
onderwijl ongelooflijke hoeveelheden verkopend aan marktkoopmannen die grote bestellingen 
plaatsten in Vlaanderen, waar vreemd genoeg zijn naam weer klonk, zo verspreidend, verdienend en 
soms bovenmatig verdubbelend .”
Malvasia 1967: 200

52 Komanecky: 3-4
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mogelijkheden brachten voor de kunstenaar. Door het gladde oppervlak van het materiaal was  

het mogelijk verf zonder zichtbare penseelstreken en met een grote detaillering aan te brengen. 

Hiernaast was het materiaal gemakkelijker in een vorm te verwerken dan hout of canvas en 

bleven opgebrachte kleuren langer helder. Koper leverde levendige schilderingen op en werd 

om die reden vaak gebruikt voor het verbeelden van religieuze en devotionele stukken. Het  

kleine devotionele schilderwerk op koper was met name in het Bologna van de late 16e en begin  

17e eeuw een populair materiaal voor schilders. Annibale (1560-1609) en Ludovici Carracci 

(1555-1619)  en  hun  leerlingen  Guido  Reni  (1575  –  1642),  Domenichino  (1581-1641)  en 

Francesco  Albani  (1578-1660)  maakten  devotionele  schilderwerken  op  koper.  Guido  Reni 

leerde deze techniek echter kennen in zijn leertijd bij Calvaert, van 1585 tot 1595.53

Hij is niet de enige leerling geweest die deze techniek leerde bij  Calvaert.  Na diens 

terugkeer naar Bologna en de oprichting van zijn academie, begonnen hij en zijn leerlingen met  

het  schilderen  op  koper.  Calvaerts  belangrijkste  leerlingen  Reni,  Domenichino  en  Albani  

maakten  allen  devotionele  werken  op  koper.54 Deze  waren  erg  gewild  bij  de  welgestelde 

inwoners  van Bologna als  cadeau voor  jonge  of  aanstaande bruiden,  werden gebruikt  voor 

privédevotie of als verbeelding van het leven van heiligen. Volgens Komanecky kan Calvaert  

gezien worden als voorloper van vele andere Nederlandse en Vlaamse kunstenaars die werkten 

met  koper;  Paul  Bril  (1554-1626)  die  begon  met  schilderen  op  koper  vanaf  1590,  waarna 

anderen als Hendrick van Balen(1575-1632) en Hendrick de Clerck (1560-1630) volgden. Het  

materiaal bleef populair in de 17e en 18e eeuw.55 In ieder geval is hij in Bologna één van de 

eersten, al dat niet de eerste schilder geweest die startte met werken op koper. Een techniek die  

hij leerde in Rome en mede door middel van zijn academie verspreidde in Bologna, wat door de 

Carracci academie jaren later is overgenomen. 

Voor een overzicht van het werk dat Calvaert heeft gemaakt is Simone Bergmans van 

onschatbare  waarde,  zoals  ook  Twiehaus  stelt  in  haar  onderzoek.  Bergmans  telt  in  totaal 

vierentachtig schilderwerken, negentig tekeningen en honderdvijfendertig andere werken, die 

deels verloren zijn gegaan, enkel in de kunsthandel genoemd zijn of niet met zekerheid zijn  

toegeschreven.  Het  totale  oeuvre  zou  hiermee  uitkomen  op  meer  dan  tweehonderd 

schilderwerken waaronder vele  rametti, devotionele schilderingen op koper, en honderdvijftig 

tekeningen. Van de tachtig altaarstukken kunnen negenendertig met zekerheid toegeschreven 

worden. Van de kleine devotionele panelen zullen velen ook uit zijn werkplaats komen, gemaakt 

door zijn leerlingen.56 

53 Komanecky: 12-14
54 Komanecky : 165
55 Komanecky: 16-17
56 Twiehaus: 32 en Bergmans 1931: 24
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3.  Oprichting van de academie in Bologna

Calvaerts academie kwam niet uit de lucht vallen. Cosimo I de' Medici had eerder in 1563 een 

academie  opgericht;  de  Florentijnse  Compagnia  ed  Accedemia  del  Disegno  die  in  1570 de 

functies  van  een  gilde  verwierf  en  vanaf  dit  moment  bekend  stond  als  de  Università,  

Compagnia,  ed Accademia  del  Disegno.  In  1784,  uiteindelijk,  zou  deze  academie  onder 

Groothertog Pietro Leopoldo omgevormd worden tot de Accademia delle Belle arti.57 Toch was 

dit  niet de eerste uiting van kunsteducatie in deze stad. Zoals Karen-edis Barzman aangeeft  

bestonden  voorlopers  van  de  academie  in  de  scholen  van  kunstenaars  als  Bartolomeo 

Bandinello  of  de  Scuola  di  San Marco  van Bertoldo  di  Giovanni,  onder  patronage  van  de 

Medici,  waar  leerlingen  onderricht  werden  in  de  praktijk  en  theorie  van  de  kunsten.  De 

Accademia  del  Disegno  echter  onderscheidde  zich  als  instelling  met  een  gedefinieerd 

pedagogisch  programma.58 Ook in  andere  steden ontstonden academies;  de  Academia  degli  

Incamminati van de broers Carracci in 1582 in Bologna, de Romeinse Accademia di San Luca  

in  1593 onder  de bescherming van paus Clemens VIII,  de  1620  Accademia Ambrosiana  in 

Milaan en later de Accademia Clementina in de pauselijke staat van Bologna in 1710. In deze  

ontwikkeling is ook de academie van Calvaert te plaatsen.

Een  academie  te  openen  in  Bologna  was  voor  een  buitenlander  geen  eenvoudige 

opgave, zoals Twiehaus aangeeft; door de vele regels in de statuten van de ambachtelijke gilden 

van Bologna werd getracht te voorkomen dat vrije ambachtslieden een werkplaats stichtten in 

de stad.59 Toch lukte het Calvaert om in 1575 na zijn terugkeer uit Rome een academie op te 

richten  die  op  zijn  hoogtepunt  meer  dan  140 leerlingen telde.60 Volgens  Simone  Bergmans 

bevonden zich onder zijn leerlingen onder andere Vincenzo Spizani, Gabriele Ferrantini, Pier 

Maria da Cravalcore, Antonio Maria Manico, Gia Battista Pertusio, Matteo Bordone, Francesco 

Gessi,  Gio  Schinardo,  Vincenzo  Gott,  Orazio  Ferrantini,  Gio  Battista  en  Marco  Antonio 

Fellini.61 Zijn  belangrijkste  leerlingen  waren  echter  Guido  Reni,  Francesco  Albani,  

Domenichino  en  Guercino  die  in  hun  tijd  bij  Calvaert  met  name  vele  koperschilderingen 

57 Zie voor de ontwikkeling van de academie in Florence Barzman, K., The Florentine Academy and the  
Early Modern State. The Discipline of Disegno. Cambridge, 2000. Introduction.

58 Barzman: 4-7
59 Twiehaus: 28 Zoals Twiehaus beschrijft moest een schilder akkoord gaan met de regels van het gilde 

met betrekking tot het leerlingwezen, prijzen, gebruik van materialen en technieken. Ingescheven 
staan in het gildeboek vroeg onder andere om een minimumleeftijd, onberispelijk leven en een vereist 
burgerrecht, welke pas na twee generaties wonen in Bologna werd uitgegeven. Inschrijving in het 
Liber Matricularum Societatum Bononiensium was voor een buitenlander moeilijk en was pas 
mogelijk voor Calvaert in 1597. Echter kon Calvaert zich eerder al inschrijven in het gilde en een 
academie openen. 

60 Fortunati Pietrantonio (II): 684
61 Bergmans 1934: 14
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maakten.  Calvaert  speelde aldus een grote  rol  in  de opleiding van de jonge kunstenaars  in  

Bologna.62 Toch stapten zij uiteindelijk alle vier over naar de in 1582 door de Carracci gestichte  

Accademia degli Incamminati. 

De academie van de Vlaming was meteen succesvol, ondanks de populariteit van de 

school  van  zijn  vroegere  leermeester  Prospero  Fontana,  en  was  bekender  dan  de  andere 

schilderopleidingen in de stad.63 Dat Calvaert door zijn academie bekendheid en waardering 

genoot blijkt uit Malvasia, die zijn levensbeschrijving van Calvaert in de Felsina Pittrice begint 

met het benoemen van zijn kwaliteiten als leraar. “...Dionisio Calvarte che fuori che di giovare 

al  prossimo  coll'erudir  scolari  e  fare  allievi,  mostrò  non  avere  maggior  genio  e  premura, 

insegnando con amore, correggendo con pazienza, animando colla lode e co'premii, tenendo in 

freno col timore e col castigo, ed insomma in tal guisa indefessamente insegnando, che dalla sua 

chosero, e fra questi i più celebri e rinomati, ch'abbia veduto il nostro secolo, come un Guido,  

un Albani, un Domenichino e simile.”64 “ Dionisio Calvarte die behalve het van nut zijn voor de 

medemens met het onderricht van scholieren en leerlingen, met geduld corrigeerde, vol lof en 

met  prijzen  bemoedigend,  met  vrees  en  straf  in  bedwang  houdend,  en  aldus  zodanig 

onvermoeibaar  onderwijzend  dat  in  zijn  werkplaats,  en  onder  dezen  de  meest  bekende  en 

gerenommeerde  waren,  die  onze  eeuw  heeft  gekend,  zoals  een  Guido,  een  Albani,  een 

Domenichino en gelijkwaardigen.”

Malvasia  voorziet  ook  in  een  beschrijving  van  de  academie.  Belangrijk  voor  het  

onderwijs waren de tekeningen en prenten die in de lesruimte te vinden waren om zowel de  

“invenzione e ricchezza” te onderwijzen; van werken van gerenommeerde meesters als Albrecht  

Dürer en Lucas van Leyden, tot gravures naar Italiaanse meesters als Raffaello Sanzio door 

Marcantonio Raimondi,  Giulio Bonasone en anderen.  Hiernaast  bevonden zich in de ruimte 

twee  afgietsels  van  Griekse  hoofden.65 Deze  tekeningen  en  afgietsels  dienden  in  de 

atelierpraktijk  als  voorbeelden  voor  het  tekenen,  dat  in  de  Renaissance  werd  gezien  als  

belangrijkste onderdeel van het onderricht van schilders. 

Leerlingen aan de academie kregen les in een uitgebreid curriculum. Met betrekking tot  

de  atelierpraktijken kregen zij  in  de lijn  van de hiërarchische traditionele  werkplaatsen een  

ondergeschikte  taak  als  het  voorbereiden  van  de  verf  of  schildersdoeken  en  oudgediende 

studenten  mochten  aan  altaarstukken  meewerken.  Calvaert  overstijgt  echter  ook  de 

werkplaatsen van zijn tijd door niet enkel in deze praktijkopleiding te voorzien maar leerlingen  

een uitgebreide opleiding bood, waarin praktijk en theorie naast elkaar bestonden en tekenen 

62 Pepper, D. S. [ed], The school of Bologna 1570-1730, Calvaert to Crespi. Bologna, 1987: 12-13
63 Bergmans 1934: 10, 12
64 Malvasia: 1967: 197
65 Malvasia, 1967: 198-199

p.17



een belangrijke plaats innam. Calvaert las traktaten voor aan leerlingen over architectuur en 

illustreerde aan de hand van praktische voorbeelden de regels van het perspectief. Hiernaast 

leerden zij over de iconografie van schilderwerken, schilderden landschappen naar de natuur en 

naast deze praktijk werd ook aan bespreking van de tekeningen veel tijd besteed. 66 De leerlingen 

kregen onderricht in  de regels van het perspectief,  het  weergeven van de menselijke figuur, 

anatomie en het verklaren en benoemen van alle delen van het menselijke structuur, de botten en 

spieren,  maar ook het  juist  weergeven van architectuur.67 De opleiding van Calvaert  volgde 

hiermee  de  academische  principes:  studie  van  de  anatomie,  perspectief  en  analyse  van  de 

werken.68 Het is niet verwonderlijk dat dat Malvasia in zijn werken Calvaerts academie dan ook 

als scuola en niet als bottega benoemt.

Malvasia brengt echter ook naar voren dat Calvaert zijn beste leerlingen liet werken 

onder zijn naam. Zij brachten een noemenswaardige tijd van hun verblijf aan de academie door 

met het vervaardigen van kopieën op schaal van zijn grote altaarstukken op kleine koperplaten, 

die in Italië een grote afzetmarkt hadden en die Calvaert aanpaste om ze onder zijn naam te  

kunnen verkopen.69 Zoals Malvasia stelt had Calvaert hiermee het doel voor ogen om geld te 

verdienen, wat weinig anders was dan in de traditionele werkplaatsen.

Zowel  de  rijkheid  van  leermiddelen  in  de  school  van  Calvaert  als  de 

geconceptualiseerde  educatieve  inhoud  die  theoretisch  onderlegd  was,  maken  echter  dat 

Calvaerts  opleiding als  een schildersacademie benoemd kan worden,  vernieuwender  dan de 

gangbare werkplaatsen. Een combinatie van theorie en praktijk zoals eerder bij de Florentijnse  

academie ontstaan, was zichtbaar bij Calvaert en zou later ook bij de Carracci academie tot  

uiting  komen.  Calvaert  weerspiegelde  hiermee  de  toenemende  professionalisering  van 

kunstenaars en de toenemende institutionalisering in de tweede helft van 16e eeuw.70 

In Calvaerts academie was de praktijk van het tekenen van groot belang; een didactisch 

hulpmiddel waarmee hij eveneens onder zijn studenten de kennis van de noordelijke prenten 

verspreidde.71 Zoals  gangbaar  in  de  zestiende  eeuw  betekenden  tekeningen  niet  enkel  een 

voorbereidende fase bij  het maken van de schilderingen, maar speelden in de academie een 

belangrijke rol bij de studie van wetenschappen, figuurtekenen, anatomie en draperiestudies.72

66 Twiehaus: 33-34
67 Malvasia 1967: 198-199
68 Bergmans 1934: 12-13 
69 Malvasia 1967: 164-167
70 Twiehaus: 34
71 Cattoi, D.,Una nuova proposta per Denys Calvaert disegnatore. B 933 d In: Studi trentini di scienze 

storiche. 2, 86.2007, p. 125-133: 129 
72 Zie Barzman: 43-175 voor uitgebreide omschrijvingen van deze praktijken in de academie van 

Florence, die ook onderdeel waren van het curriculum van de academie van Calvaert.
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De Accademia degli Incamminati van de Carracci werd in 1582 opgericht en nog meer 

dan  bij  Calvaert  werd  aandacht  geschonken  aan  de  bespreking  van  de  theorie,  anatomie, 

literatuur en andere onderwerpen relevant voor de kunst.73 De academie van Calvaert kon niet 

op tegen deze nieuwe leer en verloor steeds meer van zijn leerlingen. Toch ziet het er naar uit  

dat de opleiding van Calvaert, met name met betrekking tot de weergave van de menselijke  

figuur, reeds elementen bevatte die pas later op grotere schaal overgenomen zouden worden 

door  de  academie  van  de  broers  Carracci.74 De  academie  had  alle  onderdelen  van  een 

academische studie in zich en kan als een volwaardige academie beschouwd worden. Hiernaast  

was de school met zijn meer dan 140 studenten van grote omvang. Volgens Bergmans kan zelfs 

gezegd  worden  dat  zonder  uitzondering  alle  jonge  kunstenaars  in  Bologna  zijn  opleiding 

genoten.75 Anderen  echter,  zoals  Feigenbaum,  stellen  dat  Calvaerts  academie  autoritair  en 

ouderwets zou zijn in tegenstelling tot de Carracci academie.76 

Hoewel de academie van de Carracci meer bekendheid genoot dan de academie van 

Calvaert, had de school van de Vlaming reeds dezelfde elementen in zich en mag hierom naar  

mijn  idee  als  een  waardige  voorganger  beschouwd  worden.  Olmstead  Tonelli  beschrijft  de 

opmerkelijke  consistentie  tussen  de  onderdelen  van  het  curriculum  van  de  verschillende 

academies.77 De educatie van kunstenaars bij de Carracci is volgens haar geïnspireerd op die van 

Florentijnse academie.78 Zij slaat echter academie van Calvaert over die jaren voor de Carracci  

academie bestond en ook al deze punten in het curriculum had. Naar mijn idee dient Calvaert  

gezien te worden als een belangrijke schakel in de ketting.

73 Pepper, D. S., Guido Reni. A Complete Catalogue of his Works with an Introductory Text. Oxford, 
1984: 17-19

74 Kloek, W. & Meijer, B.W., Fiamminghi e Olandesi a Firenze. Disegni dalle collezioni degli Uffizi.  
Firenze, 2008: 80

75 Bergmans 1934: 12
76 Feigenbaum, G., Practice in the Carracci Academy. In: Lukehart, P. M. [ed], The Artist's Workshop. 

Washington, 1993.: 59-63
77 Olmstead Tonelli, L., Academic Practice in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Children of  

Mercury. The Education of Artists in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Providence, 1984: 96-
97

78 Olmstead Tonelli: 106
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4. Calvaerts tekeningen in de Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi

Aan het einde van de veertiende eeuw ontstond in Italië belangstelling voor een meer 

realistische weergave, ook van de menselijke figuur. Deze belangstelling werd niet enkel steeds 

groter maar vroeg ook om meer unieke voorbeelden.79 Kunstenaars hadden vaak de beschikking 

over modeltekeningen die werden afgestemd op datgene waar de compositie om vroeg. Deze 

“kant en klare modellen voor de menselijke figuur” zoals Paul van den Akker ze noemt80 werden 

afzonderlijk gebruikt en gecombineerd om nieuwe figuren te maken.

De juiste weergave van de menselijke figuur en studie naar model was voor zowel de 

opleiding  van  de  tekenaar  als  het  ontwerpen  voor  kunstwerken  essentieel.  Hoewel  soms 

getekend  werd  naar  levend  model,  werden  patroonboeken,  tekeningen,  prenten  of  houten 

modellen ook gebruikt als voorbeelden.81 

Bij  de Nederlandse en Vlaamse tekenkunst,  met name bij  de Italianisanten, werd de  

figuur  veelal  weergegeven als  onderdeel  van  een  historie-,  landschap-  of  genrestuk.  Bij  de 

figuurstudies werd minder belang gehecht aan houding of type en deze studies werden gemaakt  

om later als secundair onderdeel toegepast te worden op composities.82 Het componeren van 

figuren was niet van toepassing.

De vraag dringt zich op welke plaats Calvaerts figuurstudies hierin innamen? Volgde 

Calvaert de traditie van de Vlaamse schilderkunst, werkte hij in de stijl van de Italianisanten of 

heeft hij zich aan de Italiaanse traditie aangepast? Zeker is dat tekeningen en figuurstudies een  

centraal  component  zijn  in  Calvaerts  werk,  zowel  als  studiemateriaal,  onderdeel  van  het  

ontwerpproces van zijn schilderwerken als ook voor onderricht  in de academie, en gebruikt 

werden als doelgericht proces tussen het idee en de uitvoering van het schilderwerk. 83 In het 

GDSU bevinden zich achtendertig tekeningen van Denys Calvaert, aan de hand van zeven van 

deze zal  ik  zijn figuurstudies bespreken.  Ik heb die  tekeningen geselecteerd die  beschouwd 

worden als figuurstudie en met zekerheid aan Calvaert toegeschreven zijn; over vele tekeningen 

bestaat twijfel over de toeschrijving waardoor het mij niet juist lijkt deze te bespreken in dit  

onderzoek.  Omdat  de  datering  van  deze  tekeningen  onbekend  is  en  deze  aldus  niet 

chronologisch besproken kunnen worden, zijn de tekeningen in volgorde van inventaris nummer 

opgenomen in dit onderzoek. 

 

79 Akker, P. van den, Sporen van vaardigheid. De ontwerpmethode voor de figuurhouding in de  
Italiaanse tekenkunst van de renaissance. Abcoude, 1991: 11-12

80 Akker, van den: 27
81 Ames-Lewis, F., “The Renaissance draughtsman and his models”. Dethloff, D. [ed.] In: Drawing:  

Masters and Methods. Raphael to Redon. Londen, 1992;
82 Schatborn, P. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw. Den Haag, 1981: 28
83 Twiehaus: 148 p.20



4.1 Een staande en geknielde heilige

Figuur 3:

Object; tekening

Voorstelling; een staande en geknielde heilige

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur; geen

Datering; niet bekend

Materialen  en  techniek;  zwart  krijt  en  wit 

hoogsel op blauw papier

Afmetingen; 256 x 173 mm

Inscripties;  bovenzijde  verso  “C.631  – 

D.2349”  en  “Dionisio  Calvaert”;  onderzijde 

verso “2349 F”; stempel Uffizi aan onderzijde 

recto

Beschadigingen;  papier  aan  bovenzijde  rond 

afgesneden  en  gelijmd  op  eveneens  blauw 

papier

Locatie;  Gabinetto  Disegni  e  Stampe  degli 

Uffizi, Firenze

Inv. nr.; 2349 F

Deze figuurstudie toont een staand mannelijk figuur en een vrouwelijk figuur knielend bij een 

lessenaar. Het mannelijk figuur staat ten voeten uit aan de linkerzijde van het papier. Met het 

rechterbeen iets gebogen voor zich geplaatst,  de linkerarm opgeheven en met de wijsvinger 

omhoog wijzend kijkt hij de beschouwer recht aan. Onder zijn rechterarm houdt hij een groot  

boek. Aan de linkerkant van het blad, achter de primaire figuur, zit een vrouwelijk figuur. Haar  

linkerarm leunt op een lessenaar of tafel en de handen zijn gevouwen als in gebed. Haar hoofd  

is licht naar achter gekanteld en ze kijkt omhoog naar de rechterzijde van de tekening, in de  

andere richting dan de mannelijk figuur. 

Beide figuren zijn zorgvuldig uitgewerkt,  hoewel de achterste in iets  mindere mate.  

Weinig schetslijnen zijn zichtbaar en de tekening lijkt nauwkeurig in één keer goed opgezet te  

zijn  zonder  noemenswaardige  correcties.  Het  vrouwelijk  figuur  is  in  mindere  mate 

gedetailleerd; de haren zijn in enkele lijnen weergegeven en het gezicht is niet gearceerd maar 

enkel in loodwit opgehoogd. Met aandacht voor detail zijn beide gezichten en uitdrukkingen 

weergegeven en met name is er aandacht voor de plooival van de kleding. 
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Van Calvaert is bekend dat hij, wellicht tijdens zijn periode in Rome, studies gemaakt heeft naar  

draperieën en plooien in kledingstukken en stoffen. Een voorbeeld hiervan is de draperiestudie 

van een knielend figuur die zich ook in de Uffizi bevindt.84 De grote aandacht die in deze studie 

is  besteedt  aan de plooival  van de kleding kan er  op wijzen dat  aan deze tekening eerdere 

draperiestudies ten grondslag liggen. De detaillering in de plooiing van de kleding is met name 

bereikt door middel van de arcering waarmee een groot contrast in licht en donker is bereikt,  

wat versterkt is door het gebruikt van loodwit om gedeelten naar voren te laten komen. Hiermee 

kenneb beide figuren een grote mate van plasticiteit.

Of de twee figuren naar levend model getekend zijn is moeilijk te bepalen. Beiden zijn  

zeer naturalistisch weergegeven, maar tonen wanneer in detail bekeken ook enkele fouten. Zo 

zijn de voeten van de man in verhouding te klein en de handen van de vrouwelijk figuur in 

vergelijking  met  haar  lichaam  juist  weer  te  groot.  Hoewel  deze  onjuistheden  ook  als 

vergissingen van de kunstenaar beschouwd kunnen worden,  is  het  waarschijnlijker dat  deze 

tekening een voorbeeld is van de eerder genoemde figuren die gecombineerd zijn uit eerdere  

tekeningen waar bij het samenstellen deze fouten zijn ontstaan. 

Er  is  geen  verband  te  leggen  tussen  deze  tekening  en  andere  tekeningen  of  

schilderwerken van Calvaert.  Er  kan dus niet  bepaald worden of  deze tekening een directe 

voorstudie is geweest voor een later werk of als oefentekening beschouwd kan worden. Noch 

kan aangetoond worden dat deze figuren uit figuren op eerdere tekeningen zijn samengesteld.  

Toch  lijkt  mij  deze  studie,  met  eerder  genoemde  argumenten,  met  zekerheid  als  een 

gecombineerde tekening te beschouwen.

84 Denys Calvaert, draperiestudie. Zwart krijt en wit hoogsel op blauw papier, 282 x 210 mm. Gabinetto 
Disegni e Stampe degli Uffizi, inv. nr. 13154 p.22



4.2 Knielende man met opgeheven rechter arm

Figuur 4 & 5:

Object; tekening

Voorstelling;  knielende  man  met  opgeheven 

rechterarm (recto)

Knielende man met opgeheven armen (verso)

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur; bovenzijde verso “Dionisio fiamingo”, 

linksonder verso “Dionino fiamm': “

Datering; niet bekend

Materialen  en  techniek;  beige  papier  met  rood 

krijt

Afmetingen; 260 x 193 mm

Inscripties; rechts onder verso “c.631 – D: 2350”. 

Stempel Uffizi aan onderzijde

Beschadigingen;  geen  beschadigingen,  enkel 

slijtage

Locatie; Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 

Firenze

Inv. nr.: 2350 F

Een tweede tekening van Calvaert  in het  GDSU vertoont  op beide zijden van het  blad een 

knielende man, met opgeheven armen. De twee figuren zijn elkaars spiegelbeeld en blijken in 

grote lijnen dezelfde houding te hebben en op dezelfde plaats op het papier te staan. 

Op de voorzijde van het blad85 bevindt zich een naar rechts gewend figuur. Geknield op 

het linkerbeen, met de rechterhand opgeheven en de linkerhand naar voren uitgestoken, vormt 

de figuur een diagonale compositie. De linkerarm echter, is in geschetste lijnen ook naast het 

lichaam naar beneden gewend afgebeeld. In de hand bevindt zich een rechthoekig object, dat  

wellicht  een boek kan voorstellen.  Ook onder het  rechterbeen,  dat  schuin voor de figuur is 

geplaatst, ligt op de grond een boek. Naast het boek is in geschetste lijnen een opzet voor een  

knie en onderbeen weergegeven, samen met de linkerarm de enige zichtbare correcties in de 

85 De zijde van het blad dat op dit moment als de voorzijde wordt beschouwd. p.23



tekening. Het rechterbeen echter lijkt teveel op de voorgrond van de tekening geplaatst te zijn 

waardoor  de  houding  enigszins  onjuist  en  onnatuurlijk  oogt.  Door  de  naar  voren  gebogen 

houding,  het  hoofd  dat  is  afgewend  van  de  beschouwer  en  de  omhoog  geheven  geopende 

rechterhand weet de figuur een mate van spanning te creëren. Dit idee wordt versterkt door een 

negental lijnen die evenwijdig aan de rechterarm getekend zijn en boven de arm van de elleboog 

tot vlak voor de pols lopen. De figuur heeft een grote mate van plasticiteit door middel van licht  

en  schaduwwerking.  De  lichtbron bevindt  zich  aan  de  bovenzijde  van  de  tekening,  belicht  

scherp  de  rug,  de  achterzijde  van  het  hoofd  en  rechterarm van  de  figuur  en  hult  de  rest  

grotendeels in de schaduw.

Op  het  verso  van  het  blad  is  een  eveneens  knielend  figuur  getekend.  In  dezelfde 

houding en plaats op het papier als de figuur op het recto, maar getekend in spiegelbeeld. De 

man is naar links gewend en knielt op de rechterknie, het linkerbeen naar voren geplaatst. Met 

het bovenlichaam leunt hij naar voren en beide handen zijn opgeheven, hoewel de rechterarm 

ook naast het lichaam naar beneden gestrekt is weergegeven. Gelijk als op het recto is hier een 

correctie aangebracht in de houding. Ook hier lijkt de rechterarm, in spiegelbeeld van de andere 

figuur, op een boek te leunen.

De tekening in rood krijt is in snelle lijnen opgezet, waarbij iedere lijn enkele malen is  

geprobeerd voordat de uiteindelijke lijn is neergezet. De figuur is getekend in een vlotte stijl,  

met zichtbare verbeteringen in de houdingen, de weergave van de ledematen en de kleding. De 

rechterarm is op een schetsmatige wijze in enkele lijnen getekend. De knie van het linkerbeen is 

op een schetsmatige manier getekend, voor hij uiteindelijk in een zorgvuldig getrokken lijn is  

neergezet. Vergeleken met de tekening op de voorzijde van het papier is er weinig sprake van 

een  gedetailleerde  uitwerking.  Waar  bij  de  studie  op  het  recto  het  gezicht  en  haar,  en  de 

gedrapeerde plooien in de kleding van de figuur meer in details zijn uitgewerkt zijn deze op het  

verso  suggestief in een aantal snel geschetste lijnen opgezet. De tekening weet een grote mate 

van plasticiteit en een beweeglijke lijnvoering te bereiken. 

Zoals eerder genoemd zijn deze twee tekeningen in spiegelbeeld op dezelfde plaats op 

het blad getekend. Zoals ook W. Th. Kloek aangeeft is hierbij sprake van spiegelbeeldigheid.86 

Calvaert maakte voor de basisvorm van het lichaam dankbaar gebruik van het – wanneer tegen 

het licht gehouden – doorschijnende papier. De op de ene zijde van het papier getekende figuur  

kon  hij  op  deze  manier  in  een  enigszins  herziene  versie  op  de  andere  zijde  van  het  blad 

eenvoudig  overnemen.  De  basisvorm van  de  figuur  kon  hij  op  deze  manier  gebruiken  als 

uitgangspunt voor de tweede schets.

Welke tekening als eerste getekend is en later diende als uitgangspunt voor de tweede, is  

niet eenvoudig vast te stellen. Het recto is meer uitgewerkt dan de tekening op het verso, die in  

meerdere mate in vluchtige lijnen is geschetst en correcties bevat. Het lijkt erop dat de tekening 

86 Kloek 1993: 65 p.24



die op dit moment wordt beschouwd als de voorzijde een verbeterde versie is van de compositie 

op het recto. Ook Kloek onderschrijft dit en geeft als voorbeeld dat de plaatsing van de benen en  

armen zijn verbeterd. Calvaert verkoos de beste optie voor de houding van de figuur en heeft 

deze uitgewerkt, hoewel nog steeds twee mogelijkheden voor de plaatsing van de linkerarm en 

-been zijn gegeven.87

De verschillende mogelijkheden voor het weergeven van een knielend persoon, die zijn 

getoond op beide zijden van deze tekening, kunnen beschouwd worden als voorstudies voor een 

schilderij  of  zoals  ik  verwacht,  als  een  studieblad  waarin  verschillende  mogelijkheden zijn  

beproefd  en  geïllustreerd.  Calvaert  heeft  in  ieder  geval  de  naar  rechts  gewende  versie  in 

spiegelbeeld gebruikt voor een grotere compositie in twee tekeningen van de Hemelvaart in het  

Szépművészeti  Múzeum  Boedapest  en  het  Rijksprentenkabinet  Amsterdam88.  Zowel  de 

houdingen komen hierbij overeen met de Uffizi tekening, als de weergave van het boek dat zich 

bij de knielend figuur op de grond bevindt.

Naar mijn idee wijzen de oefeningen met houdingen en spiegelbeeld op deze tekeningen 

ook op het feit dat dit een instructietekening kan zijn, waarbij door Calvaert aangegeven is hoe 

een  bepaalde  houding  op  verschillende  manieren  uitgebeeld  kan  worden.  Het  bestuderen, 

herzien en weergeven van de figuur kan uitgevoerd zijn om de beste oplossing te vinden voor  

het  weergeven  van  de  houding.  Niet  enkel  voor  het  creëren  van  een  onderdeel  van  een 

compositie, maar ook om voor een leerling dit proces te illustreren. De verschillende houdingen 

die af te lezen zijn van de tekening wijzen op de mogelijkheid dat Calvaert gebruik maakte van 

een  studiomodel  die  op  verschillende  manieren  poseerde  zodat  Calvaert  de  verschillende 

effecten van houding kon bestuderen.

87 Kloek 1993, 65.
88 Kloek betoogde (Kloek 1993, 66), naar mijn idee aannemelijk, dat de naar rechts gewende figuur 

gebruikt is in de composities van de twee volgende tekeningen van de Hemelvaart; Denys Calvaert, 
De Hemelvaart, pen en gewassen inkt in bruin, 455 x 322 mm. Szépművészeti Múzeum / Museum van 
de Schone Kunsten, Boedapest. En Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam. p.25



4.3 Hercules 89

Figuur 6:

Object; tekening

Voorstelling; Hercules

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur;  op  verso  “Di  Dionisio 

Fiammingo”

Datering; niet bekend

Materialen en techniek; beige papier met pen 

in bruin over rood krijt en houtskool

Afmetingen; 372 x 265 mm

Inscripties;  proportienotities; stempel Uffizi 

aan onderzijde

Beschadigingen; geen beschadigingen, enkel 

slijtage

Locatie;  Gabinetto  Disegni  e  Stampe  degli 

Uffizi, Firenze. 

Inv. nr.: 12241 F

Met een grote aandacht voor de anatomie en juiste weergave van het menselijk lichaam tekende 

Calvaert dit staande naaktfiguur, waarvan aangenomen wordt dat het model Hercules voorstelt.  

In een contraposto houding leunt de man met de rechterhand op een houten knots die naast zijn 

rechtervoet op de grond staat. De linkerarm is gestrekt opzij opgeheven en in zijn hand houdt de 

figuur een moeilijk te identificeren stuk stof.90 Het hoofd van de figuur is licht achterwaarts naar 

zijn rechterschouder gekanteld, waardoor het gezicht driekwart van opzij zichtbaar is.

Naast dit naaktfiguur zijn twee centimeter rechts ten opzichte van het rechterbeen op 

schetsmatige manier een been en voet getekend en enkele millimeters onder de rechterarm van 

de figuur eveneens de omtreklijnen van een arm. Deze vluchtig geschetste tekeningen kunnen 

beschouwd worden als ondertekeningen en tonen dat Calvaert oorspronkelijk waarschijnlijk de 

intentie had de figuur meer  op het  midden van het  papier  te plaatsen.  Ten slotte  is  aan de  

linkerzijde van de primaire figuur op een dunne en schetsmatige manier een andere studie van 

een been getekend, gezien van de achterzijde.

89 Opgesteld aan de hand van; Bosman, L. & Koot, R. & Hoogenboom, A., handleiding academische 
vaardigheden. Utrecht, 2006. Hoofdstuk 3: Een kunstvoorwerp beschrijven.

90 In Kloek/ Meijer 2008: 79  wordt de suggestie gegeven dat het een stuk stof kan voorstellen, mogelijk 
een stof in een dubbele knoop, een strik, of een paar leidsels. p.26



Zowel de naaktfiguur als de studie van het been zijn in eerste instantie getekend in rood 

krijt, waarna ter versterking de studie deels- en de primaire figuur in zijn geheel gearceerd is in  

hetzelfde krijt. Hierbij zijn de spieren en schaduwen op het lichaam weergegeven in arcering en 

is bij de belichtte delen het papier zichtbaar gebleven. Vervolgens is over het krijt met pen in  

bruin de omtrek van de figuur weergegeven en zijn de details in het gezicht en haar aangezet. 

De tekening bevat  verschillende proportienotities en -aanwijzingen in rood krijt.  De 

instructies  lijken  in  dezelfde  laag  te  zijn  getekend  als  de  ondertekening  van  de  primaire 

mannelijk figuur in rood krijt en zijn waarschijnlijk aangebracht voor de overtekening in pen. 91 

Een loodrechte lijn is getrokken vanaf de bovenzijde van de tekening, verder lopend door de 

hals van de mannelijk figuur, het midden van zijn lichaam en het midden van zijn rechter enkel  

en  voet.  Hiernaast  zijn  dun  opgezet  twee  verticale  lijnen  getekend  die  de  breedte  van  de 

schouders aangeven. Horizontale lijnen bevinden zich rechts naast zijn hals ter hoogte van de 

kin; van links naast de figuur tot aan zijn linkerarm ter hoogte van de tepels; ter hoogte van de 

heup en rechter pols; een lijn midden door de knieën; en ten slotte een lijn midden door de  

enkels.  Met  deze  horizontale  lijnen  is  de  figuur  in  vier  evenredige  blokken  opgedeeld  

(doorsneden door de verticale lijn in acht blokken), met boven en onder deze vier vakken twee 

kleinere  ruimten voor  hoofd en voeten.  Deze kunnen beschouwd worden als  lijnen om een 

indicatie van de proporties van de figuur te geven. 

Naast deze vier ingedeelde vlakken staan rechts van de figuur proportienotities. Helaas 

zijn deze notities, ook opgezet in rood krijt, slecht zichtbaar waardoor het gissen blijft naar de  

juiste betekenis. Ten hoogte van het bovenbeen staat de notitie “le cosse”. Dit kan in modern  

Italiaans vertaald worden als “le cosce” wat bovenbeen of dij betekent. Verticaal staat tussen de  

horizontale lijnen tweemaal aangegeven tussen pijlen de notitie “fatze”. Dit zou een afkorting of  

benaming kunnen zijn van “fattezze”, wat kenmerken of eigenschappen betekent. Waarschijnlijk 

verwijst  Calvaert  met  deze  woorden  naar  de  proporties  van  de  figuur,  en  waren  deze 

aantekeningen  bedoeld  om  de  evenredigheid  in  de  vier  vlakken  en  de  bijbehorende 

verhoudingen aan te geven.

De tekening toont een grote overeenkomsten met een andere tekening van Calvaert, die 

zich in het  Rijksprentenkabinet  Amsterdam bevindt  en eveneens een mannelijk figuur toont  

waarvan verondersteld wordt een Hercules voor te stellen. Vergelijkbaar met de Uffizi-Hercules 

bevat deze tekening een mannelijk naakt, getekend met aandacht voor de anatomie en vergezeld 

door  proportienotities  en  figuurschetsen.  Naast  de  mannelijk  figuur  bevindt  zich  de 

Nederlandstalige inscriptie “dese figure mach mij meten in twe paerte om te beghinnen van het  

hueft  tot  op den kul  van dar  tot  aen het  hielken van den voedt”92.  Het  opschrift  “Dionisio 

91 Bij bestudering lijken de lijnen in krijt onder de overtekening in pen te lopen en zijn naar mijn mening 
dan ook eerder, tegelijkertijd met de ondertekening in krijt, aangebracht.

92 Boon, K.G. Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries in the Rijksmuseum.  
Text. Den Haag, 1978. 43 p.27



Fiamengo” op het verso toont dat dit inderdaad een tekening van Calvaert is. Evenals de Uffizi  

tekening is dit een studie naar de proporties van de menselijk figuur. Waar de Italiaanse tekening 

echter met name hulp- of voorbeeldlijnen bevat, die een aanwijzing geven hoe een figuur te  

tekenen, zijn op deze tekening de proportienotities veelal geschreven. Hiernaast zijn de twee 

geschetste hoofden aan de bovenzijde van de tekening volgens W. Th. Kloek bedoeld om aan te 

geven hoe de essentie van een kop en een eerste uitwerking daarvan gemaakt kunnen worden.  

Hiermee zou het blad volgens hem een zuivere instructietekening zijn waarbij het hoofd eerst in 

ovale lijnen is aangegeven en vervolgens meer nauwkeurig is uitgewerkt.93 

Bij beide tekeningen kan echter de vraag gesteld worden of Calvaert de tekeningen naar 

de natuur tekende, naar een levend model. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Van 

de  Rijksmuseum Hercules  is  bekend dat  deze  is  getekend  naar  voorbeeld  van  de  Farnese  

Hercules,  die  zich  thans  in  Napels  bevindt.94 Na  zijn  herontdekking  in  1548  bevond  het 

beeldhouwwerk  zich  echter  in  het  Palazzo  Farnese  in  Rome  en  Calvaert  heeft  tijdens  zijn 

verblijf in deze stad dus de mogelijkheid gehad dit  klassieke beeldhouwwerk te bestuderen. 

Inderdaad gelijken zowel de Rijksmuseum als de Uffizi Hercules in houding op dit klassieke 

voorbeeld, dat beschouwd wordt als de ultieme belichaming van fysieke kracht en de ideale  

proporties.95 Er  bestaan  verschillende  van  deze  tekeningen  naar  antieke  beeldhouwwerken, 

waaronder  deze  Hercules  Farnese,  begeleid  door  proportienotities.96 In  de  studie  van  de 

menselijk figuur is deze tekening dus niet uniek in zijn soort. De tekeningen in de Uffizi en het  

Rijksprentenkabinet zijn zeer waarschijnlijk getekend naar dit  antieke beeldhouwwerk, maar 

verschillen echter toch teveel om als een zuivere kopie beschouwd te worden. Het is deels de 

houding en vooral de weergave van het lichaam dat verschilt; de weergave van de spieren, de 

uiterlijke kenmerken. Waar de Farnese Hercules een geïdealiseerde klassieke weergave van het 

menselijk lichaam is, zijn Calvaerts figuren meer natuurlijk weergegeven. Echter kan dit niet te 

verklaren  zijn  vanuit  de  stelling  dat  Calvaert  een  tekening  maakte  direct  naar  de  natuur,  

daarvoor zijn er teveel overeenkomsten met de Farnese Hercules. 

Een aannemelijke verklaring hiervoor zou zijn dat Calvaert een levend model in een 

enigszins aangepaste houding van de Farnese Hercules nagetekend heeft, een werkwijze zoals 

sinds de vijftiende eeuw in Italië bestond. Hij maakte gebruik van een levend model om de 

juiste houding te creëren, die geïnspireerd was op het klassieke model. De houding is hierbij 

overgenomen  van  de  Farnese  Hercules  en  de  uiterlijke  kenmerken,  zoals  het  kenmerkende 

hoofd waarvan vergelijkbare terugkomen op zijn schilderwerken, van eerdere voorbereidende 

tekeningen. Hiermee is de tekening, zoals in de traditie past, een eclectische compositie van de  

Hercules  Farnese  en  een  eerder  repertoire  van  voorbereidende  tekeningen,  die  met  kleine 

93 Kloek 1993, nr. 1: 67-68
94 Turner (5): 442
95 Kloek/Meijer: 70
96 Kloek/Meijer: 80 p.28



variaties samen gecombineerd werden tot de huidige afbeelding. 

Zowel  de  Rijksmuseum-  als  de  Uffizi-Hercules  van  Calvaert  kunnen  mijns  inziens 

beschouwd worden als een instructietekening die Calvaert maakte voor de opleiding aan zijn 

academie, hoewel ze passen binnen een traditie van tekeningen naar klassiek beeldhouwwerk.  

De Hercules in het Rijksprentenkabinet roept echter de vraag op waarom de instructies in het  

Nederlands geschreven zijn. Omdat Calvaert zijn gehele carrière in Italië heeft gewerkt en deze 

tekening daar ook heeft gemaakt, is de meest logische verklaring dat er wellicht Nederlandse 

leerlingen aanwezig waren in de academie van Calvaert. Hiernaast zou het ook een tekening 

kunnen zijn uit het vroege oeuvre van Calvaert, zijn eerste jaren in Italië waarin het mogelijk 

zou kunnen zijn dat hij nog veelal in het Nederlands schreef en communiceerde. Echter, het 

opschrift  over de verhoudingen van de figuur is naar mijn idee te algemeen om enkel door  

Calvaert voor zichzelf te zijn opgetekend, waardoor de verklaring dat het geschreven is voor 

leerlingen aannemelijker is.

Figuur 7: Hercules

Figuur 8: Hercules (detail) 

Denys Calvaert, Hercules, pen in bruin over zwart krijt, 222  

x  92  mm,  Rijksprentenkabinet,  Rijksmuseum  Amsterdam.  

Inv.nr. 55:13797 

97 Foto: Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam
Gegevens tekening uit Boon: 43
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4.4 Studie voor Sint Petrus

Figuur 9:

Object; tekening

Voorstelling; studie voor sint Petrus

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur; geen

Datering; niet bekend

Materialen  en  techniek;  zwart  krijt,  wit 

gehoogd, pen in bruin op blauw papier

Afmetingen; 282 x 210 mm

Inscripties;  “123”  op  linker  onderzijde  en 

stempel Uffizi aan rechter onderzijde

Beschadigingen;  onregelmatig  afgesneden en 

gelijmd op blauw papier

Locatie;  Gabinetto  Disegni  e  Stampe  degli 

Uffizi, Firenze

Inv. nr.; 13157 F

Het  gebruik van gekleurd  papier  werd  snel  populair  toen het  eenmaal  op de  markt  kwam. 

Blauw, afkomstig uit Venetië, was de eerste kleur papier welke ook een van de meest gewilde  

bleef, hoewel snel andere schakeringen van beige en grijs volgden.98 In de zestiende eeuw werd 

gekleurd papier vaak gebruikt en ook Calvaert begon zoals bij deze studie te tekenen op blauw 

papier opgelicht met loodwit, tijdens zijn verblijf in Rome met Sabatini.99

De Petrus op deze studie zit met de rug half naar de beschouwer gekeerd. Geknield op  

de grond houdt hij de linkerarm opzij uitgestrekt en de rechterarm leunt op wat een boek op een 

tafel lijkt te zijn. Opvallend zijn de vele gebruikte technieken. De figuur lijkt eerst opgezet in  

zwart krijt, waarmee ook een arcering en sterk contrast is aangebracht in met name de weelderig  

gedrapeerde kleding. Met loodwit is vervolgens de vorm van de figuur in krijt opgezet en zijn 

details in de kleding en het gezicht naar voren gebracht. Als laatste zijn over het krijt en het  

loodwit met zwarte inkt lijnen aangebracht die echter niet de contouren van de kleding ophalen,  

maar de contouren van het lichaam onder de kleding volgen;  de benen,  torso, linkerarm en 

hoofd. 

98 Lambert, S., Drawing. Technique & Purpose, an introduction to looking at drawings. London, 1984: 
18

99 Malvasia, 1967: 196
p.30



Dit  wijst  naar  mijn  idee  op  het  educatieve 

karakter van de tekening, zoals Kloek ook aangeeft in zijn 

artikel over spiegelbeeldigheid.100 Omdat Calvaert bij deze 

studie eerst een gekleed figuur volledig uitgewerkt heeft 

en vervolgens over deze tekening de contouren van het 

lichaam van Petrus heeft weergeven kunnen leerlingen dit 

ontwerp gebruikt hebben in hun opleiding als voorbeeld 

voor  zowel  een  studie  van  een  gekleed  als  een  naakt 

knielend figuur.101

De tekening is echter niet enkel voor  educatieve 

doeleinden gebruikt maar ook als studie voor tenminste 

één olieverfschilderij  op koper. De tekening is namelijk 

in  verband  gebracht  met  de  Assunzione in  de  Galleria 

degli Uffizi, ook van de Vlaamse schilder.102 De geknielde 

figuur rechtsonder op de tekening is namelijk een vrij exact spiegelbeeld van de figuur op de 

tekening.  Niet  enkel  de  houding  komt  overeen,  maar  hiernaast  zijn  beide  figuren  vanuit 

hetzelfde oogpunt van de beschouwer weergegeven, is de positie van benen en voeten dezelfde 

en lijkt op beide weergaven de onderste rand van het kledingstuk horizontaal gedrapeerd op de 

grond te liggen. Hiernaast leunt de linkerhand op de tekening en de rechterhand op het rametto 

op een horizontaal vlak.103 

Een aannemelijke verklaring is dat de figuur op de tekening gebruikt is als voorbeeld  

voor  de figuur  op het  schilderij.  Echter  is  het  lastig  te  bepalen of  de  tekening een directe  

voorstudie is geweest voor dit werk. Calvaert heeft verschillende malen figuren of figuurtypen 

gespiegeld en gebruikt in meerdere werken in een enigszins aangepaste vorm als de compositie  

hierom vroeg. Dit principe kan ook bij deze tekening van toepassing zijn geweest.

100 Kloek 1993: 68
101 Kloek/Meijer: 82
102 Kloek 1975: no.79
103 Kloek/Meijer: 80

Figuur 10: 
Denys Calvaert, Assunzione della  
Madonna, 1602. 58 x 45 cm. Galleria  
degli Uffizi Firenze
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4.5 Madonna met Kind, zittend op de wolken

Figuur 11:

Object; tekening

Voorstelling; Madonna met kind, zittend op de 

wolken

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur; geen

Datering; niet bekend

Materialen  en  techniek;  zwart  krijt  en  wit 

hoogsel op blauw papier

Afmetingen; 287 x 260 mm

Inscripties;  midden  voor  “4”  en  stempel 

Uffizi, verso “13161”

Beschadigingen; vlekken op midden blad

Locatie;  Gabinetto  Disegni  e  Stampe  degli 

Uffizi, Firenze

Inv. nr.; 13161 F

De  zeer  levendig  en  beweeglijk  getekende  Madonna  kijkt  vanuit  de  wolken  neer,  met  het 

Christuskind  in  haar  armen.  De  beschouwer  ziet  haar  van  beneden  af,  getekend  in  snelle  

schetsmatige lijnen, waarmee doeltreffend een grote plasticiteit is bereikt. De luchtige wolken 

staan in contrast met de zware plooien van de kleding, die Calvaert duidelijk bestudeerd heeft  

en van de verschillende onderdelen in de tekening het meest uitgewerkt zijn. Na een opzet in  

zwart krijt  is in eveneens zwart krijt  een arcering aangebracht en is de tekening uiteindelijk  

opgehoogd  in  loodwit.  Het  gezicht  is  niet  bovenmatig  uitgewerkt,  in  contrast  met  de  vele 

figuurstudies van Calvaert waarin met name het gezicht in detail is uitgewerkt.

Het oeuvre van Calvaert bestaat voor een groot deel uit religieus werk, waaronder ook  

deze studie. Door de vele dezelfde figuurtypen die in Calvaerts werk voorkomen was het voor 

hem mogelijk figuren te kopiëren en in verschillende tekeningen of schilderijen te weergeven, al 

dan  niet  met  de  techniek  van  de  tegendruk.  Wouter  Kloek  heeft  verschillende  van  deze 

gecompliceerde en verschillende malen gebruikte spiegelbeeldige composities onderzocht. Zo 

ook  de  weergave  van  de  Madonna  met  kind  in  de  wolken,  welke  houding  Calvaert  op 

verschillende  tekeningen  en  schilderijen  beproefde.  Inderdaad  weergaf  Calvaert  ook  deze 

Madonna in verschillende materialen en technieken, met als constante de madonna in de wolken 

en bij de meeste weergaven ook de twee heiligen onder haar.104 
104 Kloek 1993: 63 p.32



De voorbeelden die Kloek hierbij aanhaalt zijn de twee bladen van de Heilige familie.  

(zie bovenstaande afbeeldingen) Zoals Kloek aangeeft is de Madonna op het blad uit Wenen een 

voorstudie voor de compositie van het schilderij in Warschau. Eerder had Calvaert echter al een 

soortgelijke compositie gemaakt, op het blad dat zich heden in Boedapest bevindt. Bij dit blad 

heeft Calvaert niet enkel de figuren gespiegeld, maar hij heeft ook elementen aan de compositie  

toegevoegd;  een  engel  rechts  op  het  blad  en  een  andere  houding  voor  Jozef.  Naar  alle 

waarschijnlijkheid heeft Calvaert door het spiegelen de compositie in twee richtingen beproefd 

en heeft hiernaast met verschillende technieken de mogelijke uitwerkingen getest.105 

Een Madonna met een zelfde houding, voorover gebogen met het Kind op de arm, zien 

we vervolgens bij de tekeningen met de Madonna's in de wolken. Zoals Kloek aangeeft is de 

tekening  van  de  Madonna  in  de  wolken  in  de  GDSU  een  voorstudie  geweest  voor  de  

Verschijning van de Madonna aan heiligen,  thans in Windsor en Parijs. Deze resulteerden op 

hun beurt uiteindelijk in De heiligen Catharina, Lucia en de zalige Rainieri in aanbidding voor  

de Madonna, San Giacomo Maggiore, Bologna  en  De heiligen Franciscus en Dominicus in  

aanbidding voor de Madonna, Gemäldegalerie Dresden.106 De houding van de Madonna met 

Kind is op deze schilderwerken overgenomen, al is de Madonna in Dresden statischer en minder 

levendig, en de heiligen zijn op de verschillende tekeningen steeds verbeterd en aangepast.

Met  een  weinige  aanpassing  in  houding,  doch een  groot  verschil  in  techniek  heeft 

Calvaert deze Madonna op verschillende van zijn tekeningen en koperwerken weergegeven. Het 

steeds herhalen en verbeteren van de houdingen en composities is kenmerkend voor Calvaert.  

Deze  Madonna  is  dan  ook  het  perfecte  voorbeeld  van  de  wijze  waarop  Calvaert  het  

hergebruiken  van figuurtypen en houdingen toepaste  in  zijn  oeuvre  en  gebruik maakte  van 

spiegelbeeldigheid. 

105 Kloek 1993: 59-60
106 Kloek 1993: 60-64
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4.6 Twee mannen bij een lessenaar

Figuur 13:

Object; tekening

Voorstelling; twee mannen bij een lessenaar

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur; geen

Datering; niet bekend

Materialen  en  techniek;  zwart  krijt,  wit 

hoogsel en pen in bruin op blauw papier

Afmetingen; 144 x 181 mm

Inscripties;  stempel  Uffizi  aan  rechter 

onderzijde

Beschadigingen;  donkere vlekken op midden 

tekening 

Locatie;  Gabinetto  Disegni  e  Stampe  degli 

Uffizi, Firenze

Inv. nr.; 14208 F

Er bestaan verschillende mogelijkheden om een tekening over te brengen van het ene naar het  

andere oppervlak. Een van deze, ook gebruikt door Calvaert op tekeningen 13162 F en 14212 F 

van het GDSU, is het kwadrateren van een tekening waarna het ontwerp gemakkelijk na te 

tekenen is op een ander gekwadrateerd oppervlak. Door het variëren van de verhouding tussen 

de lijnen kan ook effectief een tekening vergroot of verkleind worden.107 Een andere methode 

die Calvaert veel gebruikte is de counterproof of de tegendruk die resulteert in een gespiegeld 

beeld. Hiervoor werd een bevochtigd vel papier op een tekening gedrukt zodat een deel van het 

pigment van het originele ontwerp op het vel terecht komt.108

Deze tweede genoemde techniek is ook gebruikt bij  deze spiegelbeeldige studie van 

twee  achter  een  lessenaar  staande  mannen.  Twee  mannen  die  in  eerste  opzicht  perfect  

gespiegeld lijken, leunen op een lessenaar met boeken en kijken elkaar aan. Toch zijn diverse  

verschillen  aan  te  wijzen  in  beide  tekeningen  en  contrasteren  de  twee  mannen  zelfs  op 

verschillende punten. De rechter man, ouder dan de jeugdig figuur naast hem, heeft een gewaad 

aan dat meer in plooien valt en staat dichter tegen de lessenaar aan. Hij kijkt omhoog terwijl de  

ander oplaag kijkt. De linker persoon draagt soepel vallende kleding en lijkt minder zwaar door 

een gearceerde uitwerking met sterke contouren, terwijl de rechter figuur schetsmatiger oogt en 

107 Lambert: 44
108 Lambert: 44
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deze studie ook sneller getekend lijkt. 

Zoals  Kloek aangeeft  is  nadat  de  ene  persoon summier  is  geschetst,  door  het  blad 

doormidden  te  vouwen  een  tegendruk  gemaakt.  De  twee  gespiegelde  personen  zijn  hierna 

uitgewerkt  met  een variatie  in  houding en leeftijd.109 Het  spiegelen van figuren kan gezien 

worden als een voorstudie voor een compositie, zeker als een noemenswaardige overeenkomst  

bestaat tussen tekening(en) en schilderij(en). Het oeuvre van Calvaert bevat inderdaad meerdere 

schilderwerken  en  tekeningen  die  vrijwel  dezelfde  compositie  vertonen,  al  dan  niet  in  

spiegelbeeld,  en  bewerkingen  zijn  van  eerdere  studies.  Van  deze  tekening  is  echter  geen 

schilderwerk bekend met een figuur met een verwante houding. Aannemelijk is dat Calvaert 

deze  tekening  heeft  gemaakt  als  een  losse  studie  naar  houding  en  figuur,  meer  dan  een 

voorstudie voor een altaarstuk of devotiepaneel. Zoals Kloek  aangeeft is het waarschijnlijk dat 

Calvaert  deze  studie  gebruikte  om  een  compositie  in  twee  richtingen  te  toetsen  en  de 

mogelijkheden  te  bestuderen  van  twee  verschillende  manieren  van  uitwerken.110 Hij  heeft 

duidelijk gezocht naar het juist weergeven van een bepaalde houding. Op één tekening kan hij  

hiermee meerdere uitwerkingen testen.

Er  zijn  verschillende tegendrukken van figuurstudies  bekend bij  zestiende en veelal 

zeventiende eeuwse Nederlandse schilders en met name de Italianisanten. Kanttekening hierbij 

is  dat  deze  figuurstudies  vaak  enkel  dienden als  aankleding van  geschilderde landschappen 

waarbij type en houding van ondergeschikt belang waren. De studies werden om verschillende 

redenen gemaakt; als oefening om eenzelfde type figuur later opnieuw te kunnen weergeven of 

om studies te maken van personen en deze later in al dan niet verschillende composities te  

plaatsen.111 Ook Calvaert  is  in  deze traditie  te plaatsen;  hij  maakte  vele  figuurschetsen met 

nadruk op de studies van types en houdingen die hij later in verschillende composities, al dan 

niet in spiegelbeeld, kon toepassen. 

Er zijn echter ook verschillen aan te wijzen tussen de werkwijze van Calvaert en de 

andere Italianisanten; De Nederlandse en Vlaamse kunstenaars maakten toepasbare en algemene 

voorstudies en vervaardigden een tegendruk wanneer zij een bepaald figuur konden gebruiken, 

maar de compositie vroeg om een spiegelbeeld.112 Constante hierbij is dat de tekeningen werden 

gemaakt met het doel de figuur te gebruiken op een schilderij of andere compositie voor een 

bepaalde voorstelling of om op een later moment te gebruiken wanneer een bepaalde compositie 

om  dit  soort  figuurtype  vroeg.  Zelfstandige  studies  als  oefening  zijn  wel  gemaakt  door 

Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, maar komen veelal in de 17de eeuw voor. 

109 Kloek 1993: 64
110 Kloek 1993: 59
111 Schatborn: 28
112 Schatborn: 28
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Calvaert maakte deze studie in dit geval niet voor een andere tekening of studie, maar om de 

toepassing  van  bepaalde  technieken  en  de  mogelijkheden  van  een  bepaalde  houding  en 

figuurtype te laten zien op één vel en dit in de tekening zelf uit te proberen en aan te passen.  

Zowel  het  doel  waarvoor  de  tekening  en  tegendruk  dienden  als  de  reden  waarom  de  

tegendrukken gemaakt zijn verschilt bij Calvaert en de Italianisanten. Hoewel de techniek van  

het spiegelen onder de Italianisanten aldus gebruikelijk is, past Calvaert deze toe met een reden 

die in de Nederlandse en Vlaamse tekeningen van zijn tijd niet gangbaar is; de onafhankelijk  

van het schilderwerk gedane studie en oefening van de weergave van houdingen, figuren en 

techniek.
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4.7 Compositie met martelaarschap van een heilige

Figuur 14 &15:

Object; tekening

Voorstelling; martelaarschap van een heilige, 

op verso figuurschetsen

Maker/ontwerper; Denys Calvaert

Signatuur; geen

Datering; niet bekend

Materialen en techniek;  zwart  krijt  op beige 

papier,  op  voorzijde  in  rood  krijt 

gekwadrateerd

Afmetingen; 282 x 194 mm

Inscripties;  op recto  midden  onderzijde 

stempel Uffizi, op verso onderzijde “14213 F”

Beschadigingen;  lichte  verticale  vouw  op 

midden blad

Locatie;  Gabinetto  Disegni  e  Stampe  degli 

Uffizi, Firenze

Inv. nr.; 14213 F

Het recto toont een martelaarschap van een onbekende heilige, getekend en gekwadrateerd in 

rood krijt.  Iets onder het midden van het papier zien we de heilige, liggend op een kist die  

geplaatst is op al brandend hout. Twee mannen aan de rechter onderzijde komen aanlopen met  

meer hout. De heilige komt half omhoog van zijn liggende houding en heft de linkerarm op naar  

de man die op een verhoging op een troon zit. Achter hem zien we een fijn versierd baldakijn en 

door een loggia is zicht op een landschap. Rondom de heilige staan verschillende personen, 

sommigen met de rug naar de beschouwer. 

Het  verso  toont  verschillende  figuurschetsen.  Midden  aan  de  bovenzijde  van  de 

tekening is een arm te zien met een boek in de hand, de kleding gedrapeerd over de arm. De 

tekening is uitgevaagd, en over de studie van de arm is in krijt een studie gemaakt van een 

viertal handen. Wanneer het blad 180 graden gedraaid wordt is een tekening in krijt te zien van 

een studie van een man die de rechterarm opgeheven heeft en een voorwerp in de hand houdt.  

De linkerarm is licht gebogen opzij opgetild. 
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Twiehaus geeft aan dat imitatie een centraal bestanddeel is van het werk van Calvaert.  

Zijn  teken-  en  schilderwerk  omvat  een  rijk  repertoire  aan  figuren  en  houdingen  die  

verschillende malen aangepast zijn weergegeven. Twiehaus ziet dit als een rationalisering van 

het werkproces. Door het gebruiken van een vast repertoire aan kopieën en aangepaste figuren 

kon een hoge productiviteit gecreëerd worden.113 Zij heeft deels gelijk; zoals mijn onderzoek 

toont en door met name Kloek eerder is beschreven, maakte Calvaert veel gebruik van kopieën  

en aanpassingen van eerdere ontwerpen. Echter, door imitatie als belangrijkste onderdeel van 

Calvaerts werk te beschouwen, gaat zij naar mijn idee voorbij een essentieel onderdeel van zijn 

artistieke carrière; de vele studies die hij maakte en die, zoals eerder in dit onderzoek naar voren  

gekomen, met name ook een didactische verwerking vonden in de academie.

Toch  zou  Twiehaus  wat  betreft  deze  tekening  gelijk  kunnen  hebben.  Het  is  zeer 

aannemelijk dat Calvaert op de achterzijde van dit blad kopieën maakte van eerdere ontwerpen.  

Alle figuren zijn op een snelle, schetsmatige manier opgezet en of het tekeningen naar levend 

model zijn is onduidelijk. Hoewel in Calvaerts tijd naar model getekend werd, kan het ook naar  

een patroonboek, tekeningen of prenten getekend zijn.114 

113 Twiehaus: 152-153
114 Ames-Lewis, F., “The Renaissance draughtsman and his models”. Dethloff, D. [ed.] In: Drawing:  

Masters and Methods. Raphael to Redon. Londen, 1992.
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5. Conclusie

Malvasia benoemde in zijn Felsina Pittrice in 1678 de reden waarom Denys Calvaert rond 1562 

naar Italië trok: na zijn studie in Antwerpen wilde Denys het figuurtekenen en -schilderen onder 

de knie krijgen. Hoewel hij tot doel had tot aan Rome te reizen, waarschijnlijk voor een korte 

studie waarna hij terug zou keren naar Antwerpen, onderbrak hij zijn reis in Bologna. Hij bleef  

tot  aan  zijn  dood  in  deze  stad  wonen  en  keerde  niet  na  een  korte  studie  terug  naar  de 

Nederlanden  zoals  andere  kunstenaars.  Hoewel  Calvaert  altijd  zijn  Vlaamse  afkomst  bleef 

benadrukken,  zichzelf  fiamminghi noemde  en  ook  enkele  werken  zo  signeerde,  schreven 

kunsthistorici als Malvasia al kort na zijn dood lovend over hem. In hun beschrijvingen bleven 

zij Calvaert vaker “de Vlaming” noemen, maar het feit dat zij hem opnamen in de boeken over 

de belangrijkste Bolognese schilders toont dat Calvaert uiteindelijk niet als Vlaming maar als  

Bolognees werd gezien. Zijn academie werd bezocht door de meeste, al dan niet alle, jonge 

kunstenaars  van  zijn  tijd  en  hiernaast  waren  met  name  Calvaerts  devotionele  koperwerken 

populair in zowel Bologna als Vlaanderen. Calvaert kan hiermee beschouwd worden als een 

atypische Italiëganger; als één van de weinige kunstenaars is hij in Italië gebleven, hij genoot er  

hoog aanzien,  bouwde er  een goede reputatie  op en was ook ingeburgerd in  de Bolognese 

cultuur en gemeenschap. 

De tekeningen die van zijn hand zijn overgeleverd en zich thans in het prentenkabinet  

van de Uffizi bevinden tonen een grote verscheidenheid aan stilistische en technische middelen 

en herhaling van (delen) van composities, al dan niet in spiegelbeeld. In eerste instantie lijkt het 

een  vergaarbak aan  technieken en  composities.  Toch  kunnen enkelen  van  de  op  het  eerste 

gezicht  diverse en veel verschillende figuurstudies van Calvaert  mijns inziens in een drietal  

groepen ingedeeld worden, wanneer men kijkt naar de techniek en de educatieve functie van de 

tekeningen. 

Calvaert maakte verschillende figuurstudies die tot doel hebben de weergave van de 

menselijke anatomie te tonen en die als zuivere instructietekening beschouwd kunnen worden,  

zoals de in deze scriptie beschreven  Hercules in de Uffizi te Florence en de  Hercules in het 

Rijksprentenkabinet Amsterdam. Beide studies naar de proporties van de menselijk figuur tonen 

door de opschriften, aantekeningen en aanwijzingen hun educatieve karakter. De Petrus kan ook 

in deze categorie vallen, hoewel ik niet met zekerheid kan stellen of deze tekening in eerste 

instantie bedoeld is als instructietekening is of een voorstudie is voor een schilderwerk dat door  

de overtekening met  pen een educatief  doeleinde heeft  gevonden.  De contourlijnen  van het 

lichaam die over de kleding getekend zijn wijzen echter  op het  educatieve karakter  van de  

tekening, waarmee leerlingen dit ontwerp gebruikt kunnen hebben voor hun studie van zowel  

een gekleed als een naakt knielend figuur.
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Hiernaast heb ik een aantal tekeningen gevonden die ik zie als studies die niet in eerste 

instantie gemaakt zijn als voorstudie voor een schilderwerk, maar het doel dienen de weergave 

van de menselijk figuur te volmaken, die gebruik maken van het spiegelen van afbeeldingen en 

een sterk didactisch element in zich hebben;  Twee mannen aan lessenaars en  Knielende man 

met  een  opgeheven  rechterarm.  Met  de  eerste  tekening  is  geen  schilderwerk  in  verband 

gebracht, van de tweede tekening is bekend dat Calvaert deze later gebruikte voor een andere 

compositie.  We  kunnen  aannemen  dat  Calvaert  beide  tekeningen  maakte,  met  gebruik  van 

spiegelbeeldigheid,  als  losse  studies  naar  houding  en  figuur  om  een  compositie  in  twee 

richtingen te  toetsen,  de  mogelijkheden te  bestuderen van twee verschillende manieren van 

uitwerken en ook om voor een leerling dit proces te illustreren.

Ten derde vond ik tekeningen, zoals door Kloek omschreven in Calvaerts oefeiningen  

met  spiegelbeeldigheid,  die  als  toepasbare  voorstudies  beschouwd  kunnen  worden.  Het 

vervaardigen  van  verschillende  uitvoeringen  van  één  figuurtype,  die  verschillende  malen 

gespiegeld  werden  en  vele  correcties  bevatten,  tonen  Calvaerts  onderzoekende  werkwijze. 

Meest duidelijke voorbeelden zijn de verschillende versies van de Madonna in de wolken. De 

verschillende  versies  waarin  deze  Madonna  is  weergegeven  op  tekeningen  en  schilderijen 

wijzen op onderzoekende werkwijze van Calvaert; het herhalen van de houding in verscheidene 

materialen,  technieken  en  correcties.  Door  het  spiegelen  kon  de  Vlaming  de  compositie 

hiernaast in twee richtingen beproeven. 

Overkoepelend tonen alle tekeningen Calvaerts zoekende werkwijze en zijn poging de 

technische  en  compositorische  mogelijkheden  van  figuurstudies  zoveel  mogelijk  te 

onderzoeken, om hiermee tot het beste resultaat te komen in de afbeelding van de menselijk 

figuur. 

De  tekeningen,  met  hun  duidelijk  educatieve  karakter,  houden  naar  mijn  idee  ook 

verband  met  Calvaerts  academie.  De  kunstacademie  die  Calvaert  oprichtte  heeft  een  grote 

stempel gedrukt op de opleiding van jonge kunstenaars in Bologna. Niet enkel door het feit dat  

de academie op zijn hoogtepunt meer dan honderdveertig leerlingen telde, waardoor alle of in  

ieder geval een groot deel van de jonge kunstenaars in deze stad een deel van hun opleiding bij 

hem volgden, maar ook door de vernieuwende aspecten van de academie die mijns inziens te 

weinig erkenning krijgen.  De combinatie  van een theoretische en praktijkgerichte  opleiding 

zoals  eerder  bij  de  Florentijnse  academie  ontstaan  was,  kwam tot  uiting  in  de  Bolognese 

opleiding van Calvaert en zou later overgenomen worden door de Carracci academie die zeven 

jaar  na  oprichting  van  Calvaerts  opleiding  grote  bekendheid  genoot.  De  academie  van  de 

Vlaming had alle onderdelen van een academische studie in zich en kan in tegenstelling tot  

eerdere kunstopleidingen in Bologna als een volwaardige academie beschouwd worden. Zowel 

de rijkheid van het curriculum en leermiddelen als de theoretisch onderlegde educatieve inhoud 

maken de  academie  vernieuwender  dan de  gangbare  werkplaatsen en tonen de  toenemende 
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professionalisering en institutionalisering van kunstenaars in de tweede helft van de zestiende 

eeuw.

In hoeverre de tekeningen van Calvaert samenhangen met de academische praktijk is 

moeilijk  exact  te  benoemen.  Educatieve  elementen  in  de  tekening,  zoals  het  spiegelen  van 

figuren om de mogelijkheden van de houding te beproeven, kunnen door Calvaert gebruikt zijn 

bij  de voorbereiding van een compositie voordat hij  de tekeningen als instructiemiddel ging 

gebruiken. Het is dus meer correct om te stellen dat de tekeningen inderdaad met educatieve 

doeleinden zijn gebruikt en dat de mate waarin men deze studies als zuivere instructietekening 

kan bestempelen per tekening verschilt, zoals in deze scriptie naar voren is gekomen. Duidelijk  

is  geworden dat  tekeningen als de  Hercules  en de tekening met  Twee staande mannen aan  

lessenaars inderdaad als instructietekening aangewezen kunnen worden. De oefeningen met het 

spiegelen van figuren en composities, het uitproberen van de mogelijkheden met technieken en 

houdingen,  getuigen  hiernaast  ook  van  een  academisch  karakter  en  lijken  bedoeld  te  zijn 

geweest om leerlingen te laten zien welke mogelijke uitbeeldingen bestaan met betrekking tot  

figuren, aankleding en techniek.

Niet  enkel  in  de  academie,  maar  ook  in  zijn  stijl  en  werk  kan  Calvaert  een 

vernieuwende houding toegeschreven worden.  De praktijk van het koperschilderen waarmee 

Calvaert werkte nam vanaf 1560 in Italië in populariteit toe. In Rome was Calvaert in contact  

gekomen met deze praktijk en hij was in Bologna één van de eersten die met name devotionele 

werken schilderde op koper, waarmee hij vele andere schilders beïnvloed heeft. Door de grote 

populariteit van zijn eigen werken op koper en zijn academie waar leerlingen zijn altaarstukken 

geschaald op kleine koperwerken kopieerden, vond deze techniek een grote verspreiding.

De door Calvaert veel gebruikte werkwijze van het spiegelen van afbeeldingen is voor 

een Italianisant in Bologna ook als vernieuwend te beschouwen. Met het spiegelen of maken 

van tegendrukken was hij  niet uniek.  Deze techniek werd in zijn tijd immers gebruikt door  

Italiaanse schilders en bij hun Nederlandse collegae met name door de Italianisanten. De reden 

waarom  deze  spiegelbeelden  werden  gemaakt  verschilt  echter.  Waar  de  Italianisanten 

tegendrukken  maakten  wanneer  een  compositie  om  een  spiegelbeeld  vroeg,  om de  figuur 

uiteindelijk toe te passen op een landschap- of historiestuk, gebruikte Calvaert de techniek ook 

onafhankelijk van het schilderwerk als oefening om de toepassing van bepaalde technieken en 

de  verschillende  mogelijkheden  van  het  uitbeelden  van  een  bepaalde  houding  of  figuur  te  

beproeven om tot  de  beste  oplossing  en  resultaat  te  komen.  En  om deze  werkwijze  en  de 

uitkomsten hiervan te tonen aan studenten. Zeker de tekeningen waarbij deze studies gespiegeld 

zijn op één vel papier, zoals De twee mannen aan lessenaars, zijn in deze traditie niet gangbaar. 

Het lijkt erop dat Calvaert zich op dit gebied gevormd heeft naar de Italiaanse traditie en de 

gangbare methoden en motieven van zijn Vlaamse collegae achter zich heeft gelaten.
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Met betrekking tot de atelierpraktijken past Calvaert in de Italiaanse traditie waar de 

methode bestond om een figuur of compositie te componeren uit eerdere tekeningen om zo de 

juiste houding te creëren en houdingen of composities bijna letterlijk te hergebruiken. Bij de 

Italianisanten is hiervan geen sprake. Het gebruik van dit componeren is naar voren gekomen in  

de  tekeningen  die  besproken  zijn  in  dit  onderzoek  en  verklaart  het  terugkomen  van 

verschillende houdingen, composities en figuurtypen in Calvaerts werk. Hiermee lijkt Calvaert  

zich  geheel  te  hebben  aangepast  aan  de  zestiende  eeuwse  Italiaanse  werkmethode  en 

werkproces en blijkt veel hij meer dan andere Italianisanten de Italiaanse stijl geadopteerd te  

hebben.  Ook hier  is  echter  weer  een “maar” te  herkennen.  Niet  enkel  componeerde Denys  

Calvaert de tekeningen voor een compositie op een schilderij, maar hij gebruikt deze methode  

ook als doel en niet enkel als middel, als een soms autonome studie naar anatomie of houding 

die hij gebruikte als voorbeeld in zijn academie. 

De vraag of Calvaert  werkte naar levend model  lijkt  hiermee met betrekking tot  de  

meeste tekeningen met nee te beantwoorden te zijn. Figuurstudies lijken samengesteld te zijn uit  

eerdere tekeningen, hoewel het niet juist is om te zeggen dat hij enkel een eclectische werkwijze  

had. De Hercules tekening toont dat aannemelijk is dat Calvaert werkte naar voorbeeld van de 

houdingen van klassieke modellen of contemporaine meesters.  Mogelijkerwijs is hierbij  een 

levend model nagetekend, die in een enigszins aangepaste houding van de voorbeelden stond, 

een werkwijze zoals sinds de vijftiende eeuw bestond. Op deze manier wist Calvaert middels de  

eerder genoemde onderzoekende werkwijze de juiste houding voor zijn figuren te creëren. De 

studie naar de weergave van de menselijk figuur met juiste verhoudingen en proportionering 

van de menselijke anatomie nam hiermee een belangrijke plaats in zijn oeuvre in. Belangrijk 

hierbij was dat deze werkwijze ook in de didactiek van zijn academie een belangrijke plaats  

innam. Duidelijk is geworden in dit onderzoek dat figuurstudies een belangrijke rol speelden in 

het werk van Denys Calvaert. Zowel als toepassing als (autonoom) studiemateriaal voor zijn 

academie, onderdeel  van het ontwerpproces van zijn koperschilderingen en altaarstukken en 

gebruikt als doelgericht proces tussen het idee en de uitvoering van zijn schilderwerk. 

p.42



6. Bibliografie 

− Akker, P. van den, Sporen van vaardigheid. De ontwerpmethode voor de figuurhouding  

in de Italiaanse tekenkunst van de renaissance. Abcoude, 1991.

− Ames-Lewis, F., “The Renaissance draughtsman and his models”. Dethloff, D. [ed.] In: 

Drawing: Masters and Methods. Raphael to Redon. London, 1992.

− Barzman, K.,  The Florentine Academy and the Early Modern State. The Discipline of  

Disegno. Cambridge, 2000.

− Basevi, B. Lelio Orsi, “Denis Calvaert e Bartolomeo Cesi : alcuni disegni inediti.” In: 

Paragone. Arte, 60.2009, 84/85, p. 26-34. 

− Benati,  D.,  Figure  come  il  naturale.  Il  ritratto  a  Bologna dai  Carracci  al  Crespi.  

Milano, 2001.

− Bergmans,  S.,  Catalogue  critique  des  oeuvres  du  peintre  Denis  Calvart. Bruxelles, 

1931.

− Bergmans,  S.,  Denis  Calvart.  Peintre  Anversois,  fondateur  de  l'École  Bolonaise.  

Bruxelles, 1934. 

− Bolognini Amorini, A., Vite dei pittori ed artefici Bolognesi. Bologna, 1978.

− Bolognini  Amorini,  A.  Memorie  Della  Vita  Del  Pittore  Dionisio  Calvart. Bologna, 

1832.

− Bosman, L. & Koot, R. & Hoogenboom, A., Handleiding academische vaardigheden.  

Utrecht, 2006.

− Boon, K.G.  Netherlandish Drawings of  the Fifteenth and Sixteenth Centuries in the  

Rijksmuseum. Text. Den Haag, 1978.

− Branden,  van  den.  F.J.,  Geschiedenis  der  Antwerpsche  Schilderschool.  Antwerpen, 

1883.

− Cattoi,  D.,Una nuova proposta per Denys Calvaert  disegnatore.  B 933 d.  In:  Studi 

trentini di scienze storiche. 2, 86.2007, p. 125-133.

− DeGrazia Bohlin, D. Prints and related drawings by the Carracci Family. A Catalogue  

Raisonné. Washington, 1979.

− Faietti, M., “Presentazione”. In: Kloek, W. & Meijer, B.W.,  Fiamminghi e Olandesi a  

Firenze. Disegni dalle collezioni degli Uffizi. Firenze, 2008.

− Feigenbaum, G., Practice in the Carracci Academy. In: Lukehart, P. M. [ed], The Artist's  

Workshop. Washington, 1993.

− Fortunati Pietrantonio, V., Pittura Bolognese del '500. Volume primo. Bologna, 1986.

− Fortunati Pietrantonio, V., Pittura Bolognese del '500. Volume secondo. Bologna, 1986.

p.43



− Grasman,  E.  “Vasari  en  Bologna  :  een  moeizame  verhouding”.  In:  Incontri,  N.S. 

11.1996(1997), p. 55-63.

− Kloek,  W. Th.,  “Calvaerts  oefeningen met spiegelbeeldigheid”. In:  Oud Holland,  jg. 

107, 1993, nr. 1. pp. 59-74.

− Kloek,  W.  Th.,  Beknopte  catalogus  van  de  Nederlandse  tekeningen  in  het  

Prentenkabinet van de Uffizi te Florence. Utrecht, 1975.

− Kloek, W. & Meijer, B.W., Fiamminghi e Olandesi a Firenze. Disegni dalle collezioni  

degli Uffizi. Firenze, 2008.

− Kloek,  W.  Th.  &  Meijer,  B.,  Bruegel,  Rubens  et  leurs  contemporains.  Dessins  

nordiques du Musée des Offices à Florence. Paris, 2008.

− Komanecky,  M.K.,  Copper  as  canvas,  two  centuries  of  masterpiece  paintings  on  

copper, 1575-1775. New York, 1999.

− Lambert, S.,  Drawing. Technique & Purpose, an introduction to looking at drawings. 

London, 1984.

− Llewellyn, E. & Romalli, C. Drawing in Bologna, London, 1992.

− Malvasia, C.C.,  Felsina Pittrice. Vite de'Pittori Bolognesi con aggiunte, correzioni e  

note inedite dell'autore di Giampietro Zanotti e di altri scrittori. Prima parte. Bologna, 

1967.

− Malvasia, C.C., Vite dei pittori Bolognesi. Bologna, 1971.

− Mander, van K.,  Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven en van vertaling 

voorzien door Hessel Miedema, 2 vols., Utrecht, 1973.

− Mander,  van  K.,  Het  schilderboek.  Het  leven  van  de  doorluchtige  Nederlandse  en  

Hoogduitse schilders. Amsterdam, 1995.

− Olmstead Tonelli, L., Academic Practice in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: 

Children  of  Mercury.  The  Education  of  Artists  in  the  Sixteenth  and  Seventeenth  

Centuries. Providence, 1984.

− Pepper, D. S. [ed],  The school  of  Bologna 1570-1730,  Calvaert to Crespi.  Bologna, 

1987.

− Pepper, D. S.,  Guido Reni. A Complete Catalogue of his Works with an Introductory  

Text. Oxford, 1984.

− Schatborn, P. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw. Den Haag, 1981. 

− Turner, J. [ed], The Dictionary of Art.Volume 5. Brugghen, ter to Casson. London, 1996.

− Turner, J., The Dictionary of Art. Volume 20. Mächtig to Medal. London, 1996.

− Twiehaus, S., Dionisio Calvaert (um 1540-1619): die Altarwerke. Berlin, 2002.

p.44



Websites:

− http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_

details.aspx?objectid=712625&partid=1&searchText=calvart&numpages=10&orig=

%2fresearch  %2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1  

The British Museum Online, geraadpleegd op 03-06-2011.

− http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t100.e871

"James the Less" The Oxford Dictionary of Saints. Oxford Reference Online. Oxford 

University Press. Utrecht University Library, geraadpleegd op 20-05-2011. 

p.45


