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Juan de Flandes, De wraak van Herodias, 1496 – ’99, olieverf op paneel, 75,9 x 50,3 cm, 
Museum Mayer van den Bergh (inv. 9, cat. I 124), Antwerpen.



Anton van Dijck, De Kruisdraging, vóór 1618, pluim, bister, Oost-Indische inkt en gouache, 210 x 170 mm, 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet (inv. nr. OT 123, standplaats A.XXI.1), Antwerpen.



Jacques Callot, Bedelaar met krukken rugwaarts gezien (n° 5 uit de serie Les Gueux), 1622 – ‘23, 

ets, 85,5 x 142 mm, Plantin-Moretus/Prentenkabinet (PK.OP.00623 cat. no I/C.16), Antwerpen.



Edvard Munch, Madonna, 1895-1902, litho, 445 x 605 mm, Museum De Reede, Antwerpen.



Aristide Maillol, De Middelandse Zee, 1902-’05, brons, 103 x 117 x 77 cm, Middelheim, Antwerpen.



Alfred Stieglitz, Old and New New York 1910, 
fotogravure IN Camera Work nr. 36, 1910, 20,4 x 15,8 cm, FoMu, Antwerpen.



Pablo Gargallo, De profeet, 1933, brons, 236 x 65 x 50 cm, Middelheim, Antwerpen.



Dan Graham, Family in New Highway Restaurant, Jersey City, 1966-’67, 
uit Homes for America, 1966-’74, kleurenoffset, 49,5 x 55,5 cm, FoMu, Antwerpen.



Sam Dillemans, Portret, 1997, zwart en wit krijt, 180 x 418 mm, 
Plantin-Moretus/Prentenkabinet (inv. nr. MT 6682, standplaats MB.87.35), Antwerpen.



Koen van den Broek, Madonna, 2010, olieverf op doek, 93.5 x 85.5 cm, 
M HKA (Inv. no. BK7803_M507), Antwerpen.







Hendrik Golzius, Pluto, ca. 1588-1590,





Hendrik Golzius, Pluto, ca. 1588-1590, clair-obscursnede, ovaal 345 x 260 mm, 
Prentenkabinet (cat. n° III/G.1052), Antwerpen.









Wat?

Hoe?

Waarom?





clair-obscursnede, ovaal 345 x 260 mm, Prentenkabinet (cat. n° III/G.1052), Antwerpen.

Een prent (ciaroscurosnede / hoogdruktechniek) op getint papier,

in zwart en in bruine tinten gedrukt

Ovaal beeld in staand formaat (345 x 260mm / iets >dan A4) 

Een bewogen maniëristische compositie

Groot ruimtecontrast -> een wat geforceerde dieptewerking

Figuratieve voorstelling met een zwart afgetekende halfnaakte manskerel op 

de voorgrond 

In de rug gezien vanuit een kikkerperspectief

Centraal in beeld, vlak vullend, monumentaal -> blokkeert het beeld

Staat vastberaden (onwrikbaar) in lichte spreidstand, met een forse 

musculatuur (Michelangelesk)

Kroon op zijn halflang krullend haar en tweetand in zijn rechter hand

Lichaam slechts bedekt met een naar rechts wapperende draperie (leesrichting) 

van over zijn schouders, voor zijn romp tot tussen zijn benen

Zijn linker arm richt hij gestrekt achterwaarts (met wijzende vinger) / zijn 

rechter arm is naar voren gericht en hij houdt een tweetand vervaarlijk voor 

zich uit

Staat op een korte voorgrond met links een plantje en rechts een diagonaal 

liggende (1/4 naar links voren) antieke kruik met 4 gietteuten waaruit 

waterstralen vloeien.

De achtergrond is opgebouwd in 3 toonwaarden van bruin

Toont een dal met in de onder helft:

Links een monumentaal gebouw met een toren dat in lichterlaaie staat

De vuurzee spreidt zich ver uit en domineert het centrale middenveld

voor het gebouw zitten 3 in toga geklede mannen, diagonaal opgesteld (1/4 

naar rechtsvoren) tegenover een menigte mensen (1/4 naar links achter).

Aan de rechterkant zien we een heuvel met een ruïnemuurtje

De bovenhelft is volledig in beslag genomen door dikke in V-vorm uitdijende 

rookwolken



Concreet onderwerpwerp: een gekroonde halfnaakte man in de rug gezien



Algemene thematiek: 

- Lijkt wel oorlog

- De hel(lekoning)

- Nero die de brand van Rome 

gadeslaat

- keizer / koning / antieke god 

=> mythologie





Lijnvoering

Krachtige en zware contourlijnen maken 

de figuur extra leesbaar (aflijning)

(de onderbrekingen in de draperie 

ondersteunen summier de lichtinval)

Korte rechte en vooral ronde parallel 

arceringen in de eigenschaduw 

beschrijven de anatomische rondingen 

van het lichaam

+ summiere kruisarceringen in de diepe 

schaduwen

In de toonblokken eveneens korte ronde 

parallel arceringen die de motieven 

volgen (rook, grond, kruik, ..)



Natuurlijk, zenitaal invallend licht 

van linksboven (in leesrichting)

zie eigenschaduw en slagschaduw



Ton-sur-ton kleurharmonie van warme 
aardtinten: crème – lichtbruin –
donkerderbruin 
(-> ahw een met bister gewassen 
pentekening)

Toonzetting: ciaroscuro techniek: eerder 
ontwikkeld omwille van de toonzetting dan 
omwille van een kleurendruk
Hierdoor verkrijgt men een meer 
uitgesproken clair-obscur effect
Het ontwerp wordt ontleed naar tonaliteit
Per toon wordt een blok gesneden + de key-
blok met de zwarte tekening
die van licht naar donker over elkaar 
gedrukt worden
0. Crème wit van het papier
1. Lichtbruin voor de grondtoon met 

uitsparingen voor de witpartijen
2. Donkerder bruin voor de middentoon
3. Key-blok met zwarte tekening





Bewegingseffect

Hoewel de bewegingslijnen 

uitwaaieren en elkaar zelfs kruisen en 

daarmee de compositie openwerkt,

blijft de voorstelling eerder 

‘bewogen’ dan ‘dynamisch’

Zie de onwrikbare houding van de 

manskerel, die autoritair de doorgang 

bewaakt.



Ruimtewerking

De tegengestelde richting van de armen 

verbindt de ruimte voor en achter de figuur



Opvallende afwezigheid van het 

klassiek middenplan:

Door de voorgrond (dichtbij) en de 

achtergrond (veraf) zonder overgang 

met elkaar te confronteren wordt een  

contrastruimte gecreëerd 

(contrapuntische ruimteordonnantie)



Ruimtewerking

De achtergrond is dan wel weer 

opgedeeld in de klassieke 

voorgrond, middenplan en 

achtergrond

+ een in zigzag opgebouwde 

ruimte organisatie

(graduele ruimteordonnantie)



Monumentaliteit

Door de centrale plaatsing van het 

hoofdmotief en het beeldvullend te maken 

staat de man niet alleen in ‘the picture’, 

maar komt ook imposanter over 

De zware aflijning van de figuur versterkt 

het figuur-grondeffect

Door het laag standpunt kijken we 

letterlijk tegen de man op

-> kikkerperspectief





Algemene compositie

Helder leesbaar, centraal, 

compact maar opengewerkt (zie de 

tegengestelde bewegingslijnen)

Bewogen maar stabiel

Evenwichtig uitgebalanceerd



Symmetrische vlakverdeling



Asymmetrische vlakverdeling op derden



Asymmetrische vlakverdeling op de Gulden snede (0,618)













constructielijnen



Orthogonale constructielijnen



Diagonale constructielijnen



compositiefiguren











Mijn appreciatie voor het technisch 

meesterschap en het virtuoos 

beeldinzicht.

Belangrijke kunsthistorische schakel 

tussen het maniërisme (Michelangelo) 

en de barok (Rubens)



Eigen lezing:

Een manifeste bevestiging 

van een dichotome denken 

(zwart-wit denken) :

leven – dood

agressor – slachtoffer

machtigen - zwakken



Mogelijke boodschap: 

Illustraties voor een reeks antieke 

goden

Naakt verwijst naar de Antieke 

Oudheid



serie van 7 antieke goden en godinnen (ca. 1588-1590): Oceanus – Thetys - Helios 



Maar wijkt misschien teveel af van de klassieke voorstellingstraditie van Pluto.

Pluto (Hades)
Romeinse god van de onderwereld  
Pluto werd afgebeeld met zijn driekoppige 
hond Cerberos 
en een twee-tandige scepter. 
Soms ook met een hoorn des overvloeds.
Hermes
De Styx en Charon
Hades en Kerberos
De drie rechters
Asphodelvelden, Elyzeese velden of 
Tantalos
Phlegeton, Acheron, Cocytus en Lethe



Mogelijk is de boodschap: 

dubbelzinnig (meerduidig):

De hel ligt voor hem (= de 

Nederlanden onder de dwingelandij 

van de Spanjaarden)

Verdoken kritiek op het schikbewind 

van Filips II over de Nederlanden (cfr

inquisitierechtbank)

De onwrikbare houding van Filips II 

(cfr symboliek van de weegbree)



Hendrik Goltzius, Salomo’s oordeel, 1604, gravure, 246 x 184 mm.

Zo staat ook koning Salomo voor Filips II, namelijk de Crudelis princeps, de wrede vorst.



Hendrick Goltzius (Bracht, Brüggen, 1558 – Haarlem, 1617)


