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De kathedraal van Orvieto 

 

 

Beschrijving aan de hand van een zestal  vragen: 

 Wat is de functie van het kunstwerk: 

hoe past dit in het tijdsbeeld? (zes invalshoeken) 

 Wie is of zijn de makers? 

 Waarom is het op deze manier gemaakt? 

 Hoe ziet de verschijning van de kathedraal van Orvieto eruit? 

 Wat kun je van specifieke onderdelen beeldbeschouwend zeggen? 

 Waarom dit bouwwerk gekozen als (driedimensionaal) werk? 
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Duomo di Orvieto 

Waar bevindt zich de kathedraal van Orvieto? Site specific  

Orvieto ligt in het zuiden van de Italiaanse regio Umbrië in de provincie Terni. Het schip 

van de kathedraal is gebouwd in Romaanse stijl tussen eind 1300 en 1500 en de 

voorgevel is gotisch uitgewerkt door de in 1310 aangetrokken Siënese architect Lorenzo 

Maitani. Hij ligt op een plateau van tufsteen – op een hoogte van 200 meter uitstekend 

boven het dal - zo’n 400.000 jaar geleden ontsproten uit de vulkaan Monte Amiata. De 

kathedraal is van alle kanten te zien, vanuit welke zijde je de stad ook benadert. De 

kathedraal vormt een indrukwekkend bouwwerk op een centrale plaats als poort naar de 

nu oud-stad. Een 42 meter hoge en eveneens Romaanse Torre del Moro vergezelt de 

kathedraal. Orvieto is vanwege haar natuurlijke functie als vestiging al vanaf de 

Etruskische tijd (800 – 100 jaar voor Christus) bewoond. Orvieto betekent ‘oude stad’ 

(urbs vetus) en bevindt zich waarschijnlijk op de voormalige Etruskische stad Volsinii*1. 

Vanwege haar ligging dichtbij zee en daarmee haar uitvalshaven voor handel – onder 

meer naar Griekenland en het oostelijke Middellandse zeegebied – kent de stad welvaart. 

Basis voor externe invloeden, wat af te leiden is uit vondsten, waaronder Keltische 

materiële overblijfselen. Italië is in die tijd niet zozeer een natie, als wel  een verzameling 

van individuele staatjes met ieder een eigen culturele invulling. Voltinii en haar opvolger 

Orvieto vormen in hun tijd beide een religieus centrum. De banden met Rome en het 

pausdom zijn van vóór de honorering als kerkstaat in 1354, als lievelingsresidentie en 

ook toevluchtsoord van onder meer Ludwig de Heilige. De heiligverklaring van hem in 

1297 vindt binnen de muren van Orvieto plaats. Ook in die tijd telt Orvieto al 30.000 

inwoners!. De oude stad is de laatste 500 jaar nauwelijks veranderd, hoewel wél veel 

toeristischer! De façade vangt nog steeds de laatste zonnestralen. Arcades en gevel, 

vensterraam, galerie, gestreept marmerwerk, brons en mozaïek. Een groot reliek. 

 

 

Een beeld van de tijd 
 

Inleiding 

Grotendeels traditie met ook onverwachte wendingen. De context is complex en 
bestaat uit traditie en breuken met de traditie. Een omgaan in die tijd met de 
heersende metafysica, cultuur en wereldbeschouwing. Een rijpingsproces van de 
christelijke ethos en het ontstaan van een theologie van de aardse werkelijkheid. 
Er ontstaan nieuwe ideeën over het individu en de maatschappij, over wat mag en 
niet mag, over geluk en zonde, veiligheid en onrust, over het schone en lelijke in 
de kunst.  
 

FUNCTIE 

 

I Christelijke samenleving Middeleeuwen 

 

Kathedraal vliegwiel van samenleving 

Bij de bouw van een kathedraal was eenieder betrokken. De samenstelling van de 

samenleving is afleesbaar.  Werkzame uren van tal van ambachtslieden en arbeiders, 

                                                           
1
 Volsinii: maakt waarschijnlijk deel uit van de Etruskische twaalfstedenbond, welke twaalf – destijds belangrijke – autonome steden telt 

die samen een politiek verbond vormen en gezamenlijk jaarlijks een tijdelijk nieuwe leider van de bond kiezen.  Ook Volterra, Perugia en 
Rome behoren tot deze stedenbond. Hetgeen duidt op een vrij democratisch geordende samenleving. De landaristrocraten richten zich 
allengs meer op het exploiteren van hun landerijen . Hiermee het  stedelijk proletariaat de gelegenheid gevend de stad in tenemen, waarop 
de landadel Rome te hulp roept., welke daaraan gehoor geeft en in 264  voor X Voltinii innemen en de resterende bevolking onderbrengen 
in een nieuwe kolonie Voltinii Novi – nu Bolsana. Hierin ligt vanuit het verleden een verwantschap tussen het huidige  Orvieto en Bolsana.   
[2] 
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schenkingen van koningen en beschermheren en ook alle tegenstanders  mengden zich. 

Puriteinen en ketters. Voor allen is de kathedraal  dé schepping der stad, middelpunt  

van de gemeenschap.  De vorm aannemend van een piramide met God als troon en de 

levenden en doden te samen eronder. De heiligen van een hogere aristocratie, over 

uitzonderlijke krachten beschikkend, de mensheid toegedaan, iedere stad zijn eigen 

‘patroon’. De paus of bisschop aan het roer, abten, monniken , domheren en andere 

clericus in hun gevolg met de lokale kerk als hekkensluiter. Met als nevenknie keizers en 

koningen, prinsen en baronnen, ridders en edellieden, kooplui en ambachtslieden, 

bouwers, boeren en knechten en ook de niet-vrijen.  Kerk en Staat*2, sacerdotium en 

imperium, kerkelijke en wereldlijke macht, in symbiose met elkaar. [1] 

 

Alomvattend 

De liefde van God geeft op aarde een structuur van verlossing, een ladder van 

volmaaktheid voor de mens als kandidaat op weg naar onsterfelijkheid. God helpt de 

mens daarbij. De boodschap van verlossing is universeel, zoals ook de menselijke zonde 

dat is. Katholiek betekent ook ‘universeel’. Het doel is universaliteit  overal eenzelfde 

visie van waarheid uitdragen. De katholieke Kerk ziet zichzelf als het enkele lichaam van 

God. God doet zijn werk niet met magie, maar door de materiële wereld die hij zelf heeft 

geschapen. Het gezag van de Kerk komt rechtstreeks van de vleesgeworden God. In het 

begin, nu en in de toekomst. De Paus vertegenwoordigt de organische aanwezigheid van 

Christus in zijn lichaam van gelovigen. [15]  

 

Community 

De kerk als gemeenschapshuis voor de gemeenschap. De alomtegenwoordige God vindt 

erin zijn thuis. Opperbouwmeester, architect van het universum, met het hoogaltaar als 

middelpunt, waar de hoofdakte van het geloof zich afspeelt. Waar zijn leven en bloed 

aanwezig zijn. De kathedraal als Monument. Als substituut ook voor het moeilijk te 

bezoeken Jeruzalem. Het veelal grote schip onderdak biedend aan het volk Gods. Met 

meerdere ruimten in de latere Middeleeuwen. Kapellen, sacristie, voorhof,…soms zelfs  

woningen eraan vast geklampd. In de kleinere kapellen, lezen priester(s ) [meervoud] de 

mis  op bestelling voor de stichters van de kerk – bisschoppen, domheren, 

groothandelslieden, grootgrondbezitters -, zijn familie, voor de gemeenschap en de 

gilden.  Ter overdenking van het laatste oordeel, de kwijtschelding  en het overgaan van 

het aardse naar de Hemelse heerlijkheid. In de kerk en kathedraal wordt de hele 

bevolking gedoopt, teken van continuïteit van leven en burgerzin. Plaats van gedenken 

én meer! Rondom de kerk verzamelen zich de ingezetenen bij kerkelijke feestdagen of 

gewoon om te bidden en anderen te ontmoeten. In bedevaartsoorden wordt er gegeten 

en ook geslapen of vinden er bijeenkomsten voor de gemeenschap plaats. Onderkomen 

voor rechtsverhandelingen, dispuut en afsluiting van het universiteitsexamen. Ja zelfs de 

Gilden maken er reclame met hun vignetten, na het schenken van de kostbare 

                                                           
2 De hiërarchie van Kerk en Staat zijn goddelijk beschikt, net zoals de Hemel. De kathedraal is de zetel van de 
tijdelijke macht (bisschop) en het geestelijke gezag, vooruitblikkend naar de toekomst zoals beschreven in het 
boek Openbaringen. [12] Beide machten zijn fundamenteel gescheiden en verschillend, hoewel hun invloedsferen 
steeds aan elkaar raken en dooreen lopen. De as tussen beide vormen de kern van de universaliteit. Dispuut 
tussen gezag en rechtspraak binnen één christelijke wereld [15] De scheiding wordt vooral duidelijk gemaakt in 
de Gelasiaanse  twee zwaarden-theorie. De koninklijke macht is hoger in macht (potestas) dan de priesterlijke; 
in waardigheid (dignitas) zijn ze gelijk en in functie verschillend. Beide moeten in vrede samenwerken in 
overeenstemming met Gods ordinanties. De koning, als hoogste door god ingestelde macht op aarde, moet 
regeren naar het begrip justitia. Het conflict loopt uit in plenitudo potestatis, de optimalisering van de 
pauselijke macht, de theorie dat zowel het wereldlijk als het geestelijk zwaard aan de paus ondergeschikt zijn. 
Indirect secularisering in gang zettend, waar het wereldlijk gezag een nieuw fundament zoekt in het 
natuurrecht. [2,3] Mensen worden het niet eens over de grenzen van hun gezag. Ze zijn op zoek naar het juiste 
evenwicht. [15] 
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kerkvensters….. Toch maakt dit een kathedraal niet tot tolhuis, de ruimte is van dien 

aard dat een en ander te verenigen is. Aan ruimte geen gebrek. Banken en stoelen zijn 

er nog niet. De gelovige staat of knielt. Het koor is alleen toegankelijk voor de 

geestelijken, veelal van de omgang en schip gescheiden (iconostase*3) pas afgeschaft in 

de 18e eeuw wanneer er weer een vrije doorkijk wordt verlangd. Ook komt er meer leven 

in de liturgie, soms met religieuze schouwspelen rondom kerkelijke feestdagen, maar ook 

soms rondom het vruchtbaarheidsfeest of de Winterzonnewende.  Denk ook aan 

Franciscus van Assisi met de levende stal… Muziek ook, de opkomst van de polyfone*4 

vocaalmuziek. De resonans symbolisch voor de goddelijke ordening. Het gezang is ook 

functioneel, want zet aan tot devotie. Later fungeert de kathedraal als achtergrond voor 

de zogenoemde mysteriespelen, Hemel, Aarde en Hel verenigd.  [De kerk gaat ver in het 

winnen van zielen] In de nabije buurt floreert de zogenoemde domvrijheid, de handel in 

de naastgelegen straten. Plaats ook van de jaarmarkten. Van geboorte tot dood is het 

leven verbonden met het Geloof.  Deze geeft richting aan de gehele cyclus van het 

dagelijks leven. Het leven ontleent zijn zin aan het geloof en anderzijds laat de kerk zich 

door het leven inspireren. [1, 4, 8, 12] 

 

Spiegel 

Voor het ongeschoolde volk in de Middeleeuwen is de kathedraal de ‘biblia pauperum ‘.  

Het boek voor de geletterden, het beeld voor de ongeletterden*5. Het geloof versterken 

en kennis ervan overbrengen. Bewust ingezet als didactisch middel en daarom niet aan 

de verbeelding van de kunstenaar overgelaten. De beelden net zo afgewogen als de 

woorden in de verhandelingen door de scholastici. Een encyclopedisch beeld scheppend 

van de wereld aan deze en gene zijde, weergegeven in feiten en symbolen. Ordening is 

van belang, zodat er geen misverstand kan zijn over de bedoeling.  Speculum doctrine,  

speculum morale, speculum historiale, speculum naturale* 6 . Op autoriteit van de 

kerkvaders. Verhalen vertellen, betekent in de Middelleeuwen ‘kerkverhalen’. In de 

Middeleeuwen in nauwe relatie met de natuur staand, ontstaat in de gotiek ook een 

nieuwe interesse voor de verschijningsvormen in de natuur. Zinnelijk en ook enigszins 

sensueel in de wereldlijke kunst maar ook met een nagalm in de kerkelijke kunst. Met 

eerbied voor het werken in het aangezicht van. Eer en integriteit. [1,3,4, 10, 11]] 

 

Kathedraal  (g)een wereld op zich 

Paus, koning en keizer bestaan naast elkaar, in een gedeelde loyaliteit. De paus en 

koningen nemen een bijzondere  plaats in in de kerk als stichter en beschermheren. Zij 

hebben  invloed op de aanstelling van de domheren.  En stellen ook  hier prijs op pracht 

en praal. Zoals ook in de huizen privé vertrekken komen zo verandert ook de indeling 

van de kerk en kathedraal. Het hoogaltaar scheidt zich af van de massa. Een huis in een 

                                                           
3 Een soort van muur, een scheidend element tussen het koor (ruimte voor de geestelijken) en het schip 
(ruimte voor de ‘gewone’ gelovigen) vernieuwingen mede door een andere behoefte aan beleving in de 

communio en de commemoratio (viering of plechtigheid gehouden ter herdenking) [10]  
4 Meerstemmige zang en muziek 
5 Beeldconventie: de maker van een beeld maakt het zó dat de toeschouwer herkent wart wordt afgebeeld en 
wat ermee wordt bedoeld. De maker heeft de taak om mensen in begrijpbare en verstaanbare beeldtaal zaken 
over het geloof duidelijk te maken. Zijn opdrachtgever is de kerk. De beeldtaal heeft een verhalende en lerende 
functie. [3,15] 

9Vincent van Beauvais schrijft de belangrijkste encyclopedie die in de Middeleeuwen wordt gebruikt, de 
Speculus Maius. ‘De Grote Spiegel’.  Bestaande uit drie delen, het vierde over moraliteit is toegevoegd in de 
14e eeuw, waarbij Thomas van Aquino een rol speelt. Spiegel der natuur in relatie tot het boek Genesis. 
Spiegel der doctrine gaat over de scholistische kennis en kunde, inclusief kennis over arbeid, seizoenen, 
politieke kennis en kunde, maar ook een brede invulling van de mathematische kennis en kunde, als ook 
theologie en mythologie. Spiegel der historie geeft de herkomst weer van het christelijk gedachtengoed, 
inclusief alle heiligen.  De legenda aurea van Jacobus de Voragine navolgend. (wonderdoeners, genezers, 
martelaren, heiligen: hagiografie  X  iconografie. [3,15, 22]  
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huis. Huis van God en zijn uitverkorenen. Heiligen en ook de domheren worden niet 

vergeten, al biedt de kerk plaats aan allen, zij het  aan de meerderheid op afstand. 

Opgave van de Staat is haar burgers te beschermen, de monarchie in al zijn glorie te 

sterken en glans te verstrekken, de culturele vooruitgang te bevestigen.  Bezweren van 

de rivieren en zeeën, drooglegging van land, rooien van bossen. Versterking van de stad. 

Feodaal, waarin de handelsstaat zich gestaag ontpopt. Handelsnederzettingen. 

Urbanisatie neemt zijn aanvang. De gotische kathedralen, niet alleen als uiting van het 

Geloof, zeker ook als statement  om andere steden de loef af te steken, de competitie 

ermee aan te gaan,  als teken van nieuw verworven kracht en onafhankelijkheid. 

Vrijstaten bij koninklijk gezag,  communes. Vernieuwingsdrang, die met de welvaart de 

kop opsteekt. Nieuwe stoffen, nieuwe producten en medicijnen, ja zelfs nieuwe bloemen! 

Stadsontwikkeling.  Iedereen  mobiliseert, reizen is niet langer alleen aan de pelgrims 

voorbehouden. Er heerst een drang naar kennis in de nieuwe steden. Wél gelieerd aan 

religieuze filosofie, de scholastiek*7. Trivium, quadrivium*8 en de leer van de Christelijke 

Openbaring. De opkomst heeft te maken onder meer met de hervonden teksten van 

Aristoteles en ook om mensen op te leiden die de sociaal economische structuur van de 

samenleving kunnen begeleiden. [11] Weinigen durven de kerkvaders dan wel het Heilige 

Schrift te bekritiseren in hun zoektocht naar waarheidsvinding.  Hoewel binnen grenzen 

vragen worden gesteld bij de hoedanigheid van de kosmos, de metafysiche betekenis van 

het Licht en de  goddelijke Ordening en Harmonie.  Iets wat in de architectuur van de 

gotische kathedraal een onderscheidende rol speelt. [1,3,4] 

 

Zinnebeeld 

De nieuwe vertrouwdheid met de geschriften van Aristoteles, het door emperie gevormde 

weten* 9 , voedt het belang van de zintuiglijke waarneming. Geloof en Verstand met 

elkaar verzoenen. Thomas van Acquino*10  houdt zich ook bezig met deze synthese; de 

universiteit van het canonieke en romeinse recht zetelt niet voor niets in Bologna in de 

13e eeuw. Rome is het centrum van de kerk, Parijs centrum van het geestelijke denken, 

in het buitenland ook wel ‘opus francigenum‘ ofwel Franse Stijl genoemd.  De 

verwereldlijking van het onderwijs  brengt een hoge productie aan boeken met zich mee 

als ook onderricht aan allerlei nationaliteiten in de eigen taal, - wat de snelle verspreiding 

van de gotische stijl verklaart – en tevens de kiem legt voor een nationaal bewustzijn en 

daarmee een hogere betekenisgeving aan de eigen taal. De eerste teksten in volkstaal 

verschijnen. ‘Christus patiëns’* 11 . Een nieuwe wijze van uitdrukken. Zo ook aan de 

                                                           
10 Scholastiek: filosofie van de kerk - /kathedraalscholen. Een methode van onderwijs die bestaat uit een 
mengvorm van filosofie en theologie [22].  
11 Trivium is de naam voor de Middeleeuwse basisopleiding aan universiteiten. Die basisopleiding bestond uit 
drie vakken – dialectiek, grammatica en retorica, en wordt daarom trivium, "drie-sprong", genoemd. 
Quadrivium:dat bestond uit de vakken arithmetica (rekenkunde), geometria (meetkunde), musica (muziek) en 
astronomia (astronomie).  Na de voltooiing was de afgestudeerde klaar voor een geestelijke of ambtelijke 
functie. Te samen de zeven vrije kunsten vormend. Deze beschermen in de mideleeuwen de maatschappij 
tegen ketterij en onderzoeken hoe alle verschijnselen een schakel vormen in de heilsgeschiedenis. Ze worden 
vaak afgebeeld als personificaties. [3, 8,10] 
9
 Het is niet de klassieke oudheid die de middeleeuwen in de renaissance trekt; eerder de herontdekking van de 

wereld en van de mens. De wereld van de reële menselijke ervaring. Het is het verlangen om natuurlijke 
vormen te reproduceren dat hen de ogen opent voor de oudheid, oorzaak-gevolg is van belang! [14] 

10 Thomas van Aquino doceert te Parijs - doctor angelicus - en schrijft de Summa Theologiae, waarin hij het 
sterk door Plato beïnvloede Christendom wil verzoenen met de leer van Aristoteles, die zegt: al onze kennis 
wordt verworven via de zintuigen en het opdoen van ervaringen. Voor Aquino zijn kennis en openbaring  niet in 
strijd met elkaar, waar opponenten wel een scheidslijn trekken tussen rede en geloof [2]  

11 Wenen om een God die mens is geworden.  Middels overdracht in eigen volkstaal is het makkelijker om een 
soort van gedenkbeeldig medelijden op te roepen. Het geloof is meer een doorvoeld dan een beredeneerd 
geloof [13]. Omkering transcedentie. Emanentie, er komt een buitenwereldlijk wezen aan de orde die zich via 
menswording wel met de wereld bemoeit, maar daar essentieel buiten staat. God wordt door Menswording 
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hoven: verfijnde lyriek, riddernovellen en Dantes ‘Goddelijke Komedie’. Ook de 

vrouwelijke stem dient zich aan. Moeder aller moeders, Notre Dame, bemiddelaar tussen 

God en de mensen. Ook de lelijke dingen gaan door evenredigheid en contrast deel 

uitmaken van de harmonie van de wereld. Bovendien schittert het goede nadrukkelijker 

naast het kwade. Onverklaarbare zaken in de wereld krijgen zin door ze te beschouwen 

als symbolen*12 , als materialisaties van Gods Grootheid. Ondanks de nog steeds sterke 

hiërarchie is er steeds een zoeken naar precaire balans, iets wat zich visualiseert in de 

dynamisch afgewogen architectuur van de gotische bouw. Liefde en barmhartigheid, de 

mensheid als kind van God en broeder van Christus om het Goddelijke mysterie beter te 

kunnen vatten. De kathedraal is een belerend, manend handboek van de wereld der 

natuur, van het gevoelsleven en van de geesteswereld, zowel van het verleden, heden 

als de toekomst. Alles doordrenkend met de aangekondigde zondeval, het laatste oordeel 

en het Hemelse Jeruzalem. Er doet zich wel geleidelijk een overgang voor van ‘dienaren 

Gods’ naar ‘het volk Gods’. De kathedraal is de belichaming op aarde. Een wisselwerking 

tussen geestelijke en technische factoren brengt de gotische stijl voort. Eerder een 

procesgang tonend dan het resultaat van een proces. [1, 8, 10, 11]    

 

samenleving afleesbaar – sacerdotium en imperium – laatste oordeel – hemelse 

heerlijkheid – biblia pauperum – scholastici – speculum morale / historiale / naturale / 

doctrine / trivium en quadrivium – leer der openbaring - kerkverhalen – feodaal – 

handelsnederzettingen – thomas van aquino – opus francigenum – goddelijke komedie – 

notre dame 

 

II De gotische stijl, een nieuw concept 

Heerlijkheid Gods in steen 

De Middeleeuwse mens gelooft van top tot teen in het Hemelse Jeruzalem,  de kathedraal 

is haar belichaming hier op aarde. Het huis van God, als een microkosmos hier op aarde, 

de glans van de goddelijke ordening en waarheid zichtbaar makend, splendor veritas [7]. 

De kerkenbouw krijgt nieuwe elementen. Zo wordt onder meer de Westfaçade ingevoerd. 

Met drie poorten, waardoor niet alleen nóg meer mensen de kerk kunnen  betreden, 

maar die ook drie ten hemel voerende torens voorstellen. Hemelse stad. Het 

middenportaal krijgt veelal een vensterrozet. Als een tiara. En het interieur krijgt 

schepen, in overeenkomst met de portalen. De tegenoverliggende kappellen krijgen een 

schatkamer (camera) in hun midden dat haar licht ontvangt via het rozet.  Schip en 

plafond worden door spitsbogen en kruisribgewelven gedragen. Een nieuw koor met 

koorrondgang, kapellen met grote vensterramen, die het Sanktuarium in heilig licht 

zetten. De verhoudingen dragen hieraan bij, met dank aan de proportieleer en wet van 

de getallen, een verwijzing naar de getallenleer van Pythagoras en de Ideeën van Plato 

over de kosmos. Vandaar ook dat vele kathedralen in hun gevel de gelijkzijdige driehoek 

(en zeshoek) , het vierkant (tweemaal een driehoek  en ook basis voor achthoek) en de 

regelmatige vijfhoek  (afgeleide tienhoek, toepassing gouden snede, toepassing 

Fibonacci) kennen. Bouwen volgens de beginselen van de geometrie. Congruentia, de 

                                                                                                                                                                                     
verstaanbaar en afleesbaar tot redding van de in erfzonde gevallen mensheid. In Jezus zijn de goddelijke en de 
menselijke te onderscheiden. [10] 
12 Universele allegorismen, de christologische betekenis van objecten en gebeurtenissen. Veel in relatie tot 
prototypen  en anti-typen (ontleend aan het OT en NT) [22] 
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ware maat. Naar Vitruvius* 13 . De maat, doorgevoerd in álle gotische kathedralen,  

duizenden harmoniserende eenheden, brengt eenheid in het Mysterie van de kathedraal. 

Zie hier in een notendop de nieuwe architectuur van de kathedraal. [1,4,8, 12] 

 

Eenheid in verscheidenheid 

Het etiket gotisch wordt gebruikt om een specifieke bouwstijl te beschrijven. Deze 

bouwstijl manifesteert zich voor het eerst in het koor van de abdijkerk van St. Denis bij 

Parijs. De herbouw tussen 1137 en 1144 wordt beschouwd als het eerste gotische 

bouwproject (slechts de kooromgang heeft zijn vroeg gotische uiterlijk behouden). Suger 

was de abt van deze koninklijke abdijkerk, opdrachtgever en eerste adviseur van 

Lodewijk VI. Hij verbindt het vorstenhuis met de kerk. [1] Kenmerkend is de 

benadrukking van de verticale lijn en het streven naar grote vensters. De bogen, ribben 

en zuilen zijn rank en de ramen groter dan voorheen. Grote kerken die rank ogen. 

Luchtbogen, steunberen, kruisribgewelven en spitsbogen vangen de buitenwaartse druk 

op. Skeletbouw. De steunberen zijn tussen de kapellen gezet en tekenen zich af in het 

exterieur. De kapellen die grenzen aan de kooromgang zijn geen afzonderlijke eenheden 

meer. Ze lopen in elkaar over en vormen een tweede kooromgang. [11] Suger beschouwt 

het koor als het belangrijkste onderdeel van de kerk. Veel latere gotische kerken 

benadrukken eveneens het in licht gehuld koor. De westfaçade is zeer vernieuwend. Het 

traditionele westwerk met torens wordt consequent betrokken op het interieur. De gevel 

is geïntegreerd in het bouwwerk en staat er niet als een opzichzelfstaand element voor. 

Karakteristiek zijn de vele vooruitspringende en naar achteren wijkende delen. De 

portalen zijn diep dankzij een triomfboogachtige constructie. De vensters wijken vaak 

naar achteren. Achter elkaar geplaatste zuilen, halfzuilen en arcaden maken er 

bovendien een ritmisch geheel van. De eenvoudige drie-indeling van de muren in 

Chartres wordt een voorbeeld voor veel andere bouwmeesters uit die periode. De 

bouwmeester realiseert zich dat met de constructie van luchtbogen een galerij niet nodig 

is en dat een indeling van de muur in drie zones het gebouw ook hoog doet lijken. Met de 

overwinning op hoogte, bereikt door hun expertise, verfijnden bouwmeesters de 

architectonische verhoudingen, zodat structuren een nog grotere hoogte leken te 

bereiken. [1] De eenvoud van deze oplossing spreekt zo aan dat vele 13e-eeuwse 

bouwmeesters variaties ontwerpen. De komst van maaswerk biedt de mogelijkheid tot 

grotere glasoppervlakten. De rayonante stijl, genoemd naar de straalvormige traceringen 

in de roosvensters, verscheen rond het midden van de eeuw in Frankrijk. De flamboyante 

stijl in de late gotiek verwijst naar het vlamvormige maaswerk dat rijkelijk op een 

gebouw wordt aangebracht. Het steenwerk dat de glaspanelen van elkaar onderscheidt 

kan dunner worden. Een verregaande vorm van verfijning, verticaliteit en elegantie 

komen tot uiting in de architectuur, de ornamenten en de beeldhouwkunst. Het 

evenwichtige is een van de belangrijkste kenmerken. De 13e-eeuwse hoge gotiek straalt 

evenwicht uit, vooral in de architectuur. De gotische kathedraal kent een verregaande 

rationalisatie van de constructie en samenhang in het ontwerp. Spiritualiteit, realisme, 

mystiek en logica vinden elkaar in de kunst en architectuur. [4,10, 11, 12] 

 

Beeld dient architectuur 

De gotische beeldhouwkunst ondersteunt aanvankelijk de architectuur. De beelden 

worden streng georganiseerd om het architectonische kader te onderstrepen. Stijfheid is 

                                                           
13

 Het manuscript van Vetruvius wordt in 1416 teruggevonden. Voor Vitruvius was het menselijke lichaam het 
perfecte voorbeeld van een proportioneel geheel. Hij verbindt de utilitas niet alleen aan de firmitas 
(degelijkheid), maar ook aan de venustas (schoonheid). 

[2,22] 
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het gevolg. Beeldhouwwerken die aan het begin van de gotische periode zijn vervaardigd 

komen nog star en stijf over. De starheid vervliegt echter snel. De beelden krijgen 

vervolgens een autonoom karakter en ogen meestal gracieus en beweeglijk. Veel beelden 

van heiligen en ook talloze symbolische figuren en dieren of monsters, het verhaal van 

het laatste oordeel of uit het leven van Maria, dieren uit de dierenriem, verwijzend naar 

de sterrenbeelden, beelden van de jaarkalender als onderdeel van het goddelijk bestel.  

(Zo ook in Orvieto). Een op gezag van God geordende Schepping, die getuigt van de 

Glorie Gods en het wonder van zijn Schepping.  Ook de beeldhouwkunst bereikt een 

moment van evenwicht door de mengeling van idealisering en observatie van natuurlijke 

details. De grote beeldhouwwerken uit deze periode zijn niet bevestigd aan gebouwen. 

Tegen de 14e en 15e eeuw begint de gotische bouwkunst onderscheidende regionale en 

nationale kenmerken te krijgen. Minder hoge structuren, enorme interieurs die een 

eenheid vormen en een fascinatie voor de decoratieve mogelijkheden van nieuwe soorten 

gewelven kenmerken veel laatgotische gebouwen. Beeldhouwwerk aan de gevels speelt 

een belangrijke rol in de relatie tussen de gelovigen en de kerk. Veel zijn juist vrijstaande 

beelden die de overdreven maar elegante, typisch gotische s-vorm hebben. Gezichten 

zijn vrouwelijker. Kunstenaars combineren elegante lijnvoering met nauwkeurige 

observatie van materialen en de menselijke anatomie. Het meest kenmerkende beeld 

van de eeuw is dat op de deurstijl van het gotische portaal, geanimeerd door een meer 

levensechte weergave van de anatomie, door de aanzet tot geïndividualiseerde 

gelaatsuitdrukkingen en door een meer fantasierijke behandeling in de plooiing van 

draperieën.   De gotiek zoekt naar manieren om de menswording van Christus tot 

uitdrukking te brengen. In de schilderkunst zien we veel identieke stilistische aspecten. 
[4, 10, 11, 12] 

 

Van symboliek naar dramatiek 

In de schilderkunst is er een soort gelijke ontwikkeling van architectonische tendensen 

naar picturale. In tegenstelling tot de gotische architectuur en beeldhouwkunst 

ontwikkelt zich de gotische schilderkunst in het begin vrij langzaam. De stilistische en 

thematische veelvoud van de gotische schilderkunst, nog afgezien van de regionale 

verschillen, maakt dat er eigenlijk niet over een voor het gehele kunstspectrum geldende 

'gotische stijl' kan worden gesproken. In Italië bereikt de gotische schilderkunst al een 

hoogtepunt tussen 1300 en 1350 (Duccio, Giotto). Giotto, een beslissende figuur voor de 

gehele westerse kunst, wedijvert met zijn stads- en tijdgenoot Dante om de rijkdom aan 

emoties, situaties en avonturen. Dankzij zijn verblijf in Padua, Rimini en Napels (naast 

dat in Florence uiteraard) zijn plaatselijke scholen ontstaan die zijn stempel dragen en 

die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van een gemeenschappelijke figuratieve 

'taal'. Met een onderlinge samenhang in taferelen, thematisch én compositorisch*14. De 

traditie wil dat Giotto altijd wordt voorgesteld als een leerling van Cimabue, maar zijn 

vorming wordt aangevuld door zijn kennismaking met de Romeinse school en haar 

leermeesters die in Assisi actief zijn. In 1304 vertrekt de kunstenaar naar Padua, waar hij 

                                                           
14

 ‘Regels’ onderliggend aan de compositieschema’s: het belangrijkste in het midden; boven is belangrijker dan 

beneden; groot heeft meer aanzien dan klein; de zon staat voor de kijker altijd links en de maan rechts; goed 
bevindt zich in het beeld zelf dus altijd ter rechterzijde en kwaad links (vandaar de aanduiding sinister); de 
hoogst geplaatste taferelen spelen eerder in tijd. Symmetrie: ontleend aan de Bijbel: exempla praedicandi.. [8] 
Noorden: OT. Zichtbare en onzichtbare ordening, hoofd- en bijzaken. Concentratie op hoofdzaken.[3]  

Onafhankelijkheid van de natuur in kleurgebruik én compositie, vrijheid van dwang tot nabootsing van de 
natuurlijke wereld, wat meer mogelijkheden biedt om een idee te geven van het bovennatuurlijke. Leren van de 
natuur, een lichaam mooi maken heeft overeenkomsten met het klassieke in techniek, de functie is echter 
anders! Nu gaat het erom het heilige verhaal ontroerender en overtuigender te brengen. De contemplatie 
vangen. De gewijde geschiedenis voortdurend in nieuwe combinaties weergeven. Figuratief van aard. Passend 
binnen de kaders. [3, 8, 10,15]  
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de Scrovegni-kapel voorziet van fresco's die eeuwenlang de 'basistekst' van de Italiaanse 

schilderkunst zullen zijn. Bijbelse figuren worden steeds meer van vlees en bloed. Een 

nieuwe doordringende lichamelijkheid. Steeds meer komt de nadruk op het mens-zijn 

van Christus en zijn moeder. Het spectrum van de verhalende techniek verbreedt zich. 

Grotere aandacht voor de plasticiteit en uitdrukkingsvollere houdingen. Godsdienst is 

geen rem op de ontwikkeling van de kunst, eerder motor. Deze moedigt kunstenaars aan 

– Franciscus van Assisi is daarin van grote betekenis als ook de mirakelspelen –om een 

ander soort aandacht te geven aan de zichtbare wereld. De hervonden 

monumentaliteiten van de menselijke figuur, tegen een landschappelijke achtergrond of 

in driedimensionale architectonische ruimten, vindt bevestiging in de opeenvolgende 

werken. Een mengeling van idealisering en observatie van natuurlijke details. Realisme 

en beweging doen geleidelijk intrede in de gotische kunst. [1,4, 11, 12] 

 

Goddelijke werking 

Het is tevens de eeuw van gebrandschilderd glas en schitterend geïllumineerde 

manuscripten. Glas in donkere kleuren vormt een integraal deel van het effect van de 

gotische kathedraal, waarvan de lichte stenen oppervlakten worden verdoezeld door het 

gekleurde licht. Lux Nova* 15 . Individuele vensters dragen met hun complexe 

iconografische programma's bij aan de rijkdom aan symboliek van de kathedraal. [11] 

Edele metalen en edelstenen vertegenwoordigen de hemelse reinheid met hun innerlijke 

gloed. De duurzaamheid van het metaal verwijst naar de eeuwigheid.  In die lijn moet 

ook het robijnrood (vita activa), het safierblauwe glas (vita contemplativa) en goudgele 

(synthese van beide) in de glazen ramen worden geduid. [1, 11] Illuminaties in 

manuscripten, een bloeiende kunstvorm omdat meer mensen boeken wilden bezitten, 

worden nog weelderiger, met bladgoud en rijke kleuren. Illuminatoren van manuscripten 

zijn uiterst vaardig in het weergeven van een illusie van driedimensionaliteit en 

gestileerde, vloeiende silhouetten die erg decoratief en sensueel zijn. Elegante 

lijnvoering, gracieuze figuren en pogingen tot driedimensionaliteit maken van deze 

periode een hoogtepunt in de productie van mooie boeken. [11] opnieuw wordt het 

scheppen van een illusie ontdekt van ruimte op een plat vlak, alsof het heilige verhaal 

zich voor je ogen afspeelt. Het zich in de geest voorstellen  - in plaats van bestaande 

uitingen opnieuw weergeven – is een revolutie in de kunst. [10, 15] 

 

Navolging toont eigen handschrift 

De gotiek verspreidt zich vanuit het "Ile -de-France" en Picardië naar haast heel Europa. 

In het noorden van Europa blijft de gotische stijl tot in de zestiende eeuw richting 

gevend. Dat de stijl van het Ile de France ook buiten de Franse gebieden bekend raakt, is 

vooral aan de reizende bouwmeesters te danken.[3,10] 

 

Italiaanse gotiek weerspiegelt  

Er zijn grote regionale en nationale verschillen. Deze regionale varianten ontstaan vrij 

snel nadat de gotiek uit Frankrijk is geïmporteerd. Toch is het zo dat de grote 

ontwikkelingen in de Franse gotische bouwkunst in grote lijnen worden gevolgd. In Italië 

speelt de gotische stijl niet echt een grote rol. Er zijn wel raakvlakken met de gotische 

stijl zoals die zich in andere landen voordeed, maar blijft in grote lijnen trouw aan de 

eigen lokale tradities. Het klimaat stelt andere eisen aan de bouw dan de Noord Europese 

                                                           
15 Licht van het Evangelie, een sfeer weergevend die ver is verwijderd van het leven van alledag. De glorie van 
de Hemel: een glimp van een andere wereld, dichterbij een begrip van de geheimen van een Rijk buiten de 
wereld der materie.[15] Lux Nova staat voor een onstoffelijke kleur. Belichaming van Lumen Christi. Claritas.   [8, 

10,12 ] 



Specifieke beschrijving kathedraal Orvieto 
 

MvO MiekevanOs, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldende Vorming 3DT onder docentschap van S. Rijs11 
 

gotiek. Marmer is er in overvloed in vergelijking met het Noorden. Eigenlijk ligt de 

invloed van Italië op de gotische kathedralenbouw  niet zozeer in het religieuze als wel 

op wereldlijk gebied.  Vernieuwend is  het geschilderde glasraam, een rondvenster en de 

piazza’s, zoals ook de wandschilderingen ontleend mede aan de overheidspaleizen zijn 

doorontwikkeld.  Zoals gezegd staat Maitani onder invloed van Simone Martini, die weer 

onder invloed staat van Duccio, Giotto en Giovani Pisano. Martini brengt de laatste jaren 

van zijn leven door aan het pauselijk hof van Avignon, waar hij grote invloed uitoefent op 

zijn Franse tijdgenoten, daarmee een sterke doorwerking bewerkstelligend op heel 

Europa en in het verlengde daarvan op de latere ‘internationale gotische stijl’*16. [1] 

Rond 1400 zijn de regionale verschillen klein geworden; men spreekt over de 

internationale gotiek. Al in 1420 loopt de Italiaanse gotiek ten einde. Op alle terreinen 

laat de laatgotische kunst een grotere nadruk op individuele in plaats van collectieve 

ondernemingen zien. Tevens is er een verschuiving naar het niet-kerkelijke leven als 

onderwerpskeuze, een voorbode van een volgende verschuiving die een renaissance in 

de kunsten en een reformatie in religie met zich mee zou brengen in het Europa van de 

16e eeuw. [3,4,11] 

 

Lichtend voorbeeld 

Spelen met de draagkracht, zoveel mogelijk licht en hoogte! Abt Suger is de ‘uitvinder’ 

van dit concept. Want licht van de Goddelijke Essentie geeft aan alles een buitenaardse 

glans. Het Licht wordt naar neoplatonische leer vereenzelvigd met het Licht van de 

Hoogste Waarheid , met het alomvattende Universum, met het Goede en het Wijze. 

Zoals ook het Evangelie van Johannes rept over het Woord en Het Licht. Ook Thomas van 

Aquino reflecteert aan het Licht als de incorporatie van het Goddelijke,  lichaam en geest. 

Pracht en praal ook ingezet om de beschouwer opmerkzaam te maken op het geestelijke. 

Het materiële dat  de beschouwer leidt naar het immateriële, een verwijzing ook naar het 

Oude Testament. Anderen steken Suger naar de kroon. Letterlijk ook, want bij de 

inwijding van Saint-Denis vindt er ook een demonstratie van verbinding tussen Kerk en 

Staat plaats. De nieuwe kathedraal wordt samen met de macht van de monarchie 

geboren. [1, 3, 13] 

 

“Massaproductie” 

In een paar honderd jaar is Europa als het ware overvoerd met kathedralen en kerken, 

wat getuigt van een straffe organisatie en heuse ‘bouwindustrie’. De kerk is enorm rijk en 

machtig door de doordesemening van de maatschappij wat betreft religieuze beleving, 

belijding [bewust met lange ij!]misschien nog meer. De kerk reserveert steevast een 

flinke som van zijn inkomsten voor de bouw en ontvangt grote sommen als donaties van 

bisschoppen en domheren en burgers. Zo niet, dan worden allen er fijntjes aan herinnert, 

vrijblijvend is het niet.  Alles ter vergeving van de zonden! Bron van inkomsten is ook de 

reliekenverering* 17 , die zijn hoogtijdagen heeft. Reliekhouders en schrijnen zijn het 

kostbaarste wat de middeleeuwen hebben voortgebracht, omdat ze het heiligste bevatten 

dat men heeft. Via het reliek kan contact worden gezocht met het hogere, omdat de 

reliek rechtstreeks in verbinding staat met het heilige. De heiligen, die vrijspraak kunnen 

                                                           
16 In de 12e, 13e, 14 e eeuw vindt er een voortdurende uitwisseling plaats tussen continenten, tussen West en 
Oost. Patronen van toevoeging, uitwisseling en vermenging. Een fascinerende tijd waarin twee visuele talen – 
de naturalistische en de transcedente – elkaar verrijken en aanvullen, waaruit een internationaal karakter tot 
stand komt. [3, 13] 

17 Relieken: eerste graad: lichaamsdeel van een heilige; tweede graad:, kledingstuk van een heilige; derde 
graad: voorwerp dat met een heilige in contact is geweest  . Relieken die verbonden zijn geweest met Christus 
zijn de sterkste. (Orvieto) [4] 
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verlenen als je voor de Eeuwige Rechter komt te staan! [15] Ook aflaten*18 leveren veel 

geld op, evenals de inkomsten uit hun landerijen, de belastingen die de geestelijke adel 

int, de offers van pelgrims en bijdragen van de lokale bevolking. [4,12] Het beeld dat velen 

zich als een lofgezang onbezoldigd inzetten en de kathedraal ‘als vanzelf’ doen oprijzen is 

overigens een geromantiseerd beeld [1,blz. 73]. Daarvoor is de vereiste techniek te 

veelomvattend. Het is nadrukkelijk voorbehouden aan vaklieden. Dat geldt ook voor het 

beheer van de geldelijke inkomsten, het afsluiten van contracten, de aankoop en 

uitbetaling van de materialen (exploitatie van stenen, marmer in grote hoeveelheden!, 

bossen),  het transport (om kosten te drukken dus liefst met steen-groeves, 

werkplaatsen en beeldhouwscholen uit de buurt!),  het aanstellen van de bouwmeester, 

het aantrekken van de arbeidskrachten. Naast de artes liberales bestaan dus de artes 

mechanicae. Thomas van Aquino zegt hierover: “Arts est recta ratio factibilium”.[10]  Kunst 

is weten  hoe men iets moet maken, is kennis van bestaande, objectieve regels om 

voorwerpen te kunnen produceren. Deze staan onder de ‘vrije’.  Lange tijd wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen kunstenaar en vakman. Er wordt meer gekeken naar de 

gradaties van vakmanschap. Speciaal aanzien hebben de cementarius (metselaar / 

steenzetter) en lathomus (steenhouwer / vrijmetselaar). Iemand heeft er járen van leven 

als gezel opzitten vóór hij een meesterproef mag en kan afleggen.  Vader-gezel is een 

veel voorkomende constructie ( zie ook hiervoor de betrokkenen bij de bouw van de 

kathedraal van Orvieto). De vaklieden behoren tot de gegoede middenstand. Ze maken 

lange dagen; daar staat tegenover dat ze veel doorbetaalde heiligendagen hebben. Een 

klasse apart is de maestro. Bouwmeester, architect, opzichter, bouwondernemer ineen. 

Niet zelden met een aanstelling voor het leven. Hij beoefent echter een toegepaste 

wetenschap. Hij kan zich het leven aanmeten van een edelman. Zijn aanzien komt ook 

tot uitdrukking in de benaming ‘doctor latomorum’. (Zoals ook de kunstenaar later de 

aanduiding ‘doctor pictus’ kan verwerven) Wat er allemaal bij komt kijken: tegenwoordig 

zou het in de miljoenen lopen! Alleen al de onteigeningsprocedures en 

schadeloosstellingen  – die er ook dàn zijn in Orvieto, onder meer van een gewezen 

sacristiegebouw en een begraafplaats [20, 21] – kosten bakken geld.[1, 10,11, 15, 17] 

 

Wiens brood men eet 

Het concept is niet zozeer ontsproten aan een kunstzinnig brein en heeft niet het 

kunstzinnige als oormerk. Het gaat om de Heilige Schrift. Het gaat de kunstenaar uit de 

middeleeuwen er ook niet om om het geheel historisch kloppend weer te geven. Zo 

dragen beelden vaak eigentijdse kledij en worden de dagelijkse dingen weergegeven 

zoals deze in die tijd – in het heden dus – worden waargenomen. De tijd krijgt vat op 

hen. [1] Naast kerken zijn de bouwopdrachten kastelen en sloten. Geen vrije 

opdrachtaanname, min of meer verplicht eraan gehoor te geven als erom wordt 

gevraagd. Vaak betekent dat ook een afscheiding van het eigen gezin gedurende lange 

tijd, gedoemd tot een soort van nomadenbestaan, waaruit zich vrij gesloten vakgilden  

vormen met eigen ceremonieel.  Het zijn kleine ondernemers die over een groot gebied 

werkzaam zijn. Het contact met de opdrachtgever is vrij los. Pas op het eind van de 

gotiek komt daar als opdrachtgever de stadse gemeenschap bij. De bouw van 

utiliteitsgebouwen en gaandeweg ook woningen. In Italië komt als eerste een 

ondermijning van het feodale stelsel tot stand door het opleven van de handel, de komst 

van het bankwezen en de ondermijning van half autonome vorstendommen. Er is een 

overgang van een statische agrarische naar een meer dynamische stedelijke cultuur. 

                                                           
18 De kwijtschelding van kerkelijke boeten of straffen die iemand na vergeving van de zonden anders nog in het 
vagevuur zou moeten ondergaan. Kon je verdienen ook door het doen van goede diensten, met de aflaten krijg 
je toegang tot de hemel na je dood. [3,9,12] 
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Door ontwikkelingen raken katholieke geleerden vertrouwd met een wereld die 

(helemaal) losstaat van religieuze sancties. [15] De groeiende welvaart wordt gezien als 

een teken dat God het goed voorheeft met de mensheid. Angst voor de straf van God 

maakt langzaam plaats voor de verheerlijking van zijn glorie. [1, 9, 12, 15, 16] 

 

angst voor straf – hemelse jeruzalem - microkosmos – splendor veritas – westfaçade – 

vensterrozet – proportieleer – wet van de getallen – geometrie – ware maat – suger – 

skeletbouw – drie zones – royante stijl – evenwicht – idealisering en realisme – gotische 

s – geïndividualiseerde gezichtsuitdrukkingen – giotto – dante – plasticiteit – gebrand-

schilderd glas – illuminaties – rondvenster – piazza’s – bouwindustrie- relieken-verering 

– aflaten – cementarius – lathomus – maestro – doctor latomorum – heilige schrift – 

vakgilden – agrarische en stedelijke cultuur – verheerlijking van zijn glorie 

 

 

III Kathedraal van Orvieto Context specifiek 

 

Orvieto in de 13
e
 en 14e eeuw, Nederlands Scheepvaartsmuseum Amsterdam 

Het verhaal gaat dat een priester uit Praag in Bolsana (ligging Zuid West Italië) de mis 

leest. Tijdens de hostie verandert het lichaam van Christus daadwerkelijk in menselijk 

substantie, waardoor bloeddruppels op het altaar vallen en op zijn ambtsgewaad. Paus 

Urban IV die zijn verblijf in het nabijgelegen Orvieto heeft, laat de relikwie naar de stad 

brengen en viert vervolgens jaarlijks deze dramatische gebeurtenis. In 1263 stelt hij het 

feest van Sacramentsdag in. Er is ten tijde al een kathedraal in aanbouw, maar 

aangemoedigd door de inkomsten die met de kostbare relikwie*19 zijn te verwerven , is 

aanleiding om het grootser aan te pakken. Uitdrukkelijk is gezegd dat de Basiliek Santa 

Maria Maggiore te Rome als voorbeeld moet dienen. “Quod ipsa Ecckesia, sicut predicitur, 

nobilis et solempnis ad instar S. Marie maioris de Urbe” [6, blz.302]  De kathedraal moet 

pauswaardig zijn.  Het hoofdschip van de kerk met zijn grijs-witte gestreepte basalt en 

travertin marmer, in deels Romaanse opzet, de ronde arcaden en de houten spanten 

herinneren aan deze vroege basiliek. Paus Nicolas IV legt in 1290 de eerste steen*20.  Hij 

voert als traditie de bijeenkomsten van de Curie te Orvieto in. Dat kan omdat de 

bevolking in 1260 een pauselijk paleis bouwt. Het stadje is hem erkentelijk en kiest hem 

tot ‘Podestà’ en ‘Capitano del Popolo’, waarmee hij de eerste paus wordt met civiele 

                                                           
19

 Want immers direct van het Corpus Christi afkomstig, dus behorende tot de hoogste soort [zie I ] 
20

 [ter hoogte waar de Hel in sculptuur is voorgesteld] Hij komt in de plaats van de Kerk St. Constance welke 

gewijd is aan St. Britius; vaak wordt een nieuwe basiliek gebouwd op een al gewijde plek. [4] 



Specifieke beschrijving kathedraal Orvieto 
 

MvO MiekevanOs, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldende Vorming 3DT onder docentschap van S. Rijs14 
 

kantoren in de stad. De verschillende pausen verblijven dusdanig vaak in Orvieto dat er 

in de 13e en 14e eeuw zelfs sprake van is Rome definitief voor Orvieto in te wisselen. 

Tegen de tijd dat de kathedraal min of meer af was, eisten drie pausen het pausschap 

op, geen enkele van hen de kathedraal van Orvieto. Zoals in vele Middeleeuwse steden is 

er vaak strijd tussen families. In Orvieto tussen de Monaldeschi, Filippeschi en Alberici, 

waarin de hele stad wordt meegesleept. Om aan een burgeroorlog te ontkomen stelt 

Orvieto zich rond het jaar 1450 onder de directe bescherming van de paus en hoort tot 

1860 tot de Kerkelijke Staat. In de loop der geschiedenis verblijven er zevenendertig 

pausen! De balans tussen kerkelijk gezag en wereldlijk gezag is in Orvieto altijd precair. 

Er is veel bekend over de historie van de kathedraal omdat kardinaal Paolo Antamori 

(1780) opdracht geeft aan  Guglielmo della Valle en  G.B. Lambruschini (1807) om de 

geschiedenis ervan vast te leggen. Zo heeft Thomas van Aquino er gedoceerd tijdens zijn 

verbintenis aan het Studium Generale – gesticht door de Dominaner paus Gregory IX in 

1227, wat van grote invloed is geweest op de culturele ontwikkeling van de stad. [2,4,6, 

9,17] 

IV Uitvoering Kathedraal Orvieto        

De basis van de dom staat er in twintig jaar (1290 – 1310) en in de opvolgende 300 jaar 

is er verder aan gewerkt volgens een van de vroegste masterplannen in de bouw. De 

kathedraal is een soort van gesamtkunstwerk* 21 . Een samenspel van architecten, 

beeldhouwers, schilders en mozaïekwerkers.  Als klein stadje levert het vele vakmannen 

en anderen worden ‘ingevlogen’ uit vooral Florence en Siena. Over en weer. 

Waarschijnlijk is de eerste*22 bouwmeester Arnolfo di Cambio (1300 – 1310) uit het 

Toscaanse Colle Val D’Elsa, voorheen assistent van Nicola Pisano bij de dom te Siena 

(ook betrokken bij de dom van Florence, de Sint Pieter te Rome en ‘de fontein van de 

dorstigen’  in Perugia). Hij wordt opgevolgd door Ramo di Paganello (1281-1328) uit 

Siena - zoon van een goudsmid en leerling van Andrea Pisano en Giotto di Bondone. Hij 

is naast architect en schilder ook sculpturist. Hij brengt veranderingen aan in het ontwerp 

van Arnolfo. Zo zou hij hebben bijgedragen aan het buitenreliëf en zijn het brons 

‘Christus met de apostelen’ in de architraaf in het zuidportaal en het houten standbeeld 

‘Maria met Kind’ mogelijk van hem*23. Hij heeft de supervisie over de mozaïekwerken in 

de façade. Ook werken in Siena en Assisi worden aan hem toegeschreven. Schot komt er 

in het werk met het aantrekken van Lorenzo Maitani (1275–1330), die een aantal 

oplossingen bedenkt voor het opvangen van het gewicht met name gerelateerd aan het 

koor(waaronder de luchtbogen aan de zijkanten, die echter niet het gewenste effect 

hebben). Zoals gezegd wordt aan Lorenzo Maitani uit Siena (bouwleider van 1301 tot 

1330) de tegenwoordige gevel toegeschreven tot aan de hoogte van de bronzen beelden, 

die de vier evangelisten personificeren. Ook de zes engelen die Moeder en Kind 

vergezellen zijn naar schatting van zijn hand. Ook zijn zonen Vitale en Nicola di Nuto 

hebben overigens aan de bas-reliefs tussen de portalen gewerkt. Maitani staat onder 

invloed van Simone Martini, die weer onder invloed staat van Duccio, Giotto en Giovani 

Pisano. Deze laatste is de zoon van de beroemde beeldhouwer Nicola Pisano 

(hooggotiek).  Andrea Pisano (1290 – 1348) wordt bouwleider vanaf 1347 - bekend ook 

van de eerste bronzen deur van een drietal van het badhuis te Florence – en tekent voor 

“Maria met Kind” in het hoofdportaal. Zijn zoon Nino zet het werk als bouwmeester voort. 

                                                           
21  Een Gesamtkunstwerk is een ideaal samenspel van alle kunsten. Gericht op harmonie en eenheid en 
gelijktijdig op het oproepen van emotie zodanig dat  hiervan een louterend effect uitgaat op de beschouwer. 
Het geheel is meer dan de som der delen en streeft aldus een bredere werking in de samenleving na. Eenheid 
van denken, willen en kunnen. Met name in de gotiek de idee dat alles een schepping is van God uitdragend. 
Daarmee een grootheid uitbeeldend. De makers ervan zijn in die zin anoniem zoals ook de weergegeven 
werkelijkheid universeel is.  Als een mythische vertelling opnemen in het hedendaagse en de gehele mensheid 
aan die ene waarheid onderwerpend. Een verbinding makend tussen het min of meer speculatieve wereldbeeld 
en de  daadwerkelijke levensverloop.   Een gedachtenconstructie. [2,3] 

22 (Hoewel tegenwoordig toegedicht aan de eveneens uit Perugia afkomstige Fra’ Bevignata) [17] 

23 Vanwege contradicties in stijl is momenteel onduidelijk welke werken aan hem worden toegeschreven [oxford 

art encyclopedia] 
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De fresco’s in het interieur van de "Cappella di San Brizio" (1499) zijn onder meer van de 

hand van de Toscaanse Luca Signorelli – op zijn beurt inspirator van Michelangelo - als 

ook Fra Angelico heeft met zijn fresco’s mee de hand gelegd aan het interieur van deze 

kathedraal. Er zijn ook fresco’s van Ugolini di Prete Ilario en Pinturicchio als ook van 

Gentile da Fabriano. In het linker dwarsschip de “Cappella del Corporale”, waar in een 

kostbaar reliquiarium de met bloed bevlekte heilige doek van Bolsena wordt bewaard is 

het schrijn een werkstuk van Ugolini di Vieri (1338). Tegenover de Cappella dei Corpi 

Santi bevindt zich de marmeren kruisafneming door lppolito Scalza, zelf geboren in 

Orvieto. Ook de figuren van de profeten op de voorgevel zijn mede van zijn hand. Hij is 

een van de  ‘capomaestro ‘ van de Dom gedurende 50 jaar, vanaf de dood van Rafaello 

da Montelupo in 1566 tot aan zijn eigen dood in 1617 (87 jaar!). Hij tekent ook voor 

het ontwerp van twee portalen. Als leerling werkt met hem op Fabiano Toti. Ook 

Francesco Mosca,  il Moscino werkt naast Ippolito Scalza aan de profetengroep (1555 

– 1556). Beeldengroepen binnen de “Cappella della Visitazione”  (1547-1554) zijn van 

Simon Mosca en zijn zoon Francesco Mosca,  il Moscino, aan wie de uitdaging is 

gesteld gevarieerd te werk te gaan, zonder afbreuk te doen aan de gevarieerde 

architectuur. Ook de marmeren tabernakels en het beeld van de naakte Sint Sebastiaan 

behoren tot hun werken. Dit beeld is uiteindelijk afgemaakt door Ippolito en vormt een 

duo met het beeld Sint Roch van Fabiano Toti. Ook de op Michelangelo’s geïnspireerde 

Pietà (1570-1579) is een sculptuur van Ippolito. Voorstellend Christus en Maria en Maria 

Magdalena en Nicodemus*24.  Nagenoeg uit één blok marmer gehakt. Het maakt niet 

nadrukkelijk, vooropgezet deel uit van het iconografisch programma van de kathedraal. 

Is althans niet voor een specifieke plaats daarbinnen gemaakt, maar is verworden tot 

een van de beeldbepalende devotieopwekkende elementen. Bedoeld aandachttrekkend 

en devotieopwekkend moet de werking zijn van een nieuw type houten tabernakel 

(1554-1564), een co-constructie van Rafaello da Montelupo en Ippolito tesamen. Het 

tabernakel is in de 18e eeuw verloren gegaan. Cesare Nebbia  - eveneens geboren in 

Orvieto - schildert een elftal panelen als achtergrond. Hij maakt ook het design van de 

mozaïeken aan de buitengevel die tussen 1350 en 1390 worden aangebracht. Luca di 

Giovanni uit Siena en Jacopo di Piero Guidi uit Florence beeldhouwen het 

doopbekken, de barokke beeldengroep ‘Virgin by the Angel van de Annunciatie’ (1505 – 

1608) zijn van later hand van Francesco Mochi uit Montevarchi. Het grote absisraam 

stamt van Giovanni Bonino uit Assisi. De Florentijnse beeldhouwer Andrea di Cione di 

Arcangelo (afgekort Orgagna) is schepper van het roosvormige venster (1354-1380), 

daarom ook wel “Orcagna” genoemd. Zijn broer Matteo werkt onder hem. Orgagna wordt 

in 1344 toegelaten tot het Gilde van schilders en in 1352 tot het Gilde van sculpturisten. 

De wereld is klein: hij is de belangrijkste leerling van bouwmeester Andrea Pisano. Ook 

een groot mozaïek aan de westzijde gemaakt uit Venetiaans glas is van hem. In de 52 

meter brede façadegevel zijn kleurrijke stralende mozaïeken aangebracht naar ontwerp 

van Nabbia. Drie grote glasmozaïken in de driehoeken zijn in Venetië gemaakt in 1878. 

Het grootste centrale mozaïek, de kroning van de maagd Maria, is van Luigi Mussini.  

De kleinere aan weerszijden, De geboorte van Jezus en Maria in de Tempel, zijn van 

Alessandro Franchi.  Ook Fra Giovanni Leonardelli is naar verluidt een van de 

glasmakers van de mozaïeken. In het midden van het roosvenster een 'portret van de 

Heiland' door Giovanni di Stefano uit Siena. In 1352 brengt Matteo di Ugolino uit 

Bologna  het bronzen Lam Gods aan boven de midden driehoek en het bronzen beeld 

van Sint Michael op de top van de driehoek van de linker ingang. Michel Sanmichelli 

volmaakt de centrale driehoek in de gevel in 1503 als ook de rechter spits. Nicola de 

                                                           
24 Nikodemus is een Farizeeër en lid van het Sanhedrin. Hij wordt in het evangelie van Johannes drie keer 
genoemd: Hij zocht Jezus Christus ’s nachts op, pleit vóór Christus in het Sanhedrin (gerechtshof) en is na zijn 
begrafenis aanwezig in het graf van Jozef van Arimatea (een stad in Juda), die als persoon voorkomt in de 
Bijbel en volgens Lukas ook lid is van de Sanhedrin en het eveneens oneens is met de veroordeling van Jezus 
en diegene is die Jezus van het kruis haalt en hem in doeken wikkelt.  Er bestaat ook een apocrief boek, het 
evangelie naar Nikodemus [2] 
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Nuto, ook behorend tot de Orvietana school, is de beeldhouwer van acht van de twaalf 

apostelen in de nissen boven het venster. Beelden in nissen verwijst naar kennis van de 

Franse gotische kathedralen, waaronder de Notre Dame. Antonio Federighi werkt 

tussen 1451 en 1456 eveneens aan de decoratie van de façade. Tussen 1571-1591 

brengt Ippolito Scalza de twee buitentorens in de gevel aan. De oorspronkelijke deur is 

van hout. De grote middendeur met de naam ‘Porta della Riconoscenza’ stamt uit 1946 is 

van de sculpturist Vico Consorti  en Enrico Manfrini, de scenes stellen de glorificatie 

van de Maagd voor,  Siena’ s patroonheilige. Op de rechterkant van de toren is een 14e 

eeuwse  inscriptie te lezen die verwijst naar het graf van Giovanni Pisano. De siciliaan 

Emilio Greco maakt de bronzen deuren, welke in 1970 worden aangebracht. Naast de 

façade staat een beeld van  Contrade Lupa, de wolvin die Romulus en Remus voedt. De 

plaatselijke legende wil dat de zonen van Remus tevens stichters van Siena, Rome 

hebben verlaten met het beeld, gestolen van de Tempel van Apollo te Rome.[3,4,5] 

 

Knap hoe zij er met zijn allen in zijn geslaagd om door de eeuwen heen een 
eenheid in stijl te realiseren. Nagenoeg alle beelden aan de façade zijn vandaag 
de dag overigens kopieën. Het erfgoed wordt bewaard in de “Crypt of the 
Statues" in het “Museo dell'Opera del Duomo “ te Siena.  
 

Beeldbeschouwing Westfaçade 

Bij de beschrijving van de kathedraal beperk ik me tot de voorgevel, de 

westfaçade. Voor een goed begrip verwijs ik ook naar de onderdelen I, II,  III, 

IV. Omdat de uitwerking functioneert in de context en de bronnen die achter 

het werk zitten.  

 

VORM 

 

De kathedraal van Orvieto kent de typische opbouw in drie lagen [het getal 3! Zie hiervoor]. De 

gevel vindt een vertrekpunt in Siena, maar kent toch een andere uitwerking. Belangrijk 

beeldbepalend is het werk van Lorenzo Maitani, behorende tot de school van Orvieto. 

Enkel het beeld van Johannes de evangelist is met zekerheid aan hem toe te schrijven… . 
[17, blz.191] De datering van de kenmerkende reliëfs tussen 1310 – 1330 [17, blz. 191] Van 

Maitani zijn weinig andere werken bekend. En daarmee ook over zijn ouvre en verdere 

hand van werken. 
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Kathedraal van Sienn en Kathedraal van Orvieto. 

De acanthusbladerenrand die doorloopt over de gehele facade. 

A: Opbouw in drie lagen 

 De eerste bouwlaag  

Deze is opgebouwd uit vier stevige, brede kolommen die een drietal bogen met een 

deur erin, drie portalen, kadreren. Er is een midden hoofdportaal met links en rechts 

voor de toeschouwer een kleinere portaalingang.  De kolommen komen naar voren 

ten opzichte van de portalen en eindigen ter hoogte van het lunet van de 

hoofdingang. De kolommen sluiten af met een soort van smalle horizontale richel 

over de gehele westfaçade – nagenoeg ononderbroken van zijde naar zijde lopend. 

Deze is bewerkt met driehoekige acanthusbladeren  die elkaar overlappen en waarvan 

de bladertoppen naar binnen rollen als zijnde geheel uitgehold. Zoals ook het 

gebladerte in het eerste kolomreliëf.* 25   In de nissen boven ieder portaal staan 

vrijstaande sculpturen. Enkelvoudig in de nis-lunetten boven de flankerende deuren – 

ieder een beeld van een vrouw (A), een groep in het lunet boven de hoofdingang (B). 

Op ieder kolomsegment staat gecentreerd een bronzen beeld, samen de vier 

Evangelisten vormend. Met elkaar bewaken zij de toegangsdeuren en spreken hun 

zegen uit over diegenen die hen binnengaan. [22]  (C). Maitani heeft waarschijnlijk de 

supervisie gegeven aan een groot gedeelte van de façade, in ieder geval is één van 

de vier Evangelisten met zekerheid van zijn hand.[1] Deze flankeren de kleinere 

portalen en trekken de aandacht naar de reliëfplaten die als het ware het oppervlak 

van de kolommen bedekken. Het brons stelt Maitani – anders dan het in marmer zou 

zijn geweest – technisch in staat om de beelden een zekere openheid te geven. Wat 

ook het geval is met de drie bronzen engelen die links en rechts gegroepeerd staan 

van de waarschijnlijk door Andrea Pisano uit marmer gehouwen Maria in de lunet 

boven de hoofdingang. [1] Een relatief klein beeld. De zachtaardige glooiende 

rondingen van de kledij geven nog enig volume aan het geheel. De uitwerking van de 

zittende ‘Maria’ met ‘kind’ op haar linkerbeen  – die de bronzen engelen omringen - 

heeft overeenkomsten met Noord Europees gotisch beeldhouwwerk. Zowel Maitani als 

Pisano staan onder invloed van Noord Europese gotische kunst. [1] De beelden zijn vrij 

gemaakt van de gevel en relatief beperkt van maatvoering. Hierdoor lijken ze bijna  

onderdeel uit te maken van de reliëfs. Tussen de horizontale richel die de kolommen 

begrensd en de horizontale richel die de eerste bouwlaag begrensd, zijn mozaïeken 

aangebracht. Deze vullen de ruimte op tussen de vier pijlers die vanuit de kolommen 

doorlopen tot aan het eind van de eerste bouwlaag en de mozaïeken volgen daarbij 

de ronding van de poortbogen. Per poortvlak opgebouwd uit twee kleinere en één 

groter mozaïek*26, waarvan het middelste en grootste mozaïek steeds een soort van 

tympaan vormt. Een puntachtige vorm met kleine pinakels omkaderd iedere 

middelste driehoek en geeft diepte aan de gevel, in samenwerking mét de beide 

horizontale richels, de vier kolommen én oplopende pijlers. Ieder mozaïek tympaan 

heeft op haar top ook een bronzen werk (D). Ten opzichte van de haast lichtgevende 

mozaïeken, contrasteren de bronzen door hun diepe schaduwen. De hoofddeur (E)- 

sponning vullend -,  de ‘inzetdeuren’ in de deurvlakken van de kleinere portalen (F), 

de boogvormen én de vlakken van de kolommen (G) kennen een rijk reliëf. De nissen 

                                                           
25 Kijk bijvoorbeeld naar de uitwerking van het gebladerte in de scene ‘tot leven wekken van Adam’ / het 
uitnemen van de rib. Dit duidt erop dat er een supervisie is in de werkzaamheden.  En dat bepaalde 
ambachtslieden zowel betrokken zijn bij het design, als bij de constructie, de figuratie en decoratie van de 
faÇade.  
26

 Ook wel "cosmatesque" genoemd.[17] 
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in het portaal zijn decoratief bewerkt door elegante draaiingen* 27  en kleurrijk 

ingelegd marmer waarbij het fijnzinnige marmerwerk de boog in smalle lijnstroken 

volgt. De in het oog springende kolomreliëfs lijken uitgewerkt als een soort van 

marmeren rechthoekige platen uit één stuk, feitelijk zijn het 162 stukken*28; ze zijn 

in laag reliëf - op enkele onderdelen van de vierde kolom na. Deze laatste ‘Het laatste 

oordeel’ is wat dieper uitgehakt. De reliëfs beslaan een gezamenlijk oppervlak van 

1122 meter! Er zijn twee wat bredere en twee wat smallere panelen. Het eerste en 

vierde paneel kennen een vergelijkbare opbouw. Per kolom is het reliëf opgebouwd 

uit een twaalftal rechthoekige panelen die met elkaar één figuratief eiland vormen en 

waarbij de panelen ingedeeld worden door de takken van een wijnrank. De binnenste 

twee reliëfs zijn meer ingedeeld in ovalen, die gevormd worden door de takken van 

een boom. De ‘foto’s in het album‘ zijn niet allemaal met dezelfde camera gemaakt – 

er zitten als je goed kijkt stijlverschillen in en ook verschillen in het ruimtelijk 

plaatsen van de figuren – toch vormen ze wonderwel een eenheid. Wel zijn het eerste 

en vierde paneel wat robuuster opgezet en zijn de andere meer gotisch. Opvallend 

genoeg zijn een aantal van de hogere panelen niet afgemaakt* 29 . De haren en 

vleugels zijn overal uitgewerkt in tegenstelling tot benen en gezichten, wat erop kan 

duiden dat specifieke personen zich met die onderdelen bezighouden. In de verte 

doen de panelen denken aan de verhalende monumentzuil van Trojanus. 

Waarschijnlijk is het reliëf in de Middeleeuwen gekleurd geweest! De hoofddeur - kent 

ook vlak reliëfwerk. Het reliëf van de centrale deur is opgebouwd uit zes panelen, 

uitbeeldend de werken van barmhartigheid. De figuratie dient eerder de rechthoekige 

vorm van de deur, met verticale en horizontale accentzettingen en waar de figuratie 

overlapping kent..[6, 19, 20, 21]   

 

Maitani’s werk vertaalt zich via een spel van lijnen. Nader beschouwd kennen de 

reliëfs verschillen in hand*30. Wat het aannemelijk maakt dat zij door verschillende 

personen zijn gemaakt, al verbindt Maitani’s hand hen ook weer. In de eerste kolom, 

- (voor de kijker links) rijst een wijnrank vanuit de basis omhoog en verdeeld de 

kolom in twee designvelden, met ieder zes afbeeldingen boven elkaar. De rank is in 

de tweede en derde kolom vervangen door de Boom van Jesse, zo uitgewerkt dat 

deze een aantal medaillonachtige vormen laat ontspruiten aan de stam aan 

weerszijden. Rank en boom breken het reliëf, geven het een vorm van frisheid en een 

vloeiendheid én maken er vooral ook een eenheid van. Zij verbinden de afzonderlijke 

                                                           
27 Zie bij foto’s van de evangelisten; ook dit inlegwerk doet enigszins Moors aan: de spiraalvorm verwijst naar 

een spiraalvormig pad dat naar de hemel kan voeren.[18,22,23] 
28 162 parten, eerst op de grond grofweg bewerkt en vervolgens in positie geheven. Ieder tablet ondergaat wel 
vijf behandelingsvormen, waaronder het polijsten.  [20] 

29 Dit kan ermee te maken hebben dat ook in Orvieto gewoonlijk de lagere delen van een gebouw gescheiden 
van de bovenliggende delen beschouwen en dat hun focus vooral ligt op de begane grond, tot even boven 
ooghoogte reikend .[6,blz.306] 
30 Zo komen 1 en 4 meer overeen met elkaar en 2 en 3. (1 en 4 stemmen meer overeen met de vier 
evangelisten en de engelen) Zo lijken de onderste lagen van het eerste en vierde paneel op elkaar, alsook de 
onderste lagen van het tweede en derde paneel/ De eerste worden toegeschreven aan Maitani zelf, de tweede 
aan Ramano di Paganello. Maar ook binnen één paneel is er stijlverschil. Zo zijn David en Solomon anders 
weergegeven als de omringende figuren en zo zijn er ook verschillen in hand tussen de scene van de 
Aanbidding door de wijzen (paneel 26) ,  de Creatie (plaat 36) en de Vlucht uit Egypte. Dit duidt erop dat er in 
groepen aan de figuratie is gewerkt.  Paneel 3: Scene beproeving in de woestijn: kijk hoe goed Jezus er na 40 
dagen beproevingen nog vief bijstaat in tegenstelling tot de satanachtige die naast hem staat, waarvan alleen 
de broche op zijn schouders details vertoond; het best is de struik of boom eraan toe, die is compleet en 
prachtig uitgekerfd: de verschillende maten van uitwerking zijn vanaf een afstand nauwelijks te zien. Wellicht 
zijn er speciale ‘haren’ werkers et cetera die de verschillende onderdelen voor hun rekening nemen. De woestijn 
wordt gezien als verblijfplaats van demonen. Aangezien hij wel een broche heeft, lijkt het alsof hij voorgesteld 
zou worden als een oude man in monnikengewaad. In zijn uitgestrekte hand waarschijnlijk reeds een steen. 
Een vorm die vaker in de Italiaanse Renaissance wordt gekozen. [18] 
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voorstellingen per paneelvlak. Het reliëf komt op het eerste oog vooral over als een 

zacht glooiend lijnenspel: rustig, ordelijk, harmonieus, feeëriek, fantasievol. Van 

dichterbij lijken het poezieplaatjesachtige uitwerkingen, waarbij de achtergrond meer 

in detail is uitgewerkt. Een sfeer van jeugdigheid en lyriek. Een soort van sprookje in 

steen. Een onbezoedelde sfeer, een sfeer van onschuld. Het vierde paneel met haar 

beeldcyclusopbouw kent een heel andere sfeer. Chaos, kwelling en wraak. Het kalme 

is hier geheel doorbroken. De lijnen van de figuratie , de anatomie van de lichamen 

geaccentueerd, de huid als een draperie de botten, pezen, aderen bedekkend. [4, 6, 14, 

17, 19,20, 21] 

Maitani’s engelen zijn afgebeeld in profiel in de richting van Maria, vleugels en armen 

uitgestrekt en de benen gescheiden. Het profiel versterkt door per engel een 

langgerekte scherpe neuspartij. De kleding volgt de richting van de beweging en volgt 

in draperieën het lichaam. Eerder de lijnvoering als het volume accentuerend. 

Houdingen en uitwerkingen zijn geïnspireerd op Giotto. Echter met meer ritme. Een 

relatief dun lichaam bedekkend.  De smalle figuren zijn ruimtelijk uitgezet en relatief 

licht uitgehakt. Zoals ook in het reliëfwerk op de kolommen. Waarbij vooral het eerste 

paneel (voor de kijker het meest linkse) ruimtelijker is dan het naast liggende.  De 

engelen in de groep in de hoofdlunet ontsluiten door het wegtrekken van coulissen 

gordijnen Maria en Kind. De lagere uitwerkingen op de vierde kolom over ‘De 

herrijzenis uit de dood’ (links voor de kijker)  en ‘De verdoemden’ (rechts voor de 

kijker)  zijn van een groot vakmanschap, waarin  je het type handschrift herkent van 

de sculptuur van de bronzen engelen.[17]  

Overall: Maitini’s handschrift komt op mij energiek over, vol beweging, 

bepaalde visuele effecten oproepend, een levendig naturalisme. In stijl 

dichter bij Nicola Pisano en Giovanni Pisano, waarbij de ornamenten meer 

klassiek aandoen in de stijl van Arnolfo di Cambia. (allen betrokken bij de 

bouw van Orvieto) Belangrijke inspiratoren en tijdgenoten van hem. Niet 

zozeer de gotische elegantie van een Giovanni volgend, hij ontwikkelt een 

eigen variant: beeldrijker, meer driedimensionaal, een indruk van spontaniteit 

achterlatend. Ik ben benieuwd naar hoe zijn verdere werk eruit ziet, een 

nieuwsgierigheid die niet zal worden ingelost… .  

De tweede bouwlaag: 

De vier polygonale (octogonale) pijlers opkomend uit de vier kolommen zetten zich 

door en verworden tot torens. De lijnwerking versterkt het verticale ritme en doordat 

zij niet doorlopen tot aan de grond, is het zicht op de kolomreliëfs ongestoord. De 

buitenste pilaartorens zijn robuuster dan de binnenste twee torens. De buitenste zijn 

42,8 meter hoog, de binnenste twee 51,3 meter. Zij delen het façadeoppervlak in drie 

delen. Op de horizontale begrenzingsrichel van de eerste bouwlaag, geklemd tussen 

de pijlers / torens is een decoratieve horizontale band in de vorm van een galerij 

aangebracht. Aedicules*31, die een uitheemse [Moorse] uitstraling toevoegen aan de 

façade. [Mogelijk een invloed van de handel met Arabische landen?] Enkel centraal 

                                                           
31

 Genoemd naar het verkleinwoord van Aedes, huis, dus huisje. De huisjes in een meervoud van 3, 9! 
Christelijke architecten zijn gek op ‘3’. 

[10, 17,21,22] 
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onderbroken door het tympaan van het mozaïek van het hoofdportaal. Bovenop deze 

bandengalerij bevindt zich in het middengedeelte een groot vierkant, met daarbinnen 

nog een kleiner vierkant dat een rozetraam bevat met flamboyant vormgegeven 

maaswerk (H) en de hoekpartijen opvullend met wederom mozaïekwerk. Dit ‘vierkant 

in vierkant met rozetraam’ wordt omzoomd door in totaal 52 kleinere vierkanten. 

Ieder vierkantje bevat centraal een rozetsculptuurtje (I). Aan de linker- en 

rechterzijde begrensd door drie boven elkaar geplaatste nissen die ieder een tweetal 

losstaande sculpturen bevatten, links en rechts geplaatst van het midden van de nis. 

(J). Aan de bovenzijde afgedekt door een band met twaalf nissen op een rij *32 , ieder 

bevattend een uitgewerkte eveneens losstaande sculptuur, gecentreerd in de nis. De 

ingesneden ledematen en attributen raken nagenoeg de randen van de nis en nemen 

daarmee de nisruimte in (K). Twee driehoekmozaïeken, ingeklemd tussen de 

oplopende pijlers / torens herhalen als het ware in een verticale lijn de tympaan-

mozaïeken boven de kleine deurportalen van de eerste bouwlaag. De mozaïeken 

kennen een overall gevuld vlak. De figuren zowel ten voeten uit, ten halve lijven, en 

face en en profil als ook à trois quarts. De mozaïeken zijn waar te nemen vanuit 

kikvorsperspectief. Ook op hun top bevindt zich wederom een beeld (L). De herhaling 

van de grondvormen geeft ritme aan de gevel.  

 

 De derde bouwlaag: 

De pijlers monden uit in torenspitsen. De buitenste van een lagere hoogte dan de 

middelste twee, die een top tympaan mozaïek met omlijsting kadreren en grandeur 

geven. In barokstijl, heldere sprankelende kleuren – er is relatief veel rood en blauw 

toegevoegd - , illusionistisch met driedimensionale perspectiefeffecten, stamt het van 

later datum.  [4, 6, 14, 17] 

 

 

Overall: naar mijn idee een indrukwekkend levendig beeld en toch meer 

ingetogen dan de rijk versierde gotische gevel van Sienna van het handschrift 

van Giovanni Pisano. Anekdotisch sterk uitgewerkt, pictoraal en organisch 

vergroeid tot een eenheid.  
 

 

INHOUD 

 

De beeldengroepen en sculpturen A t / m L. (De mozaïeken blijven buiten beschrijving) 

 

A:  beelden kleine deurportalen. [2! OT X NT; jodendom en heidendom] Beeld van de 

Erytraeïsche (lelie van de Annunciatie als attribuut) en Libische Sibille (toorts als 

attribuut). De laatste dateert van later en heeft ook een meer Renaissancistische, 

naar het Barokke [aan deoudheid ontleende wiojze van kleden, meer beweging, 

contraposto, schuine lijnen, emotie 3] neigende  uitwerking. Klassiek met individuele 

gelaatstrekken, veel expressie. De achtergrond heeft als maaswerk een viertal 

spitboogvormen als ‘stenen glas-in-lood-ramen’. 
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 De nissen met sculpturen is een typisch kenmerk van met name de Frans Gotische kathedralen. Denk aan de 
Notre Dame. Het is allerzins waarschijnlijk dat de Italiaanse bouwers de werken in Frankrijk kennen of hebben 
bezocht. 

[3, 6,16] 



Specifieke beschrijving kathedraal Orvieto 
 

MvO MiekevanOs, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldende Vorming 3DT onder docentschap van S. Rijs21 
 

   
Het origineel bevindt zich nu in de tweede zaal van  het Museo dell Opera del Duomo. Het marmeren beeld 

stamt uit 1325. 

De Erythraeïsche Sibille. Van de hand van Antonio Federighi (1456 gedocumenteerd). Afbeeldingen van sibillen 

zijn in de oudheid eerder schaars (vb. op munten), maar in de religieuze kunst van de middeleeuwen en de 
renaissance  vaak voorgesteld als vóór-christelijke tegenhangsters van de Oud Testamentische profeten. 
Helderziende vrouwen uit de Oudheid die in de late middeleeuwen als profane spreekbuizen van de 
Voorzienigheid worden beschouwd en met diverse tijden en volkeren in verband worden gebracht, zonder dat er 
sprake is van bepaalde historische personen. [22] 

De Libische Sibille. Van de hand van Fabiano Toti 1588 (inscriptie). De Sibille van Erythrae zou aan Alexander de 

Grote de  goddelijke afkomst hebben geopenbaard.  Ook is de naam Sibille verbonden aan  een aantal vrouwen 
die, geïnspireerd door een godheid (in de regel in de oudheid Apollo) en daardoor in extase, spontaan en 
ongevraagd de toekomst voorspelden in Griekse hexameters. [2] 

 

B: beelden hoofdportaal. Zes [!] engelen en Maria en Kind: Maria en Kind op de troon 

zijn van marmer, het baldakijn met de gordijnen en de engelen uit brons. [nu kopie]. 

Maria is en face uitgebeeld, Het kind is gekleed en staat kaarsrecht rechtop wat duidt 

op Byzantijnse typologie,  [18] Tenminste twee van de engelen zijn voorzien geweest 

van kleur, aan de onderkant zitten sporen blauw en bladgoud. Opmerkelijk deze 

bronzen bewerking, omdat dat zeldzaam was in die tijd, zo’n opengewerkte wijze van 

beeldhouwen in brons en een zo samengesteld beeld als groep. De benen zien eruit 

of ze gerepareerd zijn. De troon van Maria staat op een basis met acanthusbladeren; 

deze doen enigszins hellenistisch aan zoal in de latere Romeinse Republiek, echter 

zijn dieper uitgesneden en met spitsere punten. [zoals ook het reliëfwerk op de 

kolommen de gebruikelijke werkwijze net wat meer aanzet, waardoor alles een meer 

dramatische levendigheid krijgt. Wellicht kent de Orvietoschool een voorliefde voor 

een wat uitgesprokener en sterke vormen] 

 

C: de vier [!] Evangelisten: evangelistensymbolen: [1,3 ,4, 10, 15] 

1. Lucas: symbool de gevleugelde os, ook één van de apocalyptische dieren (rund).  

Hét offerdier in het OT. Ook staat hij voor het Mysterie van de offerdood. Zijn 

evangelie begint met het offerverhaal van Zacharias. Als deugd 33  heeft hij: 

nederigheid, eerbied voor de ouders. 
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 Deugden zijn: Geloof (fides), Hoop (spes), Liefde (caritas). [1 Kor.13:13] De zogenoemde drie Christelijke 
deugden. Daarnaast vier kardinale deugden afgeleid van Plato: wijsheid, verstandelijkheid (prudentia), 
rechtschapenheid (justitia), temperantia ( gematigdheid, zelfbeheersing), moed, kracht ( fortitudo).  
Hoofdzonden zijn: gierigheid en hebzucht ( avaritia), afgunst  invidia), hoogmoed (superbia), wellust (luxuria), 
toorn  ira), vraatzucht (gula), luiheid (acedia). Ook Thomas van Aquino houdt zich hiermee bezig in zijn Summa 
Theologica (1275). Alsook Dante in zijn Inerno, canto 7. [

18,22,23] 
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2. Mattheus: symbool is de engel, één van de apocalyptische 

dieren. De engel draagt een open gevouwen boekrol in haar 

handen, attribuut van de schrijver. Het eerste evangelie. Zijn 

evangelie begint met de stamboom van Jezus. Hij staat voor het 

Mysterie van de menswording. Als deugd staat hij voor: de 

intelligentie van de mens.  

3. Johannes: symbool is de adelaar. Het vierde evangelie, het 

boek openbaring. Hij staat voor het Mysterie van de Hemelvaart. 

De deugd die hem toegedicht wordt: scherpzinnigheid. Hij nadert 

God dichterbij dan alle andere vogels en ziet God in zijn visioen van 

het meest nabij. In de Bestiaren staat vermeld dat hij tegen de zon 

in kan kijken.  

4. Marcus: symbool is de gevleugelde leeuw. Zijn evangelie begint met de roepende 

stem in de woestijn. Verbonden met het Mysterie van de wederopstanding en de 

Heiland. De deugd die bij hem past: moed. In de Bestiaren staat opgetekend dat 

hij als een leeuw met open ogen kan slapen. 

Beelden van de vier evangelisten bevinden zich niets voor niets bij de deuren. 

Hierdoor wordt benadrukt dat slechts door Hem en door Zijn leer de ingang tot Zijn 

rijk en tot het hemelse Jeruzalem mogelijk is [22] 

 

D: bronzen werken op tympanen: Matteo di Ugolino da Bologna voegt in 1352 het 

bronzen ‘Lam Gods’ [1!] (Joh. 1:29) toe wat zich bevindt op de top van het mozaïek-

tympaan boven de centrale ingang. Vaak in relatie met de twaalf apostelen. [nis 

erboven] 

E: reliëf hoofddeur: De kerkdeur symboliseert Christus, die zichzelf immers aanduidt als 

ostium: deur [Jo.10,7]. De deur uitbeeldend de zes [!]werken van barmhartigheid. Links 

bovenaan het voeden van de hongerigen en het geven van drinken aan de diegenen met 

dorst. Engelen helpen bij het begraven van de doden. Met de klok mee: het bezoek aan 

de gevangen, vervolgens de zieken, het bieden aan onderdak voor de daklozen, het 

kleden van zij die naakt zijn. De werken zijn figuratief en toch heel stilistisch opgebouwd. 

Alsof het brons steeds in kleine stukjes is opgeplakt. Het werk is in vlakreliëf en 

ondersteunt vooral de vorm van de deur.  

http://www.fmschmitt.com/travels/Italy/umbria/Orvieto/Orvieto_Duomo/large_images/2007_10_04_Italy_Umbria_Orvieto_Duomo_bronzes 11-4-2007 4-22-16 PM.JPG
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bronzen hoofddeur:   (bezoek aan de zieken) [textuur!] curieus: op de afbeelding van bezoek aan de 

gevangenen blijken deze hoog bezoek te krijgen! Een paus! Paus John XXIII.  

 

[Op het eerste gezicht is voor mij niet direct duidelijk wat wordt uitgebeeld; de 

afbeeldingen zijn als het ware over en door elkaar geplaatst. Opvallend omdat 

het werk dateert van de 20e eeuw en gemaakt is door Emilio Greco. Er is veel 

beweging in de figuratie, wat ik op zich goed vind passen bij ook het reliëfwerk 

van Het laatste oordeel].  

 
F: kleinere portaaldeuren: deurknoppen in de vorm van engelen! De textuur van het 

brons is die als van grof geweven textiel. 

 

Kleine deuren:  

engel als deurknop [textuur!]  

De installatie van de deur heeft voor nogal wat tumult gezorgd [4].  

 
G: vier kolommen met reliëfs: [1,4,6,17, 19,20] 

1. Scenes uit Genesis: (OT) onderaan beginnend van links naar rechts:  

De eerste vijf dagen van de Schepping in vogelvlucht. Een duif – de personificatie van 

God – vliegt over de wateren. En bevindt zich tussen twee rondingen, waarschijnlijk 

zon en maan voorstellend. De hemelkoepel in een lijn erboven aangegeven. Uit de 

hand van de Almachtige God boven de duif, dalen drie stralen neer: de scheiding 

tussen licht (dag) en duisternis (nacht) symboliserend. Twee engelen in het gevolg 
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van God, kijken afgeleid naar de stralen Gods. God schept34 een aardse omgeving, 

een oase van rust. Hoe levendig weergegeven! En als laatste de mens (man en 

vrouw). Deze plaatst hij in een tuin in het oosten, de hof van Eden. De druivenrank – 

die het paneel in twee verticale partijen opdeelt, sluit met twee parallelle horizontale 

twijgen het Scheppingsverhaal af en tilt het verhaal naar een volgend panelenniveau. 

De wijnrank staat ook voor ‘Ik ben de ware wijnstok (Joh.15:1-8) Op een tiental platen 

erboven zijn nagenoeg symmetrisch drie scenes uitgebeeld. God – jong weergegeven 

- blaast – onder toeziend oog van een engel - de mens leven in en neemt een 

rechterrib uit de slapende Adam*35 om in een nagenoeg gelijke scene erboven met 

een slapende Adam vervolgens ook een bevallig poserende Eva tot leven te brengen 

door het opheffen van de vingers van zijn hand [de engelen kijken alsof ze daar niet 

blij mee zijn: daar komt gedonder van (:]. De zwevende paradijsengelen – links en 

rechts als stellen weergegeven [ symmetrie!] - brengen de bladeren van het Paradijs 

met hun uitstaande vleugels licht in beweging. De aardse omgeving is met de engelen 

ook een paradijselijke omgeving. Een vruchtbare plek, te zien aan de bomen en 

struiken vol van levende bladeren en vruchtdragende bomen. Bij de levensboom op 

het derde paneel verbiedt God met opgeheven manende rechter vinger – onder 

toeziend oog van twee engelen op de achtergrond - Adam en Eva [die onbevangen in 

hun naaktheid staan] het fruit van de boom te eten; de boom die inzicht geeft in goed 

en kwaad. … Op de afbeelding ernaast heeft de slang zich reeds rondom de voet van 

de boom geslingerd, klaar om toe te happen, klaar voor de Zondeval. Adam en Eva 

sluiten een pact. Op de (achter)grond van de boom is de bron van de Hof van Eden, 

waarin vier grote rivieren hun oorsprong vinden: Pison, Gichon, Eufraat en Tigris. 

Tevens in de Middeleeuwen symbolen van de vier evangelisten [18] Eva plukt het 

verboden fruit, een vijg [!], houdt er een voor zichzelf en biedt Adam ook een vijg 

aan. Volgende paneel: God kijkt vanuit de wolken dreigend neer op het 

ongehoorzame stel. Ze verschuilen zich hurkend en afwerend in het struikgewas, hun 

naaktheid  bedekkend met  handen. Op het vierde paneel bewaakt een toornige engel 

de Hof van Eden, die omgeven is met vuur, om te voorkomen dat de mensheid deze 

kan binnengaan. Een andere engel verdrijft Adam en Eva uit het Paradijs, pushend. 

De mens moet zich bezighouden met alledaagse dingen, waaronder het ploeterend 

bewerken van het land. Want met de verdrijving uit het Paradijs is deze niet meer 

onsterfelijk. We zien we de eerste werkzaamheden van onze voorvaderen [kromming 

van de rug]. Het vijfde paneel gaat over de offer-scene van Cain en Abel, waarbij 

Abel36 die schaapsherder is een lam offert en Cain een bundel korenschoof. [Abel en 

Cain dragen hier kleding] De broedermoord door Cain op Abel staat voor de kijker 

rechts ervan (links op de afbeelding = sinister = kwaad = ‘Judas’). Een weerloze op 

                                                           
34

 Hij schept de planten, de vogels [adelaar, symbool van Christus; pauw, rechtvaardig – door geen zonden 

bedorven; pelikaan , symbool van eucharistie; duif, heilige geest; zwaan, attribuut van de goede dood; haan: 
beeld van de wereldrechter en op kerktoren verdediger van de kerk en keert zijn gezicht naar de aanstormende 
winden = boze machten], de vissen [een soort van kreeft [verwijst ook naar de maand juni, het vierde teken 
uit de dierenriem, 18], waterslangen, koraal op de bodem [koraal kan het ‘boze oog ‘afwenden, personificatie 
van Afrika, 18,], de viervoetige dieren [everzwijn,  onreinheid en tevens deugd luiheid en wellust, 18], ram,  
[verbonden met de maand maart, offer in de plaats van Isaak en daarmee symbool van Christus , tevens deugd 
behoedzaamheid en nederigheid,  18,22],  leeuwachtige,  [kracht en moed], dromedarisachtige [personificatie 
van Azië, en tevens de deugd gehoorzaamheid, 18], paard [personificatie van Europa, 18], hertenbok [attribuut 
va gehoor verwijzend naar zintuigen, als deugd voorzichtigheid, 18], geit  [behorend tot de maand december, 
attribuut van de gepersonificeerde wellust18], uil, [personificatie van Europa,18], en hond [vanaf de 
Middeleeuwen personificatie van trouw, in de bijbel een negatieve associatie, 18], 
35

 Hoe oneindig behoedzaam en onschuldig weergeven, van een klassieke schoonheid, een stap verwijderd van 

de Renaissance [2] Ook Eva is van een klassieke schoonheid 
36

 Abel is de personificatie van de veeteelt en Cain van de landbouw. Abel is een voorafbeelding van de 
christenen, Cain een voorafbeelding van de Joden. 

[22] 
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de grond liggend Abel wordt door zijn broer neergeknuppelt. [= prefiguratie van 

Christud dood. Weergevend ook dat door deze broederdood de vrede tussen de 

mensen wordt verstoord].  Het verhaal eindigt in het zesde paneel vermoedelijk met 

de omzwervingen van Cain. Ook de werkzaamheden van de mens, hoofdzakelijk 

agrarisch, als ook het houden van schaapskudden, het zorgen voor huis en haard 

wordt verbeeld. Opvallend detail op laatste paneel: zit er iemand te schilderen?*37  

 

   
Samenstelling paneel 2, Boom van Jesse. John White's diagram of the components

.[20] 

 

    

                                                           
37 [mogelijk een verwijzing naar Maitani zelf: het wordt gebruikelijk dat kunstenaar of opdrachtgever worden 

verwerkt in een kunstwerk][3] 

http://www.fmschmitt.com/travels/Italy/umbria/Orvieto/Orvieto_Duomo/large_images/white_orvieto_marbles_overview.jpg
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2. Boom van Jesse*38, combinatie van het OT en NT.  [Is.11,1] De Boom van Jesse is 

ook een attribuut van Maria. [18] De scenes gaan over de verkondiging van de komst 

van Jezus de Messias door de profeten. Geldt ook als een symbool van de 

Onbevlekte Ontvangenis. Dit album legt een verbinding tussen Koning David (met 

harp) en Jezus van Nazareth. In de knopen van de boom afbeeldingen van David, 

Salomo (zoon van David, OT), Roboan, Abia , Achaz, Jozef, Maria en Jezus Christus.  

Maria en Jezus bovenin. Iets onder het midden ontpopt de loot van de boom, 

verdergaand naar zoon David (de zoon van Jesse), opwaarts naar Jezus, de zoon van 

Jozef en Maria  (waarvan wordt gedacht dat ook zij behoren tot het Huis van David). 

Ook de Sibille en Vergilius*39 worden afgebeeld als profeten die verkondigen dat 

Jezus de koning aller koningen is. In het centrum beneden aan de voet slaapt 

Abraham*40. Voor de kijker links staan de rechters met de boekrollen in hun hand 

waarop de voorspellingen staan geschreven. Het tweede paneel erboven laat de 

overleden Abraham zien in een sarcofaag, ook weer met een aantal rechters van het 

volk Israël. Rechts – voor de kijker – op het paneel staan profeten die de komst van 

de Messias aankondigen. Het derde paneel toont het in dienst treden van David van 

Saul. Samuel41 die Saul heeft verlaten wordt naar Bethlehem gezonden om een van 

                                                           
38 Boom van Jesse, veel gebruikt in  de Middelleeuwen.  Het komt voor in het Boek van Isaiah, die in een 
metaforische beschrijving de komst van de Messias beschrijft, door Christenen in relatie gebracht met Jezus. 
Een eerste uitgave stamt uit de 11e eeuw. Ook Mattheus en Lucas reppen over de Boom van Jesse. In de 
Vulgaat bijbel  staat: "et egredietur virga de radice Iesse et flos de radice eius ascendet " . (De patriarch Jesse 
stamt uit een koninklijk geslachte, vanuit de genealogie wordt er een link gelegd met de loot  van Jesse naar 
Jezus middels naar verluid 43 generaties…., waaronder David en Solomon.)[2] Volgens de opgetekende historie 
van de kathedraal vormen de tekeningen van de boom van Jesse een van de oudste weergegeven elementen. 
In de kathedraal wordt gekozen om de menselijke roots van Jezus te duiden via de Boom in consideratie met 
de strijd met de Kartharen die zojuist is beslecht. De kartharen wijzen het materiële af als slecht, dat kunnen ze 
moeilijk volhouden als ook Jezus ‘materiële’ content aanneemt! Het benadrukt de visie van incarnatie van het 
vleesgeworden Woord’. Omdat de kartharen ook gedonder hebben gehad met de Balkan en deze de paus om 
hulp vragen, is het met name het beeld van de Boom van Jesse dat migreert naar het Oosten. Met name de 

accentlegging op de profetie door Vergilius is iets typisch uit Orvieto. [6] 

39 Vergilius schrijft een gedicht waarin de komst van een goddelijk kind wordt aangekondigd. Over het verlies 
van het Paradijs. Heraclitus schrijft over Sibille, de Griekse profetes en ook Plato benoemt een Sibille. De 
middeleeuwse Byzantijnse encyclopedie dicht de orakels van Sibille aan een Hebreeuwse herkomst toe. 
Verwantschap met het Boek der Openbaring en de Apocalyps. De toren van Babel, Noah en de tuin van Eden 
komen er in voor. ‘Pagan’ profeten , heidense tegenhangers van de oudtestamentische profeten [18],herleiden 
hun herkomst naar Abraham en duiden er daarmee op dat Jezus de God is van allen. [2] 

40 Abraham staat als een rolmodel voor het geloof en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Immers hij offert zelfs 

zijn zoon Isaac, een archetype van het offeren door God van zijn zoon Jezus.[22] 

41
 Samuel is een voorafbeelding van Christus, de stichter van een koninklijk priesterschap en van een priesterlijk 

koningschap. 
[22] 
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de zonen van Jesse tot koning van Israël te kronen. David wordt verkozen. Vanuit 

een hoorn giet Samuel de olie over het hoofd van de jongen. Op de achtergrond 

staan Jesse met zijn zeven zonen, twee gekleed voor het ritueel. Vierde paneel: 

Exodus: God spreekt tot de knielende Mozes. Mozes voor het brandende braambos. 

(Het brandende braambos als voorafbeelding van Maria’s Maagdelijkheid).  

Aanbidding van het gouden kalf. Mozes breekt met de tafelen. Mozes brengt aan 

Gods Volk de oude Wet, Christus de nieuwe. [22] 
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3. Verhalen uit het Nieuwe Testament, uit het leven van Jozef en Maria. 3e en 4e 

niveau: De annunciatie aan Maria. Maria komt in haar lichaamstaal over als een 

voorname vrouw [de lelie = maagdelijkheid en zuiverheid en daarmee vooral 

verbonden met Maria, op de staf van aartsengel Gabriel = symbool van goddelijke 

autoriteit [18],  rechts van haar God de Vader in een wijdend gebaar, links de dalende 

Duif [moment van conceptie symboliserend 18], rondom haar hoofd iets van een 

boog],  visitatie van nicht Elisabeth. Maria én Elisabeth vergezeld door een dienaar. 

[wijzend op en zekere mate van welstand] Elisabeth opent het deurgordijn en 

mogelijk draagt Maria in een doek geknoopt geld. Onderweg. De geboorte van 

Christus. De engelen kijken toe als een soort van wetende supporters, evenals de os 

en de ezel in hun onwetendheid. Ze kijken weg van het tafereel en zijn bijna 
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levensecht. [engelen, dieren en mensen: het universum vertegenwoordigend, 22] 

Jozef komt oud en kleintjes over en Maria is een en al oog voor haar kind. De kribbe 

is een type sarcofaag van Romeinse stijl. [Een verwijzing dat geboorte en dood dicht 

bij elkaar liggen]. Een middeleeuws kussen* 42 , omwonden met kledingstroken.  

Geboorte van Christus en de aanbidding door de Wijzen, Drie Koningen. Zij 

vertegenwoordigen verschillende leeftijden. [iedereen dus, geen etniciteit uitsluitend 

of benadrukkend] en verschillende werelddelen (Melchior Europa, Caspar Azië, 

Balthasar Afrika), als ook het heilige getal als symbool van de drie-ene Godheid. [22] 

Slechts één van hen is echt vol aandacht. [menselijk: niet ieder van ons heeft altijd 

even veel aandacht voor het Heilsverhaal]. [Stofuitdrukking: kijk hoe prachtig de 

kleding vouwen vertoont, hoe uitgewerkt ledenmaten en vingers zijn, het haar, de 

kroon, de vleugels van de engelen… hoe gepolijst het marmer]  De vlucht naar 

Egypte. De opdracht in de Tempel van Jeruzalem, vol haastigheid en beweging. Een 

man leest op zijn gemak een boek. Jezus te midden van de dokters en priesters. 

[Geen vijandigheid te bespeuren. Eerder uitdrukkingen die duiden op serieuze, 

sobere, gestudeerde mannen]. De moord op de onschuldigen. 7e rij: De doop van 

Christus. Engelen zijn daarbij aanwezig [?]. Jezus is in de bloei van zijn leven 

[strakke body!] De beproevingen in de woestijn. [Jezus heeft prachtig golvend haar. 

De duivel is slechts ruw opgezet en nog nauwelijks uitgewerkt].  Achtste rij: De 

intocht in Jeruzalem [ezel, palmbladeren, veel personen] en de gevangenneming op 

de berg van Getsemane. Jezus wordt gekust door een persoon aan zijn linkerzijde 

(voor de kijker rechts. [Links = Judas]. De 9e rij: De bespotting van Jezus, je ziet 

twee soldaten hem met geheven vuist te lijf gaan en de kruisiging met een eenzame 

knielende Maria Magdalena. Een lijdende Christus. 10e rij: De drie vrouwen aan het 

graf  om het lichaam te balsemen, treffen de engel op de rand van de sarcofaag, die 

de opstanding van Jezus verkondigd. ‘Noli me tangere’.[18, Joh. 20:14-18] De zeven 

smarten van Maria [22] 

 

                                                           
42 Meestal werd Maria liggend afgebeeld, het kussen als zodanig is een verwijzing naar de eigen tijd![6,22] 
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4. Laatste Oordeel, het Paradijs, de Hel, de  jongste dag. Het eerste en tweede paneel 

gaan over de verdoemden. De doden – naakt - werpen de met antieke motieven 

versierde sarcofagen open. Opkomend zoals in het theater.(Da. 12:2) De aartsengel 

Michael (boek openbaring 12:7-9) verjaagt hen met een zwaard. De duivel in het midden, met 

op zijn hoofd twee slangen en de handen gebonden met de staart van twee draken 

die zich op de verdoemden storten, vertrapt de verdoemden. Lange klauwen aan 

handen en voeten. 2e rij: rechts in beeld voor de kijker in profiel een harige duivel.  

De verdoemden aan elkaar geketend, gegijzeld. Een arm wordt door een monster 

verslonden, een ander zakt van onmacht, pijn en angst door de knieën. Drakenlijven 

zorgen voor een krioelende massa. De richel verbeeldt de grens – het 

Voorgeborchte, limbus, eronder wordt je verscheurd door allerlei monsters en 

demonen. De hellevoorstelling in meer ruimten of verdiepingen verdeeld is een 

gegeven van Byzantijnse oorsprong [22] Derde paneel: een engel leidt de 

uitverkorenen naar het Paradijs. Vierde paneel: de Heiligen en apostelen, Maria en 

Johannes [verwijzing boek openbaring]. Vijfde paneel: de rechtsprekende Christus 

met op hun blazoen blazende engelen als teken van ‘de dag des toorns’ [18] De Biblia 

Pauperum, de in de 15e eeuw ontstane Ars Bene Moriendi (Kunst om wel te sterven) 

en het Speculum Humanae Salvationis43 vormen te samen de trits van de geestelijke 

traktaten van de middeleeuwen.  

 

                                                           
43

 Vanuit de Duitse mystici in de 14
e
 eeuw ontstaan, is een volgens typologische methode opgezette uitbeelding 

van het ontstaan der zonde en de daarop volgende verlossing van het mensdom door Jezus Christus.  Het 
houdt zich bezig met het uur van sterven van de mens in het algemeen, maar vooral met de strijd tussen 
duivelen en engelen gestreden om de ziel, die de eeuwigheid zal binnengaan

. [22] 
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H:  rozetraam: het gecompliceerde maaswerk voegt zich in de vlakheid. Afbeelding in het 

midden: in marmer het 'Portret van de Heiland'. Het maaswerk radert uit naar de 

mozaïeken van de kerkvaders en brengt hen daardoor direct in verbinding met God. 

Een roos is in het bijzonder verbonden met Maria, vrij van zonden = zonder doorns 
[18] 

I:   sculptuur vierkant in vierkant: 52 marmeren hoofden uit de 14e eeuw [1,6] 

J:   sculpturen aan weerszijden van het vierkant in vierkant en de band met 52 

sculpturen: aan de zijkanten 12 profeten uit het Oude Testament, zes stuks aan 

iedere kant, verdeeld over drie nissen: dus in paren van twee per nis. Hosea, Joel, 

Amos, In typologie een samenhang kennend met de twaalf apostelen. Obadja, Jona, 

Mischa, Nahum, Habanuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Meleachi [18] 

 

         

 

 

K: sculpturen aan de bovenkant van het roosvenster in de ‘nissenband’: de 12 apostelen 

uit het Nieuwe Testament. J & K: anti- en protypen. Petrus: sleutels, Paulus: zwaard; 
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Andres: andreakruis; Jacobus: zwaard; Johannes: kelk met slang eruit: Thomas: 

winkelhaak; Jacobus de mindere: knots; Philippus: lans; Bartholomeus: afgestroopte 

huid; Mattheus: zwaard; Simon: zaag; Thaddeus: knots; Matthias: bijl. [22]Ze dragen 

een tunica en over de schouder geworpen mantel. Ze staan in twaalf nissen, nissen 

van Gods Kerk [Apoc.21,14] Algemeen attribuut dat allen hebben: schriftrol dan wel 

boek.  [22] 

 

  

 

Een beeld van Raffaello da Montelupo voor de Sant Angelico te Rome is zijn inspiratie voor het beeld van St 

Michael te Orvieto (top driehoek mozaiek boven rechterportaal- (voor de kijker) in 1561. Michael leidt de zielen 

van de overledenen het eeuwige leven binnen en hij is de overwinnar van de duivel en zijn aanhang. [Apoc. 

12,7 vv.] [4, . Hij wordt bij voorkeur vereerd op toppen of in torenkapellen.[ 18,22] 

 

L: beelden twee mozaïek-tympanen:  De meeste mozaïeken gaan over het leven van Maria. De 

mozaïeken zijn uit de 14e eeuw; er zijn echter later vaak veranderingen in 

aangebracht. Het rechterbeeld (voor de kijker) dat zich bevindt op de top van het 

mozaiek van de tweede laag is een combinatie van marmer en koper; voor de vleugels is 

ook koper gebruikt. De hoeken van het roosvenster worden gevuld met de kerkvaderen/-

geleerden Sint Ambrosius, Sint Augustinus van Hippo, Sint Hieronymus en Paus Gregory 

I de Grote zijn aangebracht in 1298. Zij worden vaak met de vier evangelisten op kerken 

afgebeeld. De vier evangelisten zijn de exeten van hun geschriften. Ook in hun 

aanwezigheid zijn de profeten Jesaja (boekrol), Jeremia (boek), Ezechiël (dubbel wiel) en 

Daniël. [in de nissen] 

 

V Waarom deze keuze? 

Kun je nagaan hoe de indruk ten tijde moet zijn geweest! De mensen zoeken een andere 

wereld en krijgen die via deze façade. Even proeven van de sfeer van het Hemelse 

Jeruzalem. Jeruzalem komt naar je toe. Zelfs nu in een tijd dat we worden overvoerd 

met beelden raak je niet uitgekeken. Alsof je naar een film van Spielberg gaat. Stel het 

geheel dan ook nog eens helemaal in kleur voor, de reliëfs incluis. Overweldigend.  

Burckhardt, de befaamde historicus en boeiend schrijver over de Renaissance in Italië, 

noemt de Dom het grootste polychromatische (veelkleurig) monument der aarde. Of ik 

het met eens ben, kan ik niet zeggen, zo bereisd ben ik niet. Ik vind het wel een 

prachtige kathedraal! (Het nichtje in Siena ook). Hoewel Middeleeuws heeft de kerk, 

zeker van opzij gezien, een moderne uitstraling, design! Vooral door de strakke 

gestreepte horizontale banen. Hoe de mozaïeken stralen in de zon, daar krijg je een 

goed humeur van. Ráák is het als je naar de sculpturen kijkt, eigenlijk voor mij vooral die 

van het vierde paneel. Eíndeloos kan ik ernaar kijken. Wat een expressie! Ik ben zoiets 

nog nergens anders tegengekomen, al ben ik ook een groot fan van Bernini. Ook binnen 
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raak je niet uitgekeken of geluisterd. Loop gewoon binnen bij een concert van het 

huiskoor. Een kerk om je in thuis te voelen.  Je zou er bijna in gaan geloven…! Ook een 

andere snaar wordt geroerd. De gevel is één ode aan Maria en brengt mij daarmee 

meteen bij mijn moeder. (Inmiddels alweer ruim zeven jaar  overleden). Samen hebben 

zij een bond. De strenge catechese die ze in haar jeugd kent, maakt dat zij wel een 

pleitbezorgster kan gebruiken tussen het aardse en het hiernamaals… Voor haar is het 

echt Onze Lieve Vrouwe. Ik kan me voorstellen dat de façade van Orvieto bij velen een 

plaats in het hart inneemt.  

Troost, steun én toch vooral ook hoop!                         < Mieke > 
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1
 De verdoemden, details met de fresco’s van de verdoemden door Luca Signorelli die binnen zijn te 

bewonderen. Leerling van Pierro della Francesca, van wie hij onder meer het mathematisch perspectief leert. . 
Gemaakt tussen 1499 en 1503. Inspiratie voor het Laatste Oordeel van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel

.[5]
 

Beide de menselijke natuur levendig weergevend.  Zonde is de echte vijand van de mens. Good = God, Evil = 
Devil. Good = hemel Evil = hel. Zo simpel is de boodschap. 

[3] 

 

Met aandacht de uitdaging aangegaan 

<Mieke> 

Afbeeldingen: 

lorenzo maitani scenes from genesis 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani+scenes+from+genesis&tb

m=isch&tbs=simg:CAQSXhpcCxCo1NgEGgIIAwwLELCMpwgaNQozCAESDc0HzwddzgdcVNgH1QcaIP

npc5g2ei8FzNis-Yahji7cdaZwYxavtfXb9YGGVu1GDAsQjq7-

CBoKCggIARIEBcik5gw&ei=psrMUNGrJYjK0AW-goDYDw&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

 

giudizio universale di luca signorelli 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=giudizio+universale+di+luca+signorelli&tbm

=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4CqwKsAhog5olYlQaJRkippy

jGgMVtaZ2Lrui6ofpKjF93a5dMdXsMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQSvFN7DA&ei=8srMUNH-

BOjT0QXq4oDoDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani+scenes+from+genesis&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXhpcCxCo1NgEGgIIAwwLELCMpwgaNQozCAESDc0HzwddzgdcVNgH1QcaIPnpc5g2ei8FzNis-Yahji7cdaZwYxavtfXb9YGGVu1GDAsQjq7-CBoKCggIARIEBcik5gw&ei=psrMUNGrJYjK0AW-goDYDw&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani+scenes+from+genesis&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXhpcCxCo1NgEGgIIAwwLELCMpwgaNQozCAESDc0HzwddzgdcVNgH1QcaIPnpc5g2ei8FzNis-Yahji7cdaZwYxavtfXb9YGGVu1GDAsQjq7-CBoKCggIARIEBcik5gw&ei=psrMUNGrJYjK0AW-goDYDw&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani+scenes+from+genesis&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXhpcCxCo1NgEGgIIAwwLELCMpwgaNQozCAESDc0HzwddzgdcVNgH1QcaIPnpc5g2ei8FzNis-Yahji7cdaZwYxavtfXb9YGGVu1GDAsQjq7-CBoKCggIARIEBcik5gw&ei=psrMUNGrJYjK0AW-goDYDw&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani+scenes+from+genesis&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXhpcCxCo1NgEGgIIAwwLELCMpwgaNQozCAESDc0HzwddzgdcVNgH1QcaIPnpc5g2ei8FzNis-Yahji7cdaZwYxavtfXb9YGGVu1GDAsQjq7-CBoKCggIARIEBcik5gw&ei=psrMUNGrJYjK0AW-goDYDw&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=giudizio+universale+di+luca+signorelli&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4CqwKsAhog5olYlQaJRkippyjGgMVtaZ2Lrui6ofpKjF93a5dMdXsMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQSvFN7DA&ei=8srMUNH-BOjT0QXq4oDoDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=giudizio+universale+di+luca+signorelli&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4CqwKsAhog5olYlQaJRkippyjGgMVtaZ2Lrui6ofpKjF93a5dMdXsMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQSvFN7DA&ei=8srMUNH-BOjT0QXq4oDoDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=giudizio+universale+di+luca+signorelli&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4CqwKsAhog5olYlQaJRkippyjGgMVtaZ2Lrui6ofpKjF93a5dMdXsMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQSvFN7DA&ei=8srMUNH-BOjT0QXq4oDoDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=giudizio+universale+di+luca+signorelli&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4CqwKsAhog5olYlQaJRkippyjGgMVtaZ2Lrui6ofpKjF93a5dMdXsMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQSvFN7DA&ei=8srMUNH-BOjT0QXq4oDoDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601


Specifieke beschrijving kathedraal Orvieto 
 

MvO MiekevanOs, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldende Vorming 3DT onder docentschap van S. Rijs39 
 

signorelli orvieto 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=signorelli+orvieto&tbm=isch&tbs=simg:CAQ

SVRpTCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLAoqCAESBMkBygEaIOW3WJcJlmV6l3lomGKVn3dZTejqbHHOi

19urMunSqP2DAsQjq7-

CBoKCggIARIEvjUfBQw&ei=WcvMUOffKKKe0QXeqYDoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=giudizio+universale+signorelli&tbm=isch&tb

s=simg:CAQSZRpjCxCo1NgEGgQIAggFDAsQsIynCBo6CjgIARISqwLAAe8EyQHKAfoE2wTRBNwEGiD0

qUhlB6NWWWR6GkdQ6H9orHua2IeQyXtfOanHx35pxQwLEI6u_1ggaCgoICAESBMfVLskM&ei=RszMU

O6SDem-0QXV-IGgDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

zuil2: 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgII

AgwLELCMpwgaLgosCAESBo4C0wHJARog53hotgOHSGjIqEmJoFR8O9dHpqZWlftoup_1EmMNodnIMC

xCOrv4IGgoKCAgBEgRDft90DA&ei=JcvMUL25N8eo0QWAzYCABQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih

=601 

zuil 3 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=orvieto+duomo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSX

xpdCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjgKNggBEhAiXeUB0wFe0QGDAY0CiQF9GiDkmHi3A3tYV7e6q6ywU5w

LqAXVlHRU7FTHr8iWxnioYgwLEI6u_1ggaCgoICAESBKA5ZT8M&ei=mcvMUPu2IOjb0QWXt4GQBA&ve

d=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

zuil 4 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=museo+dell%27opera+del+duomo&tbm=isc

h&tbs=simg:CAQSWRpXCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjIKMAgBEgoi5QEojQLTAY4CGiDFmIbIArk3V_1a

omoqgRJs7lyfoc0VU72Wor-

un1YmoQQwLEI6u_1ggaCgoICAESBKLmZ7gM&ei=fszMUKTbOKeY1AWG24GgAw&ved=0CCgQwg4&

biw=1005&bih=601 

lorenzo maitani 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQS

VxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtP

yXqK-

2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=z8vMUMKzLvGT0QXo7ICICQ&ved=0CCgQwg4&bi

w=1005&bih=601 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.bookishclub.com/wp-

content/uploads/2011/08/Creation-of-Eve-by-Lorenzo-

Maitani.jpg&imgrefurl=http://www.bookishclub.com/tag/lorenzo-

maitani/&h=377&w=500&sz=169&tbnid=wjaAPUBOKocpwM:&tbnh=100&tbnw=132&zoom=1&usg

=__70raKe0RbmPhX1ttXGYuuSjbrqA=&docid=8eKb9W0wyrTMkM&hl=nl&sa=X&ei=z8vMUMKzLvGT

0QXo7ICICQ&ved=0CE4Q9QEwCA&dur=232 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQS

VRpTCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGi4KLAgBEgaOAo0CjAIaIJeqZccFxBRX5ZdWunCDi1qFT7ijK2PurrmO9

JjGaYYwDAsQjq7-

CBoKCggIARIEMO4XpQw&ei=Vs3MUMGKOca00QXS_IGABg&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQS

VxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtP

yXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=583MUPXBM-

aN0AXJoIGQDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQS

WxpZCxCo1NgEGgQIAAgDDAsQsIynCBowCi4IARII2AfRB80HzwcaIJ320owLHSwmnFrZ1xxgmdf8eFR

ztAJ9uvb5lWF7Gcx2DAsQjq7-

CBoKCggIARIEGh3xIAw&ei=Z87MUITeNrLI0AXio4CoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=signorelli+orvieto&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLAoqCAESBMkBygEaIOW3WJcJlmV6l3lomGKVn3dZTejqbHHOi19urMunSqP2DAsQjq7-CBoKCggIARIEvjUfBQw&ei=WcvMUOffKKKe0QXeqYDoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=signorelli+orvieto&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLAoqCAESBMkBygEaIOW3WJcJlmV6l3lomGKVn3dZTejqbHHOi19urMunSqP2DAsQjq7-CBoKCggIARIEvjUfBQw&ei=WcvMUOffKKKe0QXeqYDoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=signorelli+orvieto&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLAoqCAESBMkBygEaIOW3WJcJlmV6l3lomGKVn3dZTejqbHHOi19urMunSqP2DAsQjq7-CBoKCggIARIEvjUfBQw&ei=WcvMUOffKKKe0QXeqYDoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=signorelli+orvieto&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLAoqCAESBMkBygEaIOW3WJcJlmV6l3lomGKVn3dZTejqbHHOi19urMunSqP2DAsQjq7-CBoKCggIARIEvjUfBQw&ei=WcvMUOffKKKe0QXeqYDoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4C0wHJARog53hotgOHSGjIqEmJoFR8O9dHpqZWlftoup_1EmMNodnIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRDft90DA&ei=JcvMUL25N8eo0QWAzYCABQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4C0wHJARog53hotgOHSGjIqEmJoFR8O9dHpqZWlftoup_1EmMNodnIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRDft90DA&ei=JcvMUL25N8eo0QWAzYCABQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4C0wHJARog53hotgOHSGjIqEmJoFR8O9dHpqZWlftoup_1EmMNodnIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRDft90DA&ei=JcvMUL25N8eo0QWAzYCABQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgIIAgwLELCMpwgaLgosCAESBo4C0wHJARog53hotgOHSGjIqEmJoFR8O9dHpqZWlftoup_1EmMNodnIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRDft90DA&ei=JcvMUL25N8eo0QWAzYCABQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=orvieto+duomo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXxpdCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjgKNggBEhAiXeUB0wFe0QGDAY0CiQF9GiDkmHi3A3tYV7e6q6ywU5wLqAXVlHRU7FTHr8iWxnioYgwLEI6u_1ggaCgoICAESBKA5ZT8M&ei=mcvMUPu2IOjb0QWXt4GQBA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=orvieto+duomo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXxpdCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjgKNggBEhAiXeUB0wFe0QGDAY0CiQF9GiDkmHi3A3tYV7e6q6ywU5wLqAXVlHRU7FTHr8iWxnioYgwLEI6u_1ggaCgoICAESBKA5ZT8M&ei=mcvMUPu2IOjb0QWXt4GQBA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=orvieto+duomo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXxpdCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjgKNggBEhAiXeUB0wFe0QGDAY0CiQF9GiDkmHi3A3tYV7e6q6ywU5wLqAXVlHRU7FTHr8iWxnioYgwLEI6u_1ggaCgoICAESBKA5ZT8M&ei=mcvMUPu2IOjb0QWXt4GQBA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=orvieto+duomo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSXxpdCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjgKNggBEhAiXeUB0wFe0QGDAY0CiQF9GiDkmHi3A3tYV7e6q6ywU5wLqAXVlHRU7FTHr8iWxnioYgwLEI6u_1ggaCgoICAESBKA5ZT8M&ei=mcvMUPu2IOjb0QWXt4GQBA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=z8vMUMKzLvGT0QXo7ICICQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=z8vMUMKzLvGT0QXo7ICICQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=z8vMUMKzLvGT0QXo7ICICQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=z8vMUMKzLvGT0QXo7ICICQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=z8vMUMKzLvGT0QXo7ICICQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGi4KLAgBEgaOAo0CjAIaIJeqZccFxBRX5ZdWunCDi1qFT7ijK2PurrmO9JjGaYYwDAsQjq7-CBoKCggIARIEMO4XpQw&ei=Vs3MUMGKOca00QXS_IGABg&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGi4KLAgBEgaOAo0CjAIaIJeqZccFxBRX5ZdWunCDi1qFT7ijK2PurrmO9JjGaYYwDAsQjq7-CBoKCggIARIEMO4XpQw&ei=Vs3MUMGKOca00QXS_IGABg&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGi4KLAgBEgaOAo0CjAIaIJeqZccFxBRX5ZdWunCDi1qFT7ijK2PurrmO9JjGaYYwDAsQjq7-CBoKCggIARIEMO4XpQw&ei=Vs3MUMGKOca00QXS_IGABg&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVRpTCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGi4KLAgBEgaOAo0CjAIaIJeqZccFxBRX5ZdWunCDi1qFT7ijK2PurrmO9JjGaYYwDAsQjq7-CBoKCggIARIEMO4XpQw&ei=Vs3MUMGKOca00QXS_IGABg&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=583MUPXBM-aN0AXJoIGQDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=583MUPXBM-aN0AXJoIGQDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=583MUPXBM-aN0AXJoIGQDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVxpVCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjAKLggBEgjUAugC0wGOAhogaqaDywC9CGn2qFmIoHOaaaRYl5ZrtPyXqK-2iMREmTIMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQVd9PUDA&ei=583MUPXBM-aN0AXJoIGQDA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWxpZCxCo1NgEGgQIAAgDDAsQsIynCBowCi4IARII2AfRB80HzwcaIJ320owLHSwmnFrZ1xxgmdf8eFRztAJ9uvb5lWF7Gcx2DAsQjq7-CBoKCggIARIEGh3xIAw&ei=Z87MUITeNrLI0AXio4CoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWxpZCxCo1NgEGgQIAAgDDAsQsIynCBowCi4IARII2AfRB80HzwcaIJ320owLHSwmnFrZ1xxgmdf8eFRztAJ9uvb5lWF7Gcx2DAsQjq7-CBoKCggIARIEGh3xIAw&ei=Z87MUITeNrLI0AXio4CoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWxpZCxCo1NgEGgQIAAgDDAsQsIynCBowCi4IARII2AfRB80HzwcaIJ320owLHSwmnFrZ1xxgmdf8eFRztAJ9uvb5lWF7Gcx2DAsQjq7-CBoKCggIARIEGh3xIAw&ei=Z87MUITeNrLI0AXio4CoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601
https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWxpZCxCo1NgEGgQIAAgDDAsQsIynCBowCi4IARII2AfRB80HzwcaIJ320owLHSwmnFrZ1xxgmdf8eFRztAJ9uvb5lWF7Gcx2DAsQjq7-CBoKCggIARIEGh3xIAw&ei=Z87MUITeNrLI0AXio4CoDQ&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601


Specifieke beschrijving kathedraal Orvieto 
 

MvO MiekevanOs, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Beeldende Vorming 3DT onder docentschap van S. Rijs40 
 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani+creation+of+the+birds+an

d+fishes&tbm=isch&tbs=simg:CAQSYBpeCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjkKNwgBEhFUXF7JB84HjQaLB

soHzweMBhogyfawuShpGgbnmYb6VbW3dopWlEB1RImE1fzGVbg1-

jYMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQzNKG9DA&ei=k87MUKaHLK-

U0QWP2YDIBw&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fmschmitt.com/travels/Italy/umbria/Orvieto/Orvi

eto_Duomo/large_images/2007_10_04_Italy_Umbria_Orvieto_Duomo_%252011-4-2007%25204-

17-

51%2520PM.JPG&imgrefurl=http://www.fmschmitt.com/travels/Italy/umbria/Orvieto/OrvietoDuom

o.html&h=1280&w=960&sz=458&tbnid=bsG0feB8WKljaM&tbnh=259&tbnw=194&zoom=1&usg=_

_kjHVBtTBPMUHGxxVYsNVc71OJ14=&hl=nl&sa=X&ei=gc_MUNW2EeSd0QWHz4GYDg&ved=0CCwQ

8g0 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=lorenzo+maitani&tbm=isch&tbs=simg:CAQS

YxphCxCo1NgEGgAMCxCwjKcIGjwKOggBEhT2AcgB-

AHRAcUB3AH5AckBwwHyARog8oprxgZUSWXmeUtmsIObSbJW95uofbWalTs734mFOvoMCxCOrv4IG

goKCAgBEgSSNNbGDA&ei=SdDMUOvdGemd0QWc5IH4Bw&ved=0CCgQwg4&biw=1005 

https://www.google.nl/search?hl=nl&sa=G&tbo=d&q=last+judgement+lorenzo+maitani&tbm=isch

&tbs=simg:CAQSXxpdCxCo1NgEGgQIAAgDDAsQsIynCBo0CjIIARIMXFTJB_1MGzweNBpcGGiDn97Sa

F0lMN2k-fuSHwa9mm1emZZBijGWCycphqHT-

aQwLEI6u_1ggaCgoICAESBBY35TMM&ei=q9DMUMP6JcaR0AWF-

YDYCA&ved=0CCgQwg4&biw=1005&bih=601 
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