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meest subtiele wisselingen van stemming en
vroom gevoel.

Ook al is er dus ecnige verwantschap in
beider kunst, toch
lag hun werkzaam-
heid in verschillen-
de richtingen. Syr-
lin's hoofdwerken
zijn het schitte-
rend-mooie koor-
gcstoeltc in de
Munster van Ulm
en de „Fischkas-
ten", — versierde
architectuur; in
Riemenschneider's
werk was het beeld
immer hoofdzaak
en slechts bij uit-
zondering ontwierp
hij bouwkundige
structuren als sa-
cramentshuisjes en
altaarstukken en
dan nog nimmer
met geheel zijn
hart. De beelden,
die de stukken sie-
ren, zijn belang-
rijker dan de struc-
tuur zelve. En toch,
ook daarbij bewa-
ren zijn rustige
voornaamheid en
smaak hem steeds
voor overdrijving.

Een kenmerk van
het laat-gothische

in Zuid-
Duitschland is het
overdadig plooien-
spel, dat de wijde
gewaden der iigu
ren op schilderijen
en beeldhouwwerk vertoonen. Hoekig-gc-
broken, gekreukelde vouwen en plooien,
rijkelijk aangebracht, geven aan het werk

een gekunsteldheid, die den totalen indruk
niet ten goede komt. Wij zien dit sterk bij
Martin Schongauer en bij Dürer, wier koper-

gravures en hout-
sneden, evenals die
van Michael YVohl-
gemuth, door Rie-
menschneider stel-
lig zijn gekend. *)
De twee afbeeldin-
gen van de V e r-
k o n d i g i n g door
Schongauer (tig. III
en IV) geven hier-
van een typeerend
voorbeeld. We zien
liier links den Aarts-
engel Gabriel, juist
uit den hemel neer-
gedaald, de vleu-
gels reeds toege-
vouwen, het wijde
lange overkleed nog
in zwaai, het zwaar-
der < mderkleed reeds
in rust gevallen.
Hij heeft de woor-
den: „Gij zijt ge-
zegend onder de
vrouwen'" juist uit-
gesproken.

Rechts staat Ma-
ria, de zeer vrome
Maagd, opgerezen
van haar lezing,
het boek half dicht-
geslagen in de hand.
Haar oogen rijn ge-
leken als ware zij
verblind door zijn
verschijning en haar
houding is die eener
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*) De jaartallen der

drie genoemde schilders-graveurs zijn als volgt:

Michael Wohlgemuth, Neurenberg, 14,14—1519.

Martin Schongauer, Kolmar, na 1445—waarsch. 14SS.

Albrccht Dürer, Neurenberg, 1471 — 152S.


