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wijde gewaden gedost. Eng aansluitende
.kleederen staan niet voor waardigheid en
boezemen geen eerbied in. Het is daarom
dat rechter en prelaat
zich tooien met de
toga en dat des ko-
nings statiekleed be-
staat uit /waren man-
tel, die pages moeten
helpen dragen.

Drapeering is zulk
een voornaam ding in
de kunst! Ze is een
•studie on zichzelf,
vooral voor den beeld-
houwer, die zooveel
meer dan de schilder
rekening te houden
heeft met de grond-
stof voor zijn beeld.
Marmer, steen, brons
•en hout zijn alle ver-
schillend in hun be-
werking en in de
beperkingen, die zij
stellen. En alle hout
is onderling alweer
verschillend, eiken-
en lindenhout, peren-
en rozen- en beuken-
hout; alle hebben hun
•goede eigenschappen
en hun limieten, het
zachte, haast waarde-
looze grenenhout van
den pijnboom en het
ijzerharde palmhout,
dat de eeuwen weer-
staat.

En bij de studie
van de materie waarin
hij werkt, komt nog
de even omvangrijke
kennis van de eigenschappen der uit te beel-
den stof. De beeldhouwer moet weten hoe
kleerengoed, van ragfijn neteldoek tot zwaar
brokaat, zich houdt onder alle omstandig-
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heden. Hoe het zich plooit in beweging en
flapt of wappert in wind En hoe het hangt
en in vlakken breekt, als liet neergevallen is,

in rust. Dunne zij
gedraagt zich anders
dan harde. Wol, flu-
weel, licht linnen, al
die stoffen hebben
verschillende eigen-
schappen en verschil-
lende lijnen. Dunne
zij geeft aan de li-
chaamsvormen een
zachte ronding, de
plooien zijn golvend
en vormen een aan-
eengesloten geheel.
Harde zijde duidt de
vormen scherp aan,
geef*; rechte, vaak
onverwachte vouwen.
Satijn doet dit ook,
maar minder sterk.
Zware wollen stoffen
geven breede, eenvou-
dige plooien, terwijl
licht ongesteven netel
doek over de geheele
(ippcrvlaktc k reukelig
lijkt. En dat is het
moeilijkst en ge-
waagdst om in harde
grondstof te willen
uitbeelden. Fluweel
daarentegen met zijn
soepele lijnen en zwa-
ren ham; is bij uitstek
de stof, die men kiezen
zal voor de uitdruk-
king van statigheid
en rust. En fluweel is
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Dürer koos om zijn

Madonna mede te drapeeren. *)

*) Km uitspraak van lüiciu' (zie bibliografie)'
11 one were asked to particularise the artists whose

drapery is most worthy of study one would say: for


