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De blik van Dürer
Albrecht Dürers reis door de Nederlanden
KATRIEN LICHTERT EN ALEXANDRA VAN DONGEN 

Albrecht Dürer (14711528) is wellicht de bekend
ste der Duitse kunstenaars. Als vaandeldrager 
van de noordelijke renaissance is hij ook een 
van de eerste echte Europese kunstenaars: zijn 
oeuvre vertoont een opmerkelijk internationaal 
karakter en vormt een brug tussen noord en zuid. 
Zijn uitgebreide reizen door het vroegmoderne 
Europa hadden een diepgaande invloed op zijn 
artistieke persoonlijkheid. De laatste grote reis 
die hij maakte, vond plaats in de Lage Landen 
in 15201521. In juli 1520 verliet de kunstenaar 
zijn geboortestad Neurenberg samen met zijn 
echtgenote Agnes en hun dienstmeid Susanne. 
Het gezelschap trok richting Antwerpen en kwam 
pas een goed jaar later terug.

Deze reis door de Lage Landen is uitzonderlijk 
goed gedocumenteerd. Albrecht Dürer hield niet 
alleen een reisdagboek bij, hij maakte ook een 
enorme hoeveelheid tekeningen in verschillende 
technieken. Hij portretteerde de mensen die hij 
ontmoette, de landschappen die hij doorkruiste, 
de talrijke objecten die hij kocht, kreeg en zelf 
verhandelde. Dat bronnenmateriaal werpt een 
buitengewoon licht op zijn persoonlijke interes
ses en zijn praktijken als reizende kunstenaar.

Dit boek verschijnt naar aanleiding van de 
vijfhonderdste verjaardag van Dürers reis en de 
twee jubileumtentoonstellingen in National Gal
lery Londen en het SuermondtLudwigMuseum 
in Aken in het najaar van 2021.

Katrien Lichtert is kunsthistorica en auteur 
van onder meer Adriaen Brouwer – Master of 
Emotions en De wereld van Bruegel. 

Alexandra van Dongen is kunsthistorica en 
conservator bij het Boijmans Van Beuningen 
Museum in Rotterdam. Haar onderzoek focust 
op de materiële cultuur.
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