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Het Fransche woord email, dat waarschijnlijk 
een Germaanschen stam heeft, is ook in 
Nederland gebruikelijk voor de grondstof 

van licht vloeibaar glas, die verkregen wordt door 
het samensmelten van kristal met ijzervrije soda 
onder toevoeging van krijt, koolzuur, magnesium 
en loodwit.
 Aan de kleurlooze glassubstantie wordt daarbij 
door toevoeging van borax en door vermenging en 
samensmelting met verschillende metaaloxyden 
velerlei kleurschakeering gegeven.
 Terwijl sinds oude tijden onder email wordt be-
grepen elk soort van glazuurbrandschildering, waar-
mede zoowel de pottenbakker en de glasschilder als 
de goudsmid hun grondmateriaal verrijkten, wordt 
thans in ‘t algemeen onder email verstaan het kleu-
rige glazuur, dat, op metaal aangebracht, daaraan 
een blijvende polychromie verleent.
 Voor meer ingewijden gaat er van het woord 
email gloed en warmte uit, want het wekt bij hen de 
herinnering op aan de schitterende goud-cloisonnés 
uit Byzantium, aan de zeldzame stukken van email 
champlevé uit Limoges en het Rijnland en aan de 
kleurenweelde der renaissance schilderémaux; het 
brengt heel dien onoverzienbaren schat van kost-

baarheden in de gedachte, die ons bewaard bleef 
in de groote musea, in de kerkelijke schatkamers en 
in vele particuliere verzamelingen.
 En toch, of het email nu wordt toegepast in 
de van metaaldraad gevormde cellen op metalen 
grond geplaatst (email-cloisonné), dan wel in de 
uitgebeitelde, weggestoken of geëtste indiepingen 
van het metaal (email-champlevé), of wel met het 
penseel opgedragen wordt op een dunne metaalplaat 
(email-peint), steeds is het niets anders dan het fijn 
gewreven gekleurde glas, dat ofwel translucide (d.i. 
transparant of doorschijnend) of opaque (d.i. dek-
kend en ondoorzichtig) of opaal (half dekkend) kan 
zijn, en dat vochtig opgedragen wordt op den reci-
pient. Door verhitting in een moffeloven, die vroe-
ger met kolen, tegenwoordig met gas of electriciteit 
verwarmd wordt tot een temperatuur van 700 a 800 
gr. Celsius, smelt het glaspoeder op het metaal vast 
en heeft na afkoeling een laag email tot resultaat van 
bijna onverwoestbare kleur.
 Het is de metaalgrond, die aan de transparante 
emailkleuren een zoo sterken gloed kan geven als bij 
geen andere manier van schilderen of polychromee-
ren te bereiken is.
 Elke der vier voornaamste wijzen van emaillee-
ren vraagt een eigen voorbewerking van het metaal, 
waaraan de onderscheiden technieken, als email-
cloisonné, email-champlevé - ook wel genoemd 
email de taille d’épargne - email de basse taille en 
email-peint, hun benaming danken. 

Wanneer ik nu hier het email der Egyptenaren en 
Etruskiërs en ook heel het geweldige en schitterende 
oeuvre der Oostersche emailkunstenaars - Japan en 
China - buiten beschouwing laat, omdat dit de stof 
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Afb. 1a. Gouden reukfleschje. Grieksch filegrainwerk, 1e eeuw vóór 
Christus, gevuld met blauw email, gevonden in 1920 te 
Heerlen.

Fig. 1b. Onderzijde en dekseltje van het gouden reukfleschje. 
Museum van Oudheden te Leiden.
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van dit artikel te omvangrijk zou maken en mij be-
perk tot de behandeling van de emailtoepassingen 
in Europa, zou de opeenvolging der emailtechnieken 
in de loop der eeuwen in zeer grove trekken als volgt 
kunnen worden aangegeven:

I  van omstreeks 600 jaar voor onze jaartelling 
tot omstreeks Christus’ Geboorte, het gouden 
email-cloisonné der Grieken.

II  2e - 5e eeuw, het zoogenaamde barbaren-
email.

III  5e - 6e eeuw, het champlevé der Kelten.
IV  6e -12e eeuw, het email-cloisonné (vooral in 

Byzantium).
V  12e - 14e eeuw, het email-champlevé (vooral in 

Limoges en het Rijnland).
VI  14e - 15e eeuw, het email de basse-taille.
VII 15e - 16e eeuw, het email de ronde bosse en het 

email de plique à jour.
VIII 16e - 18e eeuw, het email-peint.
IX 19e eeuw, toepassing van de technieken der 16e 

en 17e eeuw, op overigens spaarzame wijze en 
in minder fraaie techniek.

X Het begin der 20e eeuw, dat een opleving bracht, 
waarbij alle vroegere emailtechnieken opnieuw 
steeds ruimer toepassing vonden.

Deze indeeling is vanzelfsprekend een zeer globale, 
daar niet plotseling van de eene techniek in de an-
dere werd overgegaan, maar slechts langzamerhand 
de oude techniek door de nieuwe werd verdrongen, 
waarbij echter de oude techniek dikwijls zeer lang 
nog in beoefening bleef, meestal zelfs nooit geheel 
verdween. In de hierboven aangegeven chronologi-
sche volgorde wil ik nu van elk dezer technieken iets 
naders meedeelen en daarbij aan enkele voorbeel-
den van elk, in woord en beeld, aandacht wijden. Bij 
de keuze der afbeeldingen is hoofdzakelijk gezocht 
naar Nederlandsche of in Nederland aanwezige 
werkstukken.

I. In het email der Grieken (Mykene, Kreta, Cy-
prus) van den tijd omstreeks 600 jaar voor Christus’ 
Geboorte, moet een voortzetting gezien worden van 
het reeds vele eeuwen vroeger door de Egyptenaren 
rijkelijk toegepaste email. Prachtige voorbeelden van 
dit vroege Grieksche emailwerk op gouden grond 
zijn te vinden in het Louvre-museum te Parijs, o.a. 
de gouden drakenoorringen met granulatie en email 
versierd, in het Ermitage-museum te Leningrad o.a. 
de leeuwin van Simferopol, in het Vaticaanmuseum 
de gouden grafkrans met geeëmailleerde bloemknop-
pen en blaadjes. De ondergrond is steeds een goud 
van zeer hoog gehalte, de kleuren zijn in hoofdzaak 
blauw, soms spaarzaam groen en rood.
 Ons land kan sinds jaren bogen op een bijzonder 
fraai werkstuk uit de eerste eeuw voor Christus’ ge-
boorte. Het werd in 1920 gevonden bij opgravingen 
te Heerlen in een der vier zandsteenen sarcophagen 
uit de laatste helft der 2e eeuw en bestaat uit een sier-
lijk gevormd gouden vaasje met stopvormig dekseltje 
(afb. 1a en 1b), slechts 51⁄2 c.M. hoog, dat wellicht 
voor het bewaren van kostbaar reukwerk diende. De 
versiering bestaat uit opgesoldeerd gouden draad-
werk, dat was ingevuld met blauw email, zooals de 
vele overgebleven stukjes nog duidelijk aantoonen. 
Ook treffen we op een van de tongen nog sporen van 
rood email. De vakken zijn niet geheel opgevuld en 
met het gouddraad gelijkgeslepen, zooals dat bij de 
latere email-cloisonnétechniek van Byzantium het 
geval is, maar de versiering van filegrain steekt iets 
uit boven het email, dat de cellen slechts met een 
dun laagje vult, zoodat het draadwerk sterk spreekt. 
Analogieën van zulk een voorwerp en van een der-
gelijke versieringswijze zijn te vinden bij de schatten 
van de Krim. Deze Grieksche toepassing van filegrain 
met email is een voorloopster van het z.g. ,,draad-
email”, dat eerst eeuwen later in de Balkanlanden 
en verder noordelijk in Hongarije veel beoefening 
vond, en dat op zijn beurt den weg bereidde voor 
het Byzantijnsche email-cloisonné der 6e eeuw en 
later.

Afb. 2. Bronzen gesp, 2e eeuw. Email champlevé in blauw, groen, geel en wit. Museum v. Oudh., Leiden.
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 Het zeldzaam kleinood, dat als een kostbare 
reliek met zorg bewaard wordt in het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden en mij door den conser-
vator Dr. W. Braat welwillend werd getoond en toe-
gelicht, maakt het mogelijk hier ook een voorbeeld 
af te beelden van dit oudste Europeesche email, dat 
op Nederlandschen bodem werd gevonden en in 
Nederlandsch bezit bewaard bleef.

II. Het zoogenaamde Barbarenemail. Dit vormt op 
zich een uitgebreid en netelig vraagstuk met nog tal 
van onopgeloste problemen omtrent de emailtech-

nische uitvoering. Binnen het beperkte bestek van 
dit artikel kan ik mij niet verdiepen in de meenings-
verschillen onder de kunsthistorici omtrent het email 
der barbaarsche stammen, maar zal alleen enkele 
voorbeelden toonen van dit email, op Nederland-
schen bodem gevonden. Bijna in elke verzameling 
van ,,Romeinsche” oudheden vindt men meerdere 
voorwerpen, die met dit soort email versierd wer-
den. Ook hier is het Rijksmuseum te Leiden weer het 
best voorzien; men vindt er talrijke gespen, knoopen, 
vaasjes, zegeldoosjes, onderdeelen van paardentuig 
zwaardgevesten, toiletgerei, sierspelden enz., waarop 

Afb.3. Bronzen knoopen, gevonden te Vechten, 2e-3e eeuw na Christus (nat. 
gr.). a. z.g. schaakbordornament van rood en blauw met millefiori-roset-
ten in wit; b. grijs-groen met geel ornamentje, afgewisseld met een zwart 
met lichtblauw rosetten.                                    Centraal Museum, 

Afb. 4a. Zilveren 'ardagh kelk", 9e eeuw. Deze kelken met twee handgrepen waren vóór de 10e eeuw in 
gebruik en worden beschreven in de Ordines Romani als calices ministrales. De ronde knoppen 
tusschen het filigrain zijn in email champlevé email van rood en blauw op zilver. Gevonden bij 
een hoeve te Ardagh in het graafschap Limerick in 1868.                      Museum Dublin.
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de resten van deze kleurige versiering nog duidelijk 
zichtbaar zijn. Een zeldzaam voorbeeld vormen de 
fragmenten van een zeskantig bronzen parfumflesch-
je, dat met een aantal andere voorwerpen in 1915 in 
een graf bij een Romeinsche villa te Stein (Limburg) 
werd gevonden. Alleen het museum te Bonn bezit 
een analoog exemplaar. Op de afgebeelde bronzen 
gesp (afb 2) is de techniek van dit ,,barbarenemail’ 
goed te onderscheiden; zij toont het champlevé als 
de voorlooper van dat wat later in de 12e en 13e 
eeuw op zoo groote schaal toepassing zou vinden 
in Limoges en aan den Rijn. De verspreiding over 
geheel Europa tot aan het einde van het Romeinsche 
rijk in Schotland en de overbrenging dezer voorwer-
pen in den tijd der groote volksverhuizing, maakt 
het bijna onmogelijk zekerheid te verkrijgen omtrent 
de plaatsen van ontstaan. Wel is bekend, dat in de 
omgeving van Namen, in Anthée, een complete 
emailwerkplaats werd opgegraven, welke in 254 na 
Chr. in handen der Franken viel. Ook hiervandaan 
stammen vele fibulae met email in millefiori-techniek 
versierd, waarvan het museum te Namen een uitge-
breide verzameling bezit,
 In ons land zijn er van de laatstgenoemde be-
werking enkele mooie voorbeelden aan te treffen in 
de verzameling van het Prov. Utr. Genootschap in 
het Centraal Museum te Utrecht. Afb. 3 toont het 
discrete en subtiele karakter dezer versieringswijze. 
Deze omslachtige techniek hier te omschrijven zou 
te ver voeren, maar nog wil ik eenige belangrijke 
vondsten van het vroege champlevé email noemen. 
In het Kunsthist. Museum te Weenen vinden we de 
groote veldflesch van Pinguentum, in 1866 bij Triest 
gevonden, welke is te dateeren naar de gelijktijdig 
gevonden medailles van Antonius Pius (138 - 161). 
Het bronzen emmertje van Bartlow (Eng.), dat later 
bij een brand verloren ging, dateerde uit denzelfden 
tijd. Ook in Frankrijk werden belangrijke vondsten 

gedaan van 3e eeuwsch email, welke in het Museum 
te Beauvais zijn ondergebracht. Een sierlijk bron-
zen schild met rood email, dat bij Battersea uit de 
Theems werd opgehaald, is nu in het Britsch Museum 
geëxposeerd. De in metaal uitgespaarde guirlandes 
van gestileerde blaadjes, welke gewoonlijk het 
versieringsmotief vormden, toonen een zoo groote 
beheersching der technische mogelijkheden en een 
zóó verfijnden smaak, dat de naam van ,,barbaren-
email” allerminst verdiend is en eigenlijk reeds lang 
vervangen had moeten worden door een eervoller 
benaming.

III. Het champlevé der Kelten. In het algemeen 
verminderde de voorliefde voor emailversiering 
na het einde der derde eeuw zeer sterk. Wij vinden 
dan van de 5e tot 8e eeuw de toepassing van de 
cellen-mozaïek, zoogenaarnde ,,verroterie”, dat in 
vorm en ornament nog het „barbaarsche” karakter 
draagt. Er zijn echter uitzonderingen daarop en wel 
in de eerste plaats in Ierland en Engeland, waar de 
Kelten de kunst van het emailleeren niet alleen reeds 
verstonden lang voor de Romeinen op de Britsche 
eilanden verschenen, maar deze ook nog eeuwen 
na hun vertrek voortzetten.

Afb. 4b. Detail van de Ardagkelk; de emailversiering is 
hier duidelijk zichtbaar.

Afb. 5. Kromstaf van Lismoren, Iersch-Keltisch edels-
meedwerk van de 11e eeuw, gevonden te Lis-
more. De ronde knoppen zijn met email champ-
levé versierd in rood en blauw.

                    Lismore Castle, Waterford (Ierland).
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 Daar treffen we email in ruime mate aan, zoowel 
op de sieraden en bronzen voorwerpen uit den voor-
Christelijken tijd, als aan de kerkelijke goudsmeed-
werken van ongekende pracht, die, vooral in Ierland, 
in zuiver Keltischen stijl werden uitgevoerd tot in de 
10e eeuw toe. Hoewel de invloed dezer Keltische 
kunstnijverheid op het vasteland van Europa, met 
name in Frankrijk en ook in ons land herhaaldelijk 
is terug te vinden, is mij toch in Nederland geen Kel-
tisch edelsmeedwerk met emailversiering van eenige 
beteekenis bekend.
 Ik moge daarom hier een paar voorbeelden 
geven uit de meestal in Ierland bewaarde kostelijke 

kromstaven, reliekschrijnen, belschrijnen, voor-
draagkruisen, boekbanden en kelken. Email vindt 
daarbij steeds toepassing; het staat er zoo hoog in 
eere, dat het eigenlijk de plaats inneemt van kost-
bare edelsteenen tusschen het ragfijn filigrainwerk. 
Meestal zijn het ronde knoppen, versierd met een 
geometrisch patroon in zilver, die geëmailleerd zijn in 
rood en blauw en enkele weinige andere kleuren. De 
handvaten van den Ardagh-kelk, afb. 4a en 4b, die 
waarschijnlijk uit de 9e of 10e eeuw stamt, toonen in 
welke ruime mate en met welk een smaak de Iersche 
goudsmeden naast verschillende andere technieken 
van hun vak ook email wisten toe te passen. De bij 
de Kelten gebruikelijke email-techniek is ook weer 
champlevé, waarbij later een tusschenvorm tusschen 
champlevé en cloisonné wordt aangetroffen, die hier-
in bestond, dat in zilver uitgezaagde smalle bandor-
namentjes worden ingedrukt in de nog ongesmolten 
emailmassa. Een van de mooiste Iersche kromstaven 
(afb. 5) wordt bewaard in Lismore Castle, Waterford. 
Op den buitenkant van de krul vormen tot ornament 
verwerkte dierfiguren een plastisch à jour bewerkten 
rand. De krul zelf is onderverdeeld in rechthoekige 
paneelen van filigrainwerk met halfronde knoppen 
van email op de kruispunten der banden, welke de 
scheiding vormen tusschen de paneelen. Deze staf 
dateert uit de 11e eeuw.

IV.  Email-cloisonné. Intusschen is echter in een 
geheel anderen hoek van Europa, in het keizerrijk 
Byzantium, sinds eeuwen een heel oude emailtech-
niek opnieuw tot grooten bloei gekomen. Het is het 
email-cloisonné, dat sinds de 6e eeuw daar wederom 
toepassing vond en waarvan de ontwikkeling voort-
duurde tot de 12e eeuw. Nadat reeds vroeger in het 

Afb. 6. Gouden plaquette van. St. Severinus, email cloi-
sonné onder Byzantijnschen invloed te Keulen 
gemaakt omstreeks 1090.

          Dommuseum te Keulen.

Afb. 7. Twee dakpaneelen van de St. Heribertschrijn, gemaakt door Godefroid de Claire te Keulen 
in 1155. Links: de verzoening tusschen St. Heribert en Keizer Hendruk II. Rechts: de dood 
en de graflegging van den H. Heribert. Champlevé werk met effen metalen achtergrond.

           St. Heribertskerk te Keulen-Deutz.
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Gildeboek de ontwikkeling dezer emailtechniek en 
haar rijke voortbrengselen, in ‘t bijzonder die welke in 
Nederland bewaard zijn *), uitvoerig werd behandeld 
(Gildeboek 2e jaarg. afl. I, Mei 1919, Jan Eloy Brom, 
Middeleeuwsche emailkunst) kan thans gevoeglijk 
het email-cloisonné buiten beschouwing blijven, hoe-
zeer het een offer beteekent hier deze schoonste en 
rijkste der emailtechnieken onbesproken te laten.
 Met een enkel stuk, dat toont hoe in navolging 
van de groote meesterwerken van Byzantium de 
,,Zellenschmelz” ook te Keulen in de elfde eeuw 
toepassing vond, wil ik daarom volstaan. Dit ui-
terst zeldzame Rijnsche cloisonné treft men aan op 
het gouden medaillon van St. Severinus (afb. 6), 
dat thans in het „Dom und Diozesan Museum” te 

Keulen wordt bewaard. Vermoed wordt, 
dat dit paneel het eenige overblijfsel is van 
een grooten gouden St. Severinusschrijn en 
dat dit medaillon in de werkplaats van St. 
Pantaleon in de Domstad aan den Rijn werd 
vervaardigd. Slechts weinig is hier echter 
de cloisonné-techniek beoefend en er werd 
lang niet de technische volmaaktheid bereikt 
van Byzantium, zooals de deels Rijnsche, 
deels Byzantijnsche medaillons op de krui-
sen van de Essener Domschat aantoonen. 
Vanaf haar eerste toepassing vond echter 
de cloisonné-techniek in het Rijnland haar 
zware concurrente in de champlevé me-
thode.

V. Email-champlevé. Al heel spoedig 
kreeg aan den Rijn evenals in Frankrijk, de 
nieuwe of eigenlijk ook al weer heel oude 
werkmethode van het email-champlevé vol-
ledig de overhand. Hoewel het eveneens eer 
emailvulling toont in uitgegroefd metaal, zal 
toch het 12e eeuwsche en latere champlevé 
zeker niet gaarne het ,,barbarenemail” als 
een zijner voorouders erkennen, want een 
tijdsafstand van meer dan zes eeuwen ligt ei 
tusschen beide. Ik wil daarom de champlevé 
techniek hier nader omschrijven, omdat zij 
thans een zooveel edeler en zooveel uitge-
breider toepassing vond dan in de eerste 
drie eeuwen. De werkwijze bestaat hierin, 
dat een vrij dikke metaalplaat (1 à 2 m.M.) 
op bepaalde plaatsen wordt uitgediept, het-
zij met hamer en beitel, hetzij met het burijn. 
Nadat dit weggenomen veld-champlevé me 
vochtig emailpoeder gevuld is, wordt de 
plaat in den oven gebrand. Na herhaalde 

vulling, telkens gevolgd door opnieuw smelten in 
den oven, worden email en metaal tot één vlak 
geheel gelijk geslepen en gepolijst. Een eenvoudige 
techniek zou men zeggen, maar niet eenvoudig voor 
wie ervaring opdeed van talrijke moeilijkheden en 
verrassingen, die zij kan opleveren.
 De werken, die in de 12e tot 14e eeuw ont-
stonden, zijn overtalrijk. Er is bijna geen museum of 
schatkamer van middeleeuwsche kunst of men vindt 
er de voortbrengselen der champlevé-techniek. Het 
zijn vooral de groote reliekschrijnen, waarop men 
deze aantreft, maar ook de Eucharistische duif, de 
pyxiden, de kandelaars, de kruisen en zelfs groote an-
tependia en retabels werden er rijkelijk mee bedekt, 
terwijl daarnaast vele profane gebruiksvoorwerpen 
als waschschalen, vazen, lijfsieraden en dergelijke 
aan deze algemeene mode niet ontkwamen. Voorna-
melijk Limoges in Frankrijk, de Maasstreek in België 
en de Rijnstreek in Duitschland vormden de centra 
waar de champlevé-techniek in deze eeuwen de 
ruimste verbreiding vond. De voortbrengselen van 

Afb. 8. Altaarkruis met champlevéwerk. 13e eeuw, uit de Maasstreek.
                                            South Kensington Museum, London.

*) O.a. het buitengewoon fraaie Byzantijnsche reliekdoosje 
met de afbeelding van de H. Maagd in de schatkamer 
der O.L. Vrouwenkerk te Maastricht, de vier medaillons 
op het St. Bernulphusevangelistarium te Utrecht en de 
merkwaardige klein cloisonnés in het Rijksmuseum te 
Amsterdam.
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Limoges zijn zelfs zoo talrijk, dat men daar welhaast 
van een emailindustrie kon spreken, waarbij natuur-
lijk lang niet alles in artistiek en technisch opzicht op 
even hoog peil stond.
 In de tallooze werken, waarop email-champlevé 
wordt aangetroffen, zijn intusschen drie groepen te 
onderscheiden.

a. Tot de oudste en zuiverste champlevé-werken 
zijn die te rekenen, waarbij de omtreklijnen en de 
binnenteekening der figuren en ornamenten in email 
zijn uitgevoerd, terwijl de achtergrond in verguld me-
taal bleef staan. Hier wordt de meest decoratieve 
werking verkregen, die nog geheel herinnert aan de 
Byzantijnsche cloisonnés, waarbij ook meestal de 
figuren alleen in kleur stonden op een effen gouden 
fond. Bij de champlevé émaux dezer groep werd 
de metalen achtergrond soms ook effen gehouden, 
maar gewoonlijk is deze fond geheel gevuld met rijk 
ornament van in teere lijnen gegraveerde ranken.
 In ons land is mij geen mooi voorbeeld van 
deze groep bekend. Ik moge daarom hier afbeelden 
een der omvangrijkste werken, waarbij op de zoo-
even aangegeven wijze werd gewerkt, de groote St. 
Heribertschrijn in Keulen-Deutz. Omstreeks 1155 
kreeg een kunstenaar uit de Maasstreek, Godefroid 
de Claire, voor de uitvoering van deze belangrijke 

opdracht de voorkeur boven zijn Keulschen me-
dedinger Fridericus van St. Pantaleon. Terecht 
wordt dit werk het belangrijkste voortbrengsel 
der Rijnlandsche emailkunst genoemd. Het 
schrijn, dat den gebruikelijken langwerpigen 
vorm heeft, afgedekt met een zadeldak, is aan 
de voor- en achter zijde versierd met twaalf 
in zilver gedreven Apostelfiguren, waartus-
schen veertien hooge, smalle emailplaten zijn 
geplaatst, die de profeten in beeld brengen. 
Voorts zijn op de twee zijden van het zadeldak 
twaalf groote ronde emailplaten (afb. 7) aan-
gebracht met tafereelen uit het leven van den 
H. Heribert, die eveneens geplaatst zijn in een 
omlijsting van rijk zilverdrijfwerk, terwijl telkens 
fraaie ornamentstukken en engelfiguren in email 
de afscheiding tusschen de paneelen vormen. 
De profetenpaneelen zijn streng decoratief van 
teekening en kleurindeeling, terwijl bij de ronde 
platen de moeilijke opgave der compositie van 
de verschillende tafereelen uit de legende van 
den Heilige met talrijke figuren, gebouwen, enz. 
op zeer gelukkige wijze is opgelost. Zooals her-
haaldelijk het geval is bij de emailpaneelen van 
deze groep, treft het ons ook bij de émaux van 
het Heribertschrijn, dat dikwijls bij de figuren 
en ornamenten verschillende emailkleuren in 
strakke afscheiding tegen elkaar zijn gesmol-
ten zonder metalen afscheiding daartusschen, 
iets wat bij de Byzantijnsche cloisonnéwerken 
nooit voorkomt. Waarschijnlijk werd hier de 

eerste vulling van de met kleefstof aangemengde 
glaspoeder na het drogen (dus voor het branden) 
gedeeltelijk voorzichtig verwijderd om daarna de 
tweede kleur direct tegen de eerste te leggen. Het-
zelfde proces werd gevolgd met drie of meer kleuren, 
waarna het voorwerp in den oven gebrand werd. Zoo 
werden reeds eenigszins de zachtere overgangen van 
kleur bereikt, die later in steeds sterker mate zullen 
gaan optreden. Voor de koppen meende men echter 
met deze methode niet voldoende uitdrukking en 
fijnheid te kunnen bereiken, zoodat men deze, zooals 
de paneelen van het St. Heribertschrijn toonen, in 
metaal liet staan om de binnenteekening in krach-
tig gegraveerde lijnen, gevuld met zwart email, te 
kunnen aangeven. De kleurige aureool, die in vele 
gevallen den kop omgeeft, laat deze dan toch zich 
voldoende afteekenen tegen den eveneens metalen 
achtergrond. Duidelijk is het de emailfiguren van het 
St. Heribertschrijn aan te zien, dat de teekening nog 
zeer sterk beïnvloed is door de cloisonné-methode, 
die de teekening in draadlijnen moet aangeven; ook 
hier nog, bij de champlevé’s, is de teekening meestal 
door smalle op draden gelijkende lijnen gevormd. 
De herinnering aan de oude cloisonné’s wordt nog 
versterkt door het effen gouden fond, waartegen 
de figuren in kleur geplaatst zijn. Ook de versiering 
van het fraaie altaarkruis (afb. 8) uit het Victor and 

Afb. 9. St. Thomas Becketreliekschrijn, 12e eeuw. Email-champlevé, de 
figuren van metaal met gegraveerde teekening, de achtergrond 
van blauw email.

                    Aartsbisschoppelijk Museum, 
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Albert Museum, Londen, valt onder deze groep te 
rangschikken; het is vermoedelijk in de Maasstreek 
gemaakt. Ons land heeft email-champlevé van deze 
periode bewaard o.a. aan de „noodkist” in den schat 
van St. Servaas te Maastricht; maar hier beperkt de 
emailtoepassing zich echter tot kleine ornamentpa-
neeltjes tusschen het filigrainwerk. Het figurale werk 
is bij de ,,noodkist” en bij enkele andere schrijnen 
van Maastricht, die helaas in het Cinquantenaire 
Museum te Brussel zijn beland, steeds in drijfwerk 
uitgevoerd.

b. De tweede groep, die bij de champlevé-werken 
is te onderscheiden, kenmerkt zich hierdoor, dat de 
figuren in metaal zijn uitgespaard, terwijl het fond 
geëmailleerd is, dus juist het tegenovergestelde van 
de eerste groep. Het is hierbij wel uitsluitend een 
werkwijze van Limoges om ofwel de heele figuren of 
alleen de koppen plastisch gedreven, gegoten of in 
stempels geslagen na het branden op de emailplaat 
te bevestigen.
 Een zeldzaam mooi voorbeeld van het email-
werk dezer tweede groep bezit het Aartsbisschop-
pelijk Museum te Utrecht in het kleine reliekschrijn 
van St. Thomas van Canterbury (afb. 9), een werk 
uit Limoges, dat aan alle zijden met email-champlevé 
is bedekt. De groote verguld koperen platen zijn met 
nagels op een kern van hout bevestigd. De eenvoud 
van vorm en de fraaie verhoudingen van het schrijn 
als geheel, de strenge compositie der figurale voor-
stelling, geven dit kastje een klassieke schoonheid.
 Het streven om de figuren, waarvan de binnen-
teekening met fijne lijnen in het metaal gegraveerd 
is, duidelijk te doen uitkomen, werd bereikt door 
den achtergrond in een kleur, een prachtig konings-
blauw, te emailleeren. Slechts kleine ronde rosetten 
geven in het blauwe fond een afwisseling met andere 
kleuren en zorgen tevens, dat in de anders te groote 
vakken email weer het metaal naar voren kan ko-
men om het email vast te houden, zooals dat door 
de techniek vereischt wordt. Een bonte wolkenrand 
vormt de omlijsting der paneelen. Op de voorzijde 
is de marteldood van St. Thomas Becket, die aan 
het altaar werd overvallen en vermoord, afgebeeld, 
terwijl daarboven in het dakpaneel de ziel van den 
heilige door engelen hemelwaarts wordt gedragen. 
Duidelijk is op de afbeelding te zien hoe alle koppen 
in reliëf op de overigens geheel vlakke emailplaat 
zijn aangebracht. Het kistje wordt op het einde der 
12e eeuw gedateerd. Het principe van het cloisonné-
werk, de lijnenteekening, is bijna geheel verdwenen; 
slechts bij de draperie van de altaardwaal komt er 
nog iets van terug.
 Als een geheel verschillend voortbrengsel 
der Limousijnsche emailkunst wordt hier nog de 
prachtige Eucharistische duif uit Salzburg afgebeeld 
(afb. 10), die evenals het schrijn van het Aartsbis-
schoppelijk Museum in verguld koper is gemaakt, 

waarbij op de vleugels een kleurrijke emailversie-
ring is aangebracht in champlevé-werk. Ook op de 
krul der vele bisschopsstaven, die te Limoges in de 
13e eeuw gemaakt werden en die de vorm hadden 
van een slang of draak, vond deze zelfde werkwijze 
steeds toepassing voor het weergeven der geschubde 
huid.

c. Bij de derde groep is wel het fond eveneens in 
effen emailkleur gehouden, meestal weer het prach-
tige blauw, waarmee Limoges zoo graag werkte, en 
zijn de figuren in metaal uitgespaard, maar - en dit 
kenmerkt deze groep - de gevoelige en reeds veel 
meer naturalistisch gegraveerde binnenteekening is 
ook met email gevuld. Deze binnenteekening bestaat 
niet alleen uit lijnen, maar toont ook hier en daar ver-
breedingen, die een zekere schaduwwerking te weeg 
brengen. Voor deze binnenteekening werd dan zwart 
of donkerblauw email gebruikt bij de draperieën en 
een zeer mooi bruin-rood voor de lichaamsdeelen 
en vleugels der engelen”. Naast deze hoofdkleuren 
van goud en blauw met teekening in donkerblauw 
en rood, wordt dan spaarzaam groen, wit en geel, 
lichtblauw en grijs toegepast voor wolkenpartijen, 
architectuur, meubelen en voor de omlijsting.
 Het groote meesterwerk van deze derde groep 
van champlevé email is de retabel in de Leopoldka-
pel van het klooster te Klosterneuburg bij Weenen, 
uitgevoerd door den beroemden Nicolaas van 
Verdun - dezelfde die zich in de prachtige zilveren 
figuren van de H. Driekoningenschrijn te Keulen zulk 
een meesterlijk metaaldrijver toonde -, en in 1181 
door hem voltooid. Dit werk van allereersten rang 
bestaat uit ruim 50 groote paneelen (afb. 11a-11b), 

Afb. 10. Eucharistische duif, 13e eeuw, verguld koper met email 
champlevé en edelstenen versierd.

             Schatkamer van den Dom van Salz-
burg.
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met tafereelen uit het oude en nieuwe testament. 
De afbeelding van enkele dezer paneelen geeft een 
indruk van het meesterschap in compositie en teeke-
ning, maar eerst de werkelijkheid, zooals ik deze in de 
Klosterneuburger kapel mocht zien, toont den gewel-
digen rijkdom van geest, de volkomen beheersching 
der techniek en de prachtige kleurenwerking, die aan 
het geheel zoo grooten rijkdom geeft. De meester, die 
voor de uitvoering van dit omvangrijkste werk dat 
ooit in email werd voltooid, van Lotharingen over de 
Alpen naar Klosterneuburg werd geroepen, werkte 
er meerdere jaren aan met vele goed geschoolde 
hulpkrachten. Oorspronkelijk is het thans tot retabel 
omgevormde drieluik gemaakt als antependium, d.i. 
bekleeding van een altaartombe. De afmetingen van 
het middenstuk zijn 1,08 M. hoog, 2,63 M. breed, 
de zijvleugels 1,20 breed. Zoo oneindig veel heeft 
ons dit kunstwerk te vertellen van de onuitputtelijke 
scheppingskracht van Nicolaas van Verdun, dat in 
geen enkel werk haar gelijke vindt, dat het al dege-
nen, die met de emailtechnieken eenigszins op de 
hoogte zijn, bij de beschouwing in werkelijkheid een 
groote openbaring zal zijn en hen met diepen eerbied 
en nederigheid zal vervullen.
 Na een brand in 1322, waarbij zes paneelen 
werden verwoest, werd het restaureeren opgedra-
gen aan een Weenschen goudsmid, die zich hierbij 
op zoo uitstekende wijze in deze techniek heeft 
ingewerkt, dat aan hem daarna ook de uitvoering 
van een groote ciborie voor hetzelfde klooster werd 
toevertrouwd. Ook dit werk werd een belangrijk en 
zeer geslaagd werkstuk in champlevé email. Onder 
deze groep valt als Nederlandsch bezit te noemen, het 
processiekruis uit de verzameling van Dr. A. Domela 
Nieuwenhuis (thans Boymans Museum, Rotterdam), 
dat door hem als Italiaansch werk van de 13e eeuw 
wordt omschreven. (afb. 12).

VI. Email de basse-taille. Nadat met meesterwer-
ken als het Klosterneuburg-altaar de mogelijkheden 
der champlevé-techniek waren uitgeput, zochten 
de emailleurs naar nieuwe wegen en een nieuwe 
werkwijze. Deze werd gevonden in de richting van 
het doorzichtige, translucide email. Dit stelde de kun-
stenaars in staat hun effecten niet enkel te zoeken 
in de oppervlakte, in een compositie van lijnen en 
kleuren, maar maakte het mogelijk ook den metalen 
ondergrond, die door het transparante email been 
zichtbaar bleef, mee te doen werken, waardoor ge-
heel nieuwe, rijkere en subtielere resultaten bereik-
baar werden. De veredeling van den ondergrond 
werd verkregen door een reliëfgravure in het zilver 
of het goud, waardoor de glans van het edelmetaal 
en de gloed van het email gaan wedijveren in pracht. 
In het zilver, dat voor deze techniek de voorkeur 
had, omdat de kleuren er ‘t meest doorschijnend 
op werden, modelleerde men als het ware met het 
burijn een plastisch beeld in zeer laag reliëf door 

een zorgvuldig overwogen verschil van diepte. Het 
doorschijnend email, dat, zonder scheiding van dra-
den of metaallijnen, naar de teekening ingedeeld in 
verschillende kleuren over deze reliëfgravure werd 
aangebracht en de heele plaat bedekte, bracht nu 
een zeer fijn effect van licht en donker te weeg, dat 
de plastische werking versterkte. Immers, waar het 
reliëf dieper was, werd de emaillaag dikker en dus 
donkerder, waar het reliëf minder diep is, werd de 
emaillaag dunner en dus lichter van tint. Dit verschil 
van meer diepe intensieve toonen, waaronder het 
metaal bijna geheel schuil gaat en de lichtere zach-
tere, waarbij het blanke metaal lichtend en fonkelend 
doorschijnt, beide verkregen door het oversmelten 
van translucide email, brengt de fijn tintelende 
schaduwwerking, die het kenmerk is van het email 
de basse-taille. In den achtergrond der figuren werd 
de metaalgrond bewerkt met sierlijke arceeringen 
of rankenornamenten, die dan ook door het dunne 
emaillaagje heen zichtbaar bleven. Soms liet men ook 
bij deze techniek den achtergrond in het metaal staan 
en verdiepte men alleen de figuren; ook wel spaarde 
men de koppen, handen en voeten in het metaal uit. 
Deze niet verdiepte deelen kregen dan geen email-
bedekking; in die gevallen kan men spreken van een 
combinatie der champlevé-techniek met basse-taille. 
Het transparante email over de dikwijls zeer kunstig 
uitgevoerde reliëfgravure is zeker een veel edeler 
en fijner, misschien moet men ook zeggen geraf-
fineerder, technische bewerking dan het vroegere 
champlevé, maar tevens ook een veel vergankelijker 

Afb. 11a. Een der paneelen van het Klosterneuburgaltaar. Mozes 
gaat de Israeliten voor bij het doorschrijden van de 
Roode Zee (een voorafbeelding van het H. Doopsel). 
Techniek en toep. als van afb. 9a.
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methode, zooals de ons nagelaten werken getuigen. 
Heel zelden maar zijn de werkstukken, waarbij het 
email de basse-taille op eenigszins ruime schaal werd 
toegepast, in gaven toestand bewaard gebleven, 
want het is de schaduwzijde van deze techniek, dat 
de op vele plaatsen - daar waar het reliëf dieper is 
- uiterst dunne zilverplaat een zeer gevoelige recipient 
is, die bij temperatuurswisselingen het eveneens hier 
en daar heel dunne emaillaagje doet barsten, het-
geen veelal het afspringen van grootere of kleinere 
deelen van het email ten gevolge heeft. De vroegste 
voortbrengselen dezer techniek ontstonden tegen het 
einde der dertiende eeuw en heel de 14e eeuw door 
maakte men er verder een gretig gebruik van; in heel 
Europa van Italië tot in Engeland en Noorwegen 
werd zij toegepast. 
 Het omvangrijkste werk in deze techniek uit-
gevoerd is, voor zoover mij bekend, liet beroemde 
reliquiarium van Orvieto in Italië (afb. 13); het 
bewijst dat de meening van Dr. Pit *) als zou het 
basse-taille email uitsluitend op zeer kleine stukjes 
kunnen worden toegepast, niet juist is. Het monu-
mentale meesterwerk van Orvieto, dat door Ugolino 
di Maestro Vieri in 1338 werd vervaardigd, bevat 24 
paneelen van 20 x 15 c.M. grootte, die elk een uit vele 
figuren samengesteld bijbelsch tafereel te zien geven; 

het is uitsluitend de basse-taille manier, die hierbij is 
toegepast. Dit is ook het geval met de veertien pa-
neelen van 7 x 41⁄2 c.M., waarmee het voetstuk van 
de prachtig gedreven zilveren Madonna van koningin 
Jeanne d’Evreux, nu in het bezit van het Louvre te 
Parijs, is versierd en dat het oudst bewaarde Fransche 
voorbeeld (1340) van deze techniek is.
 Uit Duitschland, waar deze werkwijze ,,Tief-
schnittschmelz” of ook wel ,,Reliefschmelz” wordt 
genoemd, stamt als eerste stuk, de reliekschrijn van 
het klooster Lichtenthal bij Baden-Baden, thans in 
de collectie Pierpont Morgan te New York. Dit voor-
treffelijk uitgevoerde werk van omstreeks 1305, doet 
echter wel vermoeden, dat de basse-taille techniek 
hier reeds voor de 14e eeuw beoefening moet heb-
ben gevonden. Ook ons land kan bogen op een der 
belangrijkste werken van email de basse-taille, n.l. de 
kromstaf van de Abdij Egmond (afb. 14), die sinds 
1605 in het bezit is van het Bisdom Haarlem en bij 
bijzondere plechtigheden ook nu nog door Z. H. Exc. 
den Bisschop van Haarlem in de kathedraal wordt 
gebruikt. De oorsprong van het stuk ligt eenigszins in 
het duister: er schijnt geen volle zekerheid te bestaan, 
dat deze staf inderdaad van Egmond afkomstig is, on-
bekend zijn de opdrachtgever, de maker, de plaats en 
de tijd van zijn ontstaan; wij zullen ons in deze kwes-
ties hier niet verdiepen, maar slechts het voorwerp 
zelf in zijn rijkdom van kleur en glans beschouwen. 
Het rechte stuk van den staf bestaat uit vijf deelen, 
welke versierd zijn met een ranken- en bladornament 
op gepointilleerde fond. In den zeshoekigen nodus, 
die de krul draagt en die den vorm heeft van een 
zeszijdig tempeltje met wimbergen, steunbeeren en 
pinakels, zijn in elk dier vakken paneeltjes van email 
de basse-taille geplaatst, waarop Apostelfiguren zijn 
afgebeeld op een geruiten achtergrond. Dit fond is 
met een heel dun, helder translucide blauw overdekt, 
terwijl de kleuren van de draperieën afwisselend 
groen, paars, geel en grijs zijn. De figuren staan op 
een grond, die als gras is gearceerd en met groen 
email is bedekt, de nimbus van alle figuurtjes en het 
embleem van St. Jan zijn van een helder opaque 
rood, wat bewijst, dat men met de kunst om een 
mooi transparant rood op zilver te verkrijgen, ook 
toen al moeilijkheden had. De lichaamsdeelen, ook 
de emblemata en de instrumenten der musiceerende 
engelen, die de driehoekige gevelvelden boven de 
staande figuren vullen, liet men in metaal staan; zij 
zijn slechts met enkele lijnen gegraveerd en daarna 
verguld. De genoemde engelfiguurtjes zijn afwisse-
lend in dezelfde kleuren als de Apostelen, geëmail-
leerd met vleugels van groen email in verschillende 
tinten. De geheele krul is ingedeeld in langwerpige 
telkens korter en smaller verloopende vakken, waarin 
ook weer Apostelfiguren zijn afgebeeld in dezelfde, 
reeds aangegeven kleuren. De engelen onder den 
aanzet van de krul zijn op gelijke wijze behandeld als 
die in de gevelvelden; hier zijn ze niet musiceerend, 

Afb. 11b. Een der paneelen van het altaar, in 1181 voltooid. Sam-
son draagt de poorten van Gara op een berg voorafbeel-
ding van Christus, die de poorten des doods en der hel 
overwonnen heeft. Email champlevé; de achtergrond in 
blauw email, de figuur in goud met tekening der plooien 
in rood. Voorts hier en daar groen, wit, geel en rood 
email.

           Chorherrnstift. Kleusterneuburg b. Wien.

*)  Dr. A. Pit. Het goud- en zilverwerk in hel Nederl. Museum 
van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, blz. 7). 
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doch met gevouwen handen biddend afgebeeld.
 De staf is, hoezeer ook een uiterst belangrijk 
en zeldzaam werk van emailkunst, geen unicum; er 
zijn dergelijke op overeenkomstige wijze met email 
de basse-taille versierde kromstaven te vinden in 
den Domschat van Keulen en in het Bargello te 
Florence en in het Victoria and Albert Museum te 
Londen. De laatste draagt het jaartal 1351; ook de 
staf van Egmond zou op het midden der 14e eeuw 
gedateerd moeten worden op grond van den stijl der 
architecturale, ornamentale en figurale versiering.
 Naast den Haarlemschen staf kunnen nog 
slechts enkele kleinere werken van basse-taille 
email genoemd worden, die in Nederlandsch bezit 
zijn en waarschijnlijk ook Nederlandsch werk zijn. 
Het Rijksmuseum te Amsterdam heeft in zijn verza-
meling edelsmeedwerken een ciborie, afkomstig van 
het Kapittel van Oud-Munster te Utrecht. Binnen in 
het deksel is een medaillon (afb. 15) aangebracht 
als sluitplaat voor de bevestiging der uitwendige 

bekroning; op dit medaillon is in email de 
basse-taille op zilver de Salvator mundi in 
groen en paars kleed met fijne arceeringen 
in het metaal tegen een blauwen achtergrond 
aangebracht. Ook hier is voor het gezicht en 
de handen de teekening slechts met het bu-
rijn aangegeven in lijnen, die met zwart email 
werden gevuld. In het Centraal Museum te 
Utrecht zijn twee zilveren emailplaatjes van 
bisschopshandschoenen geëxposeerd, welke 
in 1911 bij de opening van de graftombe 
van Bisschop Guy van Avesnes († omstreeks 
1317) in de Domkerk te Utrecht gevonden 
werden en die derhalve omstreeks 1317, 
althans niet later, moeten zijn ontstaan. 
Merkwaardig zijn deze medaillons, omdat 
hier een combinatie van email-cloisonné 
en email de basse-taille werd toegepast, de 
kruisbloem immers, die het midden van elk 
plaatje siert, heeft contours van een zware 
gouddraad, terwijl de vier sierlijke vogeltjes, 
welke verder het ronde plaatje vullen, alleen 
heel teer in het zilver weggestoken zijn om 
vervolgens met een laagje groen translucide 
email bedekt te worden. De grootte is 31⁄2 
c.M. terwijl als kleuren naast het groen slechts 
een ongewoon mooi helder transparant 
rood werd aangebracht. Door beschadiging 
zouden deze plaatjes bij reproductie niet tot 
hun recht komen, evenmin als de 10 zilve-
ren medaillons met email de basse-taille 
van het St. Ansfridus evangelistarium in het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, dat 
in zijn geheel wel uit de 14e eeuw dateert, 
maar waaraan in de 14e eeuw deze plaatjes 
werden toegevoegd.
 Het Nederlandsch bezit aan email 
de basse-taille is voor zoover ik heb kunnen 
nagaan, met deze korte opsomming reeds 

geheel uitgeput.
 Ik moge echter nog even voor een buitenlandsch 
meesterwerk dezer email-methode aandacht vragen, 
ook al omdat het in tegenstelling met den gewonen 
regel niet op zilver, maar geheel in goud werd uitge-
voerd. Hetgeen ik hier bedoel is zonder twijfel een 
der prachtigste voortbrengselen van deze techniek, 
n.l. de gouden beker, die volgens een inventaris van 
1391 uit het bezit van Koning Karel VI van Frank-
rijk stamt, en door het British Museum voor 8000 
Pond Sterling (bijna 100.000 gld.) in 1892 werd 
aangekocht. De coupe, (afb. 16) het deksel en de 
voet zijn geheel met tafereelen uit het leven van de 
heilige Agnes versierd, waarbij het email, ondanks 
de vele ingrijpende veranderingen, welke de vorm 
van den beker heeft doorstaan, bijna onbeschadigd 
bewaard bleef. De uiterlijke vorm werd wel zeer ge-
schaad toen, waarschijnlijk in den tijd van Hendrik 
VIII van Engeland tusschen de cuppa en den voet 

Afb. 12. Processiekruis, Italiaansch, 13e eeuw. Vier medaillons in email 
champlevé; op de armen van het kruis de vier evangelisten, in 
het midden de verrijzende Christus. De fond is donkerblauw 
email, terwijl de binnenteekening zwart is.

       Museum Boymans, Rotterdam.
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twee breede gouden ringen werden ingevoegd, die 
den voet aanmerkelijk hooger maakten; deze banden 
zijn op onze reproductie door retouche verwijderd. 
Het deksel verloor de mooie randversiering van 
paarlen en edelsteenen, zooals die thans nog den 
voet versiert en ook de rijk bewerkte knop, die het 
deksel bekroonde, is verloren gegaan. De prachtige, 
met heel subtiele ranken van gepointilleerde lijnen, 
versierde goudgrond doet hier de in stralende kleu-
ren geëmailleerde figuren op kostelijke wijze tot hun 
recht komen; vooral het op zilver bijna onbereikbare, 
maar hier op het goud met des te meer bravour toe-
gepaste vurige heldere rood geeft iets buitengewoon 
feestelijks aan den kleurenrijkdom. Met dit precieuse 
stuk nemen wij afscheid van het basse-taille email, 
dat misschien om de moeilijkheid der techniek en 
de groote risico’s in onzen tijd weinig of niet meer 
in gebruik is *), om weer bij een verdere stap de 
technische ontwikkeling van het email te volgen.

VII. Email de ronde-bosse. Hoewel van 
het email de ronde bosse of plastisch email 
reeds een zeer vroege toepassing is aan te 
treffen op de kleine gouden kevertjes, die 
omstreeks drieduizend jaar voor Christus 
op het eiland Kreta moeten zijn ontstaan, 
komt deze techniek eerst in de 15e en 16e 
eeuw tot grooten bloei. Hierbij wordt niet 
meer van de vlakke plaat uitgegaan, maar 
het gewoonlijk in goud rond-plastisch gedre-
ven beeld wordt geheel overdekt met email. 
Het beroemde ,,Goldenes Rössl” van Alttöt-
ting, dat in de Schatzkapelle aldaar bewaard 
wordt en dat van 1413 dateert, is er een der 
rijkste voorbeelden van.
 Bij den uitgang der Gothiek en 
het begin der Renaissance waren gouden 
juweelen versierd met kleine figuurtjes van 
email de ronde bosse, zeer gezochte klei-
nodiën. De kleeding der figuurtjes werd op 
speelsche wijze in heldere kleuren geëmail-
leerd, terwijl de lichaamsdeelen veelal in 
opaque wit werden gehouden. Tusschen 
het goud en de kleuren brachten dan nog 
kostbare edelsteenen een haast overdadige 
weelde. Het museum ,,Grünes Gewölbe’ te 
Dresden heeft een schitterende verzameling 
op dit gebied, maar nog uitvoeriger is de 
toepassing hiervan bij de ongelooflijk be-
werkelijke figurale groepen, die August de 
Sterke van Saksen geheel in goud in de 16e 
eeuw deed uitvoeren door Johan Melchior 
Dinglinger en die ik in hetzelfde museum 
prachtig opgesteld mocht bezichtigen. Het 
zijn composities, die met honderden kleine 

figuurtjes van vorsten, grooten en dienaren met ka-
meelen, paarden en allerlei andere dieren in een heel 
landschap met tuinen, bruggen, boomen, tempels, 
tronen en draaghemels den uitgebreiden hofstoet 
van den grootmogol van Dehli weergeven, alles 
minutieus vervaardigd uit zuiver goud. Het email, 
dat overvloedig toegepast werd, verleent aan deze 
groepen de schitterende kleurenpracht, die past bij 
zulk een Oostersche fantasie.
 Van de precieuse verzameling email de ronde 
bosse, welke op de tentoonstelling van Italiaansche 
Kunst in 1934 te Amsterdam geëxposeerd was, was 
wel het voornaamste deel afkomstig uit de collectie 
van Dr. F. Mannheimer te Amsterdam. Een foto 
van een dezer stukken was echter door langdurige 
afwezigheid van den verzamelaar niet tijdig genoeg 
te krijgen.

VIII. Email de plique à jour. Geheel verschillend van 
de voorgaande techniek, hoewel omstreeks denzelf-
den tijd ontstaan, is het email de plique à jour, dat 
ook wel venster-email genoemd wordt. Hier is het 
kenmerkende, dat het translucide email in ’t geheel 

Afb. 13. Reliekhouder van de H. Bloed Corporale te Orvieto (It.). Werk van 
Ugolino di Maestro Vieri (1380). Aan beide zijden geheel versierd met 
paneelen in email de basse-taille.

            Domschat van Orvieto.

*)  Voor den oorlog heeft te Keulen Gabriel Hermeling 
wederom opmerkelijk werk in basse-taille email gemaakt: 
in ons land werd zij o.a. door Jan-Eloy Brom toegepast, 
die er in 1914 de onderzijde van een gouden pateen mee 
versierde.
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geen ondergrond heeft, maar slechts vastgehouden 
wordt door cloisons van draad of van uitzaagwerk. 
Wel worden deze metaalcontouren aanvankelijk in 
geringe afstand op een voorloopig fond van foeli 
of ander hulpmateriaal gelegd, maar deze wordt na 
het branden verwijderd. Zoodoende wordt een à 
jour werk verkregen, dat opgevuld is met de trans-
parante emailkleuren. Als ..esmaillio de pliequa, per 
quod videtur dies” komt het reeds in 1480 voor in 
een inventaris van de Sainte Chapelle te Parijs. Het 
geringe aantal der behouden voorbeelden van deze 
werkwijze zal wel aan de broosheid en tevens aan het 
zeer moeizame van deze emailtechniek te wijten zijn. 

Een dezer weinige overgebleven middeleeuwsche 
werken is de fraaie beker van de 15e eeuw, die thans 
in het bezit is van het Victoria and Albert Museum te 
Londen, waarin Gothische vensters zijn aangebracht, 
die op de aangegeven wijze zijn bewerkt, zoodat daar 
inderdaad het licht doorschijnt.

IX. Email-peint. De specifiek middeleeuwsche 
methoden van emailversiering loopen hiermede ten 
einde; de Renaissance doet de vrije kunsten veel 
sterker domineeren en laat het kunsthandwerk meer 
op het tweede plan treden. Ook de emailleurs passen 
hun kunst volkomen daarbij aan. Het schilder email, 
,,email peint de Limoges”, doet zijn intrede bij het 
einde der 15e eeuw en neemt steeds hooger vlucht. 
Het is opnieuw de stad Limoges, waar in de 13e 
eeuw het champlevé tot zoo grooten bloei kwam, die 
ook thans de leiding neemt en vrijwel houdt tot aan 
het einde der 17e eeuw. Zonder twijfel bracht deze 
techniek meer gelegenheid aan den Franschen geest 
om lichte gratie en speelschheid te ontplooien dan de 
vroegere strenge, meer decoratieve technieken. De 
nieuwe techniek is wel in alle opzichten verschillend 
van alle voorgaande. Thans zijn het echte schilderijen 
in miniatuur, die in email worden uitgevoerd.
 Het metaal, dat altijd nog bij de meer decoratieve 
technieken een belangrijke plaats innam, verdwijnt 
nu geheel en dient nog uitsluitend als onzichtbaren 
ondergrond, die geheel door de émaux bedekt wordt. 
Een gladde dunne koperen plaat, meestal eenigszins 
bol geslagen, dient tot recipient; deze wordt geheel 
overdekt met een laag ondoorschijnend zwart email. 
Nadat deze laag na het branden en gladslijpen nog-
maals in den oven is geweest om een onberispelijk 
gladde oppervlakte te krijgen, wordt de gewenschte 

Afb. 14. Verguld zilveren kromstaf van de abdij te Egmond. Mid-
den 14e eeuw, rijk versierd met paneeltjes van email de 
basse-taille.

              Eigendom Bisdom Haarlem.

Afb. 15. Medaillon van email de basse-taille, als sluitplaat voor 
de knopbevestiging in ciboriedeksel aangebracht. Joh. 
Utenleen, Utrecht, 1376. 

                  Rijksmuseum Amsterdam.
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teekening, meestal een figurale voorstelling, in speci-
aal met lavendelolie bereide witte emailverf met fijne 
penseelen en naalden, maar zonder zichtbare pen-
seelstreek, aangebracht. Hiermede doet het werkelijk 
schilderen zijn intrede en worden dezelfde resultaten 
verkregen, die de schilder en de miniaturist met hun 
olie en lijmverf bereiken, zij het dan met het behoud 
van den gloed en den glans der emailverven, die met 
geen ander materiaal zijn te evenaren. Door de semi-
transparante witte emailverf in dikkere of dunnere 
laag op te brengen, zoodat de zwarte ondergrond er 
min of meer doorheen schijnt, wordt een modelé, een 
licht- en schaduwwerking verkregen, die hier en daar 
nog door arceering met de naald wordt versterkt en 
verfijnd. De lichaamsdeelen zijn soms met een zacht 
rose email oversmolten, maar het geheel maakt toch 
den indruk van een grisaille-schildering, die gewoon-
lijk nog met goud-schildering wordt gehoogd.
 Meestentijds werd niet naar eigen oorspronke-
lijke ontwerpen gewerkt, maar werden gravures van 
bekende, Fransche, Duitsche en Italiaansche meesters 
gecopieerd. Nardon Penicaud te Limoges is wel een 
der eersten geweest, die de nieuwe emailschildering 
in praktijk bracht; van hem stamt een kruisgroep van 
1503, thans bewaard in het Cluny-Museum. Niet zeer 
talrijk zijn de nagelaten werken van dezen kunste-

naar, het museum Boymans te Rotterdam 
mag zich echter verheugen in het bezit 
van een paneel van 18 x 12 c.M. met de 
afbeelding van den Salvator mundi, toege-
schreven aan Nardon Penicaud. Meer dan 
200 belangrijke werken, in deze grisaille 
techniek uitgevoerd, zijn nog bewaard 
gebleven, die uitsluitend aan Jean Peni-
caud en andere kunstenaars der familie 
Penicaud hun ontstaan danken, want de 
kunst ging hier van vader op zonen over. 
Maar ook buiten deze familie waren er in 
Limoges verschillende zeer bekwame be-
oefenaars dezer emailkunst en niet alleen 
in grisaille werd geschilderd, maar ook het 
kleurige emaille-peint werd druk beoefend. 
De kleuren werden eenerzijds bereikt door 
het opaque wit te oversmelten met een 
dun laagje zeer transparant email in sterk 
contrasteerende tinten anderzijds door in 
plaats van het dekkend zwart email een 
kleurloos transparant email te branden om 
daarop een doorschijnend paars, groen, 
bruin, blauw voor de stoffenuitbeelding 
toe te passen. Een rijke nuanceering met 
goudverf, waarmee meestal de plooien der 
draperieën werden ,,gehoogd’ of waarmee 
de patronen der prachtige brokaatstoffen 
van de kleedingstukken werden weergege-
ven, verhoogde nog het kostbaar uitziende, 
kleurrijke resultaat.
 Een bescheiden toepassing van zil-
verfoeli en van goud- en zilver pailletten, 

welke ook weer met translucide email werden over-
smolten, bevestigen dat er in Limoges naar gestreefd 
werd om de prachtige glans en den gloed van het 
email de basse-taille der Italianen te bereiken, welke 
laatste techniek in Limoges geen toepassing vond. 
Ook talrijke werken zijn bewaard gebleven van de 
familie’s Reymond, Courteys en Limousin, waarvan 
gewoonlijk drie of vier leden deze kunst beoefenden. 
Leonard Limousin werd hiervan de voornaamste. 
A. Staal, Amsterdam, bezit van hem een gesigneerd 
paneel met de voorstelling van den Doop van Chris-
tus. Door Pierre Courteys werden wel de grootste 
email-peintures vervaardigd in opdracht van Frans 
L voor het kasteel in het Bois de Boulogne. Negen 
dezer groote paneelen, welke elk een afmeting van 
165 x 100 c.M. hebben en elk uit 4 kleinere platen zijn 
samengesteld, bevinden zich thans in het Musée de 
Cluny te Parijs. De honderden werken van Limoges 
schilderemail van omstreeks 1600, welke zich nog 
in musea en particulier bezit bevinden, geven een 
denkbeeld van den omvang dezer kunstbeoefening 
op één enkele plaats. Een aantal werken worden 
nog toegeschreven aan Jean en Susanne Court en 
sommige van nog later datum van de 1e helft der 
17e eeuw aan Martin Didier, Colin en Noalhier. Deze 

Afb. 16. De gouden koningsbeker gemaakt te Parijs omstreeks 1380, in op-
dracht van den Duc de Berry en door dezen geschonken aan Karel de 
VIe, koning van Frankrijk. Geheel versierd met email de basse-taille. 
Op den voet de vier evangelisten, op de cuppa en het deksel tafereelen 
uit het leven van St. Agnes.

         Sinds 1892 in het British Museum te Londen.
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laatste plaatste de figuren op een blauwe of roode 
opaque fond. Aan het einde der 16e eeuw ontstond 
echter een zekere overproductie van de al lang niet 
meer op zoo hoog peil staande kunst van Limoges. 
De kleuren worden hard en schreeuwend zonder 
smaak naast elkaar gesteld en ook de teekening 
verliest steeds meer aan artistieke waarde. Zoo ver 
kwam het, dat in deze vervaltijd de werken per dozijn 
te koop werden aangeboden. 
 Toen bij het begin der 17e eeuw het Limoges 
email-peint niet hoog meer in de publieke waar-
deering stond, was de goudsmid Jean Toutin uit 
Chateaudun zoo gelukkig een nieuwe toepassing te 
bedenken; hij bracht de email-miniatuurkunst eerst 
naar voren. Kleine gouden plaatjes werden door hem 
met een laagje effen wit email overdekt, om daarop 
zijn portretten en kleine tafereelen in fijn kleurgamma 
en zeer verzorgde gedetailleerde teekening uit te beel-
den. Talrijk zijn zijn leerlingen, waaronder Jean Petitot 

uit Genève, die zijn leermeester verre over-
vleugelde en met deze email-miniatuurkunst 
groot succes had aan het Engelsche Hof tij-
dens Karel I en later aan het Fransche Hof 
van Lodewijk XIV. Op horlogekasten, kleine 
tabakdoozen, naaldenkokers, snuifdoozen 
en verdere klein gebruiksvoorwerpen vond 
deze werkwijze uitgebreide toepassing. Ook 
hier kwam echter allengs de massa productie 
weer het gehalte bederven; in 1750 werd in 
Battersea, een voorstad van Londen, een 
fabriek opgericht, welke de fabriekmatige 
vervaardiging van dergelijke kleine beschil-
derde emailplaatjes bracht door een procédé 
van overdruksels op een witte emailgrond, 
waarvan bij een lichte verhitting het beeld 
vastmolt in het email. Een ieder zijn de her-
inneringslepeltjes met stadsbeelden in deze 
techniek wel bekend.
 Zoo droeg het optreden der vrije 
kunst in wat tot nu toe zuiver kunstambacht 
was geweest, de kiem van diep verval in zich. 
Het emailleeren bleef niet het werk van den 
goudsmid, die zijn metaal met kleur wilde 
verlevendigen, maar het werd als een kunst 
op zich beoefend door schilders, die het ei-
genlijke kenmerk van email, de harmonieuse 
samenwerking van metaal en kleur, welke 
in de middeleeuwen zoo heerlijke resultaten 
opleverde, geheel uit het oog verloren, om 
slechts het email alleen als schildering te laten 
spreken. Het woord emailverf wijst reeds op 
bederf, want email is geen verf, het is het in 
het vuur tot gloed en glans gebrachte kleurige 
kristal, dat slechts door het samenwerken met 
goud en andere metalen zijn hoogste effect 
bereiken kan. Dat intusschen het email-peint 
in zijn goeden vroegen tijd ook veel schoons 
tot stand bracht, bewijst in ons land wel het 
beste de kleine maar uitgelezen collectie 

van voortbrengselen dezer kunst, die wijlen Dr. A. 
J. Domela Nieuwenhuis bijeen bracht en welke door 
dezen aan het Museum Boymans te Rotterdam werd 
vermaakt. Enkele reproducties (afb. 17, 18 en 19) 
mogen een denkbeeld geven van wat het email-peint 
is, maar pas de werken zelf kunnen door hun kleuren 
en hun glans de juiste waarde ervan doen kennen.
 Ook kerkelijke utensilia, heele kelken, mon-
stransen en kandelaars werden in de 18e eeuw, 
met name in Italië, Duitschland en Oostenrijk, met 
email-peintversiering uitgevoerd, waarbij op witte 
fond velerlei bloemen, dieren en bladornamenten 
in kleuren werden geschilderd, een toepassing, die 
Venetiaansch-email wordt genoemd. Maar ook dit 
beteekent een verval, omdat wat een bijkomstige 
versiering behoort te zijn tot alleenheerschende 
hoofdzaak werd en aan de voorwerpen een indruk 
geeft van porcelein-werk in plaats van met email 

Afb. 17. Kruisgroep email peint van Jean Penicaud I, 1e helft 16e eeuw. Dr. 
Domela Nieuwenhuis noteert van dit paneel: "d'un ton admirable 
et d'une force de son parent Pierre." Het gloedvolle purperrood van 
Johannes en den hoofdman geeft een krachtige warme tegenstelling 
tot de fel blauwe hemel. Het geheel werd met goudschildering ver-
rijkt.

         Mus. Boymans, R'dam.
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versierd metaal.
 Ook het Rijksmuseum te Amsterdam bezit 
werkstukken van de voornaamste Limousijnsche 
emailleurs. Een groot paneel uit de school van Jean 
Penicaud I afkomstig is een copie naar de houtsnede, 
die de titelplaat vormt voor de Aenëische zangen. 
Van Pierre Reymond, die na Leonard Limousin de 
beste grisaille-schilder wordt genoemd vindt men 
er een van de twaalf bordjes waarop de maanden 
gesymboliseerd zijn. Het hier aanwezige bordje doelt 
op de maand Maart (afb. 20); het geeft een duidelijk 
beeld van zijn krachtig teekentalent en van volkomen 
beheersching der grisaille-techniek. Een voorwerp 
uit het Amsterdamsch Museumbezit is meer merk-
waardig om de herkomst en de voorstelling dan om 
het artistiek gehalte. Het is een gouden beker (afb. 
21), gemaakt door den Hollandschen goudsmid Ni-
colaas Loockemans omstreeks 1667 en volgens de 
uitvoerige inscriptie uitgevoerd als huldeblijk voor 
Admiraal de Ruyter na den slag bij Chatham. De 
versiering van gedreven acanthus-bladeren is verrijkt 
met wit en zwart email. Rondom den beker werd in 
veelkleurig email-peint het verbranden der Engelsche 
vloot door de Hollanders weergegeven. Hoewel de 
17e eeuwsche oorlogsschepen in alle details met veel 
zorg zijn uitgebeeld, mist het geheel toch de groot-
heid der compositie en de doorschijnende teerheid 
die het Limoges email-peint eigen is.
X. De 19e eeuw. In de 19e eeuw verdween de 
toepassing van email nooit geheel, vooral voor 
versiering van klein gerei, zooals horloges, eau-de-
la-reine doosjes, ordeteekenen en dergelijke werd 
email nog gaarne gebruikt, maar iets van bijzonder 
belang werd er niet meer bereikt.

Afb. 18. Beweening van Christus. Emailpeint van Jean Penicaud 
II, 2e helft 16e eeuw. De drie Maria's aan de voet van 
het kruis; door de lichte kleuren der gewaden staan hier 
de koppen en handen in minder hard silhouet tegen de 
zwarte fond met goudschildering.

             Museum Boymans, Rotterdam.

Afb. 19. Medaillon in email-peint van Limoges, 17e eeuw. "Hodie 
mihi et tibi cras", naar gravure van Bartel Beham. Zwarte 
fond, voorgrond lichtblauw. Lichamen opal wit.

           Museum Boymans, Rotterdam.

Afb. 20. Maandbordje, email-peint de Limoges door Pierre Ray-
mond, 1561. Allegorische voorstelling van de maand 
Maart.

     Rijksmuseum Amsterdam.



Met toestemming van uitgever en nabestaanden overgenomen uit Het Gildeboek: Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oud-
heidkunde 1937; 20: 102-122.

- 16 -

Met toestemming van uitgever en nabestaanden overgenomen uit Het Gildeboek: Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oud-
heidkunde 1937; 20: 102-122.

- 17 -

 
XI. De 20e eeuw. Tegen het begin der 20e eeuw 
ontstond echter een verheugende opleving en het 
was wederom Frankrijk dat ook nu voorging. De 
Parijsche wereldtentoonstelling van 1900 toonde 
reeds de schitterende resultaten der herleefde Fran-
sche emailkunst, die samenging met een vernieu-
wing van stijl, waarbij met de tot dan toe altijd weer 
gevolgde Lodewijksstijlen definitief gebroken werd, 
om er decoratieve vormen van eigen nieuwe vinding 
voor in de plaats te stellen. Maître-orfèvre Armand 
Point was een der eersten, die weer heel den rijkdom 
van de emailtechnieken der middeleeuwen toepaste 

op zijn juweelenkistjes, triptieken en lijfsieraden. Hoe-
wel zijn werken een eenigszins archaïstisch karakter 
dragen, mogen zij toch zeer geslaagd heeten. Andere 
heel knappe emailleurs uit dien tijd waren Tourette, 
Feuillâtre, Houillon en Susanne de la Croix, die allen 
bij voorkeur de cloisonné-techniek beoefenden en 
deze op meesterlijke wijze beheerschten. Naast deze 
neemt Thesmar een heel bijzondere plaats in door 
zijn zeldzaam verfijnde toepassingen van email à jour, 
waarvan ik hier gaarne een tweetal vaasjes reprodu-
ceer (afd. 22). Men moet echter zoo’n werkstukje in 
de hand hebben gehad om het subtiele werk en de 
doorschijnende schittering naar waarde te kunnen 
bewonderen. Terecht vonden deze meesterwerkjes 
hun weg naar verschillende groote musea van Eu-
ropa.
 Ook in Duitschland herleefde het email. Beumer 
in Düsseldorf paste de champlevé-techniek op nieuw 
eigen werk toe, maar was tevens een meester in het 
copieeren van oud Limoges champlevé, dat hij geraf-
fineerd wist te imiteeren, zoodat zelfs kenners soms in 
zijn werk oude authentieke stukken meenden te zien. 
Gabriel Hermeling deed hetzelfde bij het email de 
basse-taille en waarschijnlijk is een groote Madonna 
plaquette, in deze techniek uitgevoerd, die nog heden 
in het Victoria and Albert Museum als 14e eeuwsch is 
geëxposeerd, in zijn werkplaats op het einde der 19e 
eeuw ontstaan. Na hen vond het email in Duitschland 
en Oostenrijk in steeds wijderen kring beoefening, 
zoodat in 1928 het Landesgewerbe Museum te Stutt-
gart met groot succes een speciale tentoonstelling van 
nieuwe emailleerkunst kon organiseeren. Verrassend 
was het daar, in ruim 40 groote vitrines, meer dan 
1000 werken geëxposeerd te vinden. Enkele der 
voornaamste exposanten waren daar; Prof, Hilde-
brand - Pforzheim met email-peint, Karel Lang - Ha-
nau, Prof. G. Hilbert - Berlijn, met champlevé, Kurt 
Hasenohr - Leipzig met email de ronde bosse. Prof. 

Afb. 21. Detail van den gouden eerebeker voor admiraal De 
Ruyter na den slag bij Chatham. Nicolaas Lookemans, 
Amsterdam omstreeks 1667, versierd met email-peint.

Afb. 22. Schaaltjes in email-cloisonné à jour, uitgevoerd door den emailleur M. Thesmar te Parijs, 1897 en 1902.
                     Musée du Luxembourgh.
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Riegel-Keulen met cloisonné, Maria Dolnizka - Wee-
nen, Kurt Levi - Essen, en Maria Cyrenius - Salzburg 
met email-peint, Kurt Rosenburg - Berlijn met groote 
plastisch gedreven figuren, koppen en vogels, waarop 
op zeer oorspronkelijke wijze prachtige kleureffec-
ten met email werden bereikt. Ook Nederland bleef 
tenslotte niet achter. Wijlen Jan Brom was de eerste 
(1880), die hier in zijn Utrechtsche werkplaats de 
geheimen der verschillende email-technieken weer 
wist te ontsluieren. Zijn kelken en monstransen too-
nen champlevé- en cloisonnéwerk van onberispelijke 
uitvoering. Veelvuldige toepassing vond het email 
bij den goudsmid Jan Eisenloeffel, die vooral in het 
à jour email belangrijke resultaten bereikte, zonder 
nochtans daarin het subtiele, precieuse karakter van 

het werk van een Thesmar te benaderen. Na Jan 
Brom en Eisenloeffel komen Zwollo, Nico Witteman, 
Homme de Vries en nog enkele anderen, maar met 
hen zijn wij het hedendaagsch email genaderd en 
daarmee het terrein, dat aan anderen in dit email-
nummer van het Gildeboek is voorbehouden.
 Mocht ik in deze aflevering op te veel van de 
plaatsruimte beslag hebben gelegd, dan is de redac-
tie zelve daarvan de oorzaak, toen zij mij een zoo 
omvangrijk onderwerp als de geschiedenis van het 
email ter behandeling toevertrouwde.

JOANNA BROM.

Oudenrijn, 1 Maart 1937.
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