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Stellingen

1.
De impetus voor belangrijke artistieke en iconografische veranderingen in de
vroege Italiaanse Renaissance kwam van de opdrachtgevers. Pas in de tweede helft
van de vijftiende eeuw nemen de kunstenaars zelf het voortouw.
2.
De Renaissance in Siena ontkiemde niet naar aanleiding van de Florentijnse
vernieuwingen in de kunst, maar ontwikkelde zich op eigen kracht parallel daaraan.
Sassetta is een even groot vernieuwer in Siena als Masaccio in Florence.
3.
De lacune in het archiefonderzoek naar de achtergronden van verloren
gegane werken vertekent ons beeld van de ontwikkeling van menig kunstenaar
aanzienlijk.
4.
Het schildersatelier in Siena kenmerkt zich in de eerste helft van de vijftiende eeuw door een differentiatie naar specialismen, dit in tegenstelling tot de situatie in Florence.
5.
De bestudering van de lijsten van altaarstukken dient uitgebreid te worden
tot de tabernakels en overkappingen die de altaarstukken beschutten, als een onlosmakelijk onderdeel van hun ontwerp.
6.
Dat de iconografie van de Madonna dell'Umilta alsnog, zij het verlaat, in de
eerste helft van de vijftiende eeuw het Siënese altaarstuk verovert, is te verklaren uit
een samenspel van particuliere opdrachtsituaties, funeraire context en een
achterliggende ideologie van de Observante Dominicanen.
7.
De promovendus in de (kunst)geschiedenis is een undercoveragent in het
verleden.
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