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De renaissance was de eerste internationale kunststroming van de nieuwe tijd waarin het gedrukte
woord en bovenal het gedrukte beeld een belangrijke
rol speelden. Hierdoor verspreidden vormideeën van
de klassieke oudheid zich tot in alle uithoeken van Europa. De acceptatie van deze nieuwe vormen ten noorden van de Alpen geschiedde in enkele achtereenvolgende golven. Mede daardoor ontwikkelde zich
gaandeweg een waar palet van stilistische dialecten.
Architectuurhistorici hebben daar op verschillende
manieren naar gekeken; in eerste instantie sterk stilistisch, daarna met een accent op opdrachtgevers en
architecten, en recentelijk ook kunstgeografisch. Aandacht voor de lokale materialisatie en de oorspronkelijk
bedoelde betekenis, zoals gepropageerd door Erik
Forssman (1915-2011), bleef daarbij wat achter.
Niet zozeer de toparchitecten en de architectonische
hoogtepunten, maar de architectuurvormen in het
bredere bestand aan gebouwen uit de renaissance, gemaakt onder lokale omstandigheden door lokale
handswerklieden, verdienen meer aandacht. Close
reading van de in deze gebouwen vervatte architec
tonische uitingen en betekenissen kan het verhaal
daarvan, maar ook dat van de ruimere toenmalige architectonische context in cultuurhistorisch opzicht
verdiepen en verrijken. Dit wordt in deze bijdrage onder meer geïllustreerd aan de hand van het Penninckshuis in Deventer en van het stadhuis in Bolsward.
Uit de voorbeelden blijkt dat lokale opdrachtgevers de,
op een door Forssman als eerste beschreven wijze, Vitruviaanse regels niet zozeer strikt naar hun uiterlijke
vorm, maar vooral naar hun betekenis verwerkten en
met eigen, regionale karakteristieken verrijkten.
Opmaat

b

1a. Gevel van het zogeheten Spiegelhuis in Zoutleeuw
zoals afgebeeld in Franz Ewerbeck en Albert Neumeister,
Die Renaissance in Belgien und Holland, Leipzig 1886
(Heft 13-14) (collectie auteur)

Gosschalk, Constantijn Muysken en A.W. Weissman
leverden Auguste Schoy en George Galland hieraan
een wezenlijke bijdrage. Schoy had al in 1876 geschreven over de grote invloed van de gedrukte werken van
Hans Vredeman de Vries.2 Naast diens hoofdwerk Architectura oder Bauung uit 1577 over de zuilenorden,
noemde Schoy onder meer Theatrum Humanae Vitae,
eveneens uit 1577, waarin Vredeman de Vries de zuilenorden aan menselijke leeftijden koppelde.3 Uit zijn
gedrukte werken sprak de grote potentie van deze renaissancevormentaal aangepast aan de bouwkundige
verschijningsvormen ten noorden van de Alpen. Bij
nadere beschouwing bleek dit inclusief ‘nieuwe’ vormen, zoals band- en rolwerk, rolwerkcartouches, wortelmotieven en diamantkoppen, die als zodanig niet
in Italië voorkwamen.4 De Lage Landen werden de
draaischijf in de verspreiding van ideeën, prenten én
van bouwmeesters over Europa.
Galland was vooral van belang vanwege zijn eerste
inventarisatie van dit nieuwe ornament aan de verschillende gebouwen in Nederland.5 In combinatie
met grotere plaat- en fotowerken uit die tijd, ook over
gebouwen uit de Zuidelijke Nederlanden (afb. 1a-1b),
ontstond een redelijk overzicht van wat er in die periode was gebouwd.6 Destijds werd deze stijl benoemd als
oud-Hollandse renaissance of oud-Vlaamse stijl. De
verspreiding van de vormen kreeg ook al vrij snel de
nodige aandacht, eerst met het werkje Nederlandse
Bouwkunst langs de Oostzee,7 niet lang daarna gevolgd
door het boek Nederlandsche Renaissance in Denemarken.8 Dit is niet de meest geëigende plek voor een uitgebreide historiografie van de verspreiding ten noorden
van de Alpen. Hier is vooral van belang te benadrukken dat de invloeden in golven kwamen, dat er naast
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Jacob Burckhardt beschreef in 1860 in Die Kultur der
Renaissance in Italien de renaissancevormen die zich
vanuit Florence over Italië en verder verspreidden en
waarin harmonische proporties en rationele ordening
een belangrijke rol speelden. De mathematische principes daarachter werden later, in 1949, op iconische
wijze verwoord door Rudolf Wittkower in zijn boek
Architectural Principles in the Age of Humanism.
Aan het eind van de negentiende eeuw hadden diverse schrijvers al geconstateerd dat de renaissance in het
Noorden een andere verschijningsvorm kende dan in
het land van herkomst; minder door harmonie en proportie gedomineerd, maar overwegend decoratief bepaald. Over die verspreiding en aanpassing van de renaissancevormen werd eind negentiende eeuw
geschreven in directe relatie tot het vraagstuk van de
meest passende neostijl.1 Naast architecten als Izak

1b. Hetzelfde zogeheten Spiegelhuis in Zoutleeuw in 2007.
De gevel van het in 1571 voor de familie Helspiegels gebouwde
huis heeft pilasters in een simpele variant van de Ionische
orde (foto auteur)
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Verschuivende invalshoeken

2. Gevel van het Penninckshuis aan de Brink in Deventer,
gebouwd rond 1588 en gerestaureerd in 1891 (foto auteur)
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aandacht voor harmonie een sterke nadruk op decoratieve vormen lag en dat er vele lokale aanpassingen
plaatsvonden. Regionale interventies genereerden lokale aandacht. Dit laatste stond centraal in het boek
Die Weserrenaissance uit 1918.9
De fascinatie voor deze potente nieuwe vormentaal
was en bleef groot. Dit leidde in onze tijd tot overwegend chronologische beschrijvingen van de architectuur, zoals het overzicht van Henry-Russell Hitchcock
over renaissancearchitectuur in Duitsland.10 Zijn latere boek Netherlandish Scrolled Gables of the Sixteenth
and Early Seventeenth Centuries11 werd bij verschijning
met gemengde gevoelens ontvangen, omdat het exemplarisch is voor het ‘tekort’ bij het zoeken naar een
‘northern Renaissance design’.12 ‘Physiognomic’ overeenkomsten waren wel te vinden, verklaringen daarvoor schoten echter tekort. Uiteindelijk blijkt er sprake
van een complexe kluwen van interacties, waardoor
iedere onderzoeker slechts aan één, of op zijn best enkele, specifieke draadjes daarvan kan trekken.

De rijkheid van het onderwerp en de veelzijdigheid van
de uitingen daarvan maken het te groot om als geheel
te omvatten, zeker omdat er gaandeweg steeds meer
materiaal, invalshoeken en achtergronden bijkwamen. Daarbij bleek de invalshoek te verschuiven van
de objecten zelf naar de actoren en hun interactie. Zo
werd in het boek 1000 jaar bouwen in Nederland uit
1957 bij het Penninckshuis in Deventer (afb. 2) nog in
bloemrijke taal geschreven over een ‘herinnering aan
Vredeman de Vries’ ‘in de overladenheid van zijn ornamentering met beelden in aediculae, cartouches,
banddekor en voluten de Zuid-Nederlandse Maniëristische stijl in wilde ontaarding, waarbij invloed uit
Duitsland onmiskenbaar is’.13 Vijftig jaar later staat in
Bouwen in Nederland 600-2000 over dezelfde periode
eenvoudig: ‘Door in zijn ontwerpen af te zien van vaste
proporties en maten, bood Vredeman de Vries een
flexibel decoratiepatroon dat probleemloos ook bij bescheiden woonhuizen kon worden toegepast.’14 Mede
door deze aandachtsverschuiving van vormen naar
personen verflauwde de interesse voor bouwstijlen.
Daarom brachten de auteurs in Bouwen in Nederland
alle architectuuruitingen tussen 1500-1800 samen onder de algehele noemer van ‘de traditie van het classicisme’. Bij nadere beschouwing blijkt de gehanteerde
periode-indeling van 1500-1575, 1575-1625, 1625-1700,
1700-1770 en 1770-1800 vrijwel naadloos overeen te komen met de ‘oude’ architectuurstijlen: vroege renaissance, maniërisme, (Hollands) classicisme, Lodewijkstijlen (barok) en Empire.15
Zowel de indeling in perioden als in stijlen weerspiegelt uiteindelijk vooral de achterliggende specifieke
veranderingen binnen die lange traditie van het classicisme. Deze veranderingen zijn te zien als golven van
invloed, met als eerste de ‘vroege acceptatie’, waarbij
renaissancevormen als decoratie op gotische gevels
werden geplakt, vervolgens de ‘assimilatie’, waarbij de
vormen aan de lokale uitingen werden aangepast. Bij
‘purificatie’, de derde golf, werd preciezer gekeken
naar proporties en toepassing van de juiste zuilenordening, waarna bij ‘uitbundigheid’ de teugels wat werden gevierd, leidend tot specifieke architectonische
accenten, waarna ten slotte bij ‘verstrenging’ weer puriteinser met de regels werd omgegaan.
Morfologie, typologie, iconologie

Die tweede golf van de assimilatie tussen 1575 en 1625
en de rol van Erik Forssman in de interpretatie en analyse daarvan staan hier verder centraal. Erwin Panofs
ky introduceerde in 1939 drie interpretatieniveaus: het
primaire of natuurlijke, het secundaire of conventionele en de intrinsieke betekenis.16 Mutatis mutandis
kan dit worden gezien als de trits morfologie, typologie en iconologie. Morfologie staat voor de kenmerkende vorm, typologie voor de kenmerkende structuur
en iconologie voor de uitgedragen betekenis.17 Bij een

ontwerp voor elk nieuw gebouw is het mogelijk om uit
een scala van de in de tijd zelf gangbare vormen een
specifieke combinatie te kiezen om zo een ‘boodschap’
over te dragen. Architectuur als betekenisdrager is immers van alle tijden. Architectuuriconologie is in Nederland vooral bekend van onderzoek naar middeleeuwse architectuur door Richard Krautheimer,
Günter Bandmann en later Aart Mekking.18
De trits morfologie, typologie en iconologie dient
strikt genomen voorafgegaan te worden door het begrip materialisatie. Het beschikbare bouwmateriaal
– in het Duits zo mooi Werkstoff genoemd – blijkt nogal bepalend. Niet alleen wordt de periode van assimilatie gekenmerkt door een bonte afwisseling van baksteen en natuursteen, ook de vorm en bewerking van
de natuursteen zijn betekenisvol en geven aanwijzingen voor de verspreiding van de vormen over Noordwest-Europa. Zo kan de vraag gesteld worden naar de
stilistische wisselwerking tussen de Duitse steenhouwers die met hun Obernkirchner zandsteen meereisden versus de vormgeversrol van de in Gent geboren
Lieven de Key in relatie tot de bouw van het nieuwe
Leidse stadhuis in 1596. Met andere woorden: in welke
mate waren alle vormen door De Key zelf bedacht of
toch ook uiting van het ‘stilistisch repertoire’ van de
steenhouwers?19 Aan het eind van de genoemde trits
komt het al genoemde aspect van actoren en hun interactie, want weloverwogen toepassing van architectonische betekenis die niet door tijdgenoten begrepen
wordt, is per definitie zinloos. De opdrachtgever blijkt
in velerlei opzichten bepalend en de ontwerper – als
die al bij naam genoemd kan worden – volgend.

kwaliteiten van een twintigtal ornamentwerken en ordeboeken. Hij toonde hiermee aan dat maniërisme
niet meer als een louter decoratieve stijl afgedaan kon
worden.25 Voor deze meer betekenisvolle benadering
introduceerde Forssman het begrip ‘Vitruvianismus’.
Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor het
traktaat van Sebastiano Serlio (1537) en die van zijn navolgers.
Had dit eerste boek van Forssman een hoog theoretisch gehalte, vijf jaar later werd het gevolgd door zijn
– ook in het Italiaans vertaalde – klassieker Dorisch,
Jonisch, Korintisch,26 waarbij hij juist het gebruik van
ordeboeken in de Noord-Europese gebouwen ten tijde
van het maniërisme centraal stelde. Daarin toonde hij
als eerste aan dat plaatselijke bouwmeesters bij de verwerking van ordeboeken zoals van Serlio en Vignola,
maar ook van Vredeman de Vries en Dietterlin,27 niet
altijd de juiste toepassing van de regels, maar vooral
de betekenis belangrijk vonden. In zijn onderbouwing
schrijft Forssman onder meer: ‘Ein interessantes ikonographisches Problem geben uns die Portale niederländischer und deutscher Rathäuser auf, die auffallend oft jonisch charakterisiert sind.’28 Als voorbeeld
toont hij het Leidse stadhuis uit 1596 met in de gevel de
combinatie van Dorisch voor het stoere basement, Ionisch voor de belangrijke hoofdverdieping, een luchtiger pilastervariant daarvan erboven en Korinthisch in
de top. Samen met de vrouwelijke deugden van vrede
3. Informatiefolder van het ‘Jahr der Weserrenaissance’ (1989)
(collectie auteur)

Forssman en het Vitruvianisme
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In de jaren dertig van de twintigste eeuw groeide het
besef dat er tussen de door Heinrich Wölfflin geformuleerde tegenstelling renaissance-barok een nieuwe
stijl te plaatsen viel die het oeuvre van Michelangelo en
Giulio Romano beter kon verklaren. Het eerste boek
dat daarover verscheen, Hochrenaissance, Manierismus, Frühbarok,20 maakte de weg vrij voor andere publicaties die minder ingingen op nadere analyse van
de Italiaanse architectuur, maar vooral een verklaring
zochten voor de verschillen tussen Italië en het gebied
ten noorden van de Alpen. Daarbij speelden gedrukte
traktaten een belangrijke rol. Opvallend genoeg belichtte het eerste boek over ‘noordelijk maniërisme’ de
Engelse architectuur tussen 1570 en 1620,21 met gebouwen zoals Wollaton Hall nabij Nottingham (15801588) voorzien van een ‘Giebel mit Riemenwerk und
Bekrönung’ naar voorbeeld van Vredeman de Vries.22
Erik Forssman was de eerste onderzoeker die, in zijn
proefschrift Säule und Ornament uit 1956, diepgaand
inging op kwesties als maniërisme, zuilenboeken, ornament en betekenis.23 In dit belangrijke werk, dat
door Günter Bandmann werd gerecenseerd,24 onderzocht Forssman formele, decoratieve en semantische
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en gerechtigheid ter weerszijden van de toegang werd
dit bij uitstek passend gevonden als decoratieprogramma voor een stadhuis, meer nog dan het letterlijk
volgen van de voorgeschreven verhoudingen van de
toegepaste zuilen. Dat laatste kwam pas later in de zeventiende eeuw. Uiteindelijk verdrong dit ‘Palladianismus’ met zijn ‘gereinigte Architekturtheorie’ en een
grotere nadruk op harmonie en proportie het ‘Vitruvianismus’.
Die meer precieze benadering behandelde Forssman
in zijn derde belangrijke boek Palladios Lehrgebäude
uit 1965.29 In een tentoonstellingsbundel uit 1980 over
Palladio en de receptie van diens werk in de wereld
schreef Forssman de inleiding en nam daarnaast
Duitsland en Scandinavië voor zijn rekening, terwijl
Jan Terwen, zoals we nog zullen zien, in hetzelfde boek
betoogde dat voor Nederland het traktaat van Scamozzi uiteindelijk belangrijker was dan dat van Palladio.30
Schoolvorming
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Interessant is dat de notie van de ‘assimilatie’ van de
nieuwe vormen tot een multi-interpretabel maniërisme met een benoembare betekeniskant vooral bij
Duitse onderzoekers aansloeg. De weerklank van
Forssmans ideeën in Nederland bleef echter gering,
op een dissertatie over de architectuur van Christiaan
iv van Denemarken31 en een tweede boek met een nogal eigenzinnige kijk op dit onderwerp na.32 De architectuurbijdrage aan de tentoonstellingenreeks ‘Kunst
voor de beeldenstorm’ uit 1986 over ‘het nieuwe ornament’ resulteerde in een vooral beschrijvende gids met
een aantal routes langs gebouwen met deze ornamenten.33 Het jaartal 1600 was daarbij nogal onhistorisch
bepaald ter afsluiting van de zestiende eeuw. In de Angelsaksische wereld was de acceptatie van Forssmans
ideeën eveneens gering en zonder dat dit leidde tot op
zijn werk geïnspireerde studies.34
Hoe anders lag dit in Duitsland, waar in die tijd veel
energie was gestoken om te komen tot de oprichting
van het Weserrenaissance-museum in Schloss Brake
bij Lemgo. Bij het congres ter gelegenheid van de opening daarvan in 1989 was Erik Forssman uitgenodigd
als key-note spreker (afb. 3). In zijn lezing benadrukte
hij opnieuw dat het merendeel van opdrachtgevers en
beeldende kunstenaars in Noord-Europa de Vitruviaanse regels niet zozeer strikt naar hun uiterlijke
vorm, maar vooral naar hun betekenis verwerkten.35
Omdat die weg van de vormentaal van de Weserrenaissance in belangrijke mate via de Nederlanden liep,
leek daar de sleutel voor transformatieprocessen te
liggen. Daarom werd tijdens het congres verwachtingsvol naar de beide aanwezige Nederlandse sprekers gekeken.36 Die konden toen slechts een beperkt
antwoord formuleren. Sindsdien is die situatie er niet
veel rooskleuriger op geworden. Het enigma van het
noordelijk maniërisme met zijn veelheid aan vormen
en betekenissen is nog steeds verre van ontsloten.

4. Geveltop van het Penninckshuis in Deventer met zes van
de zeven deugden en in het midden de gevelspreuk ‘alst Godt
behaget beter benyt als beclaget’ (foto auteur)
5. Poort van het Penninckshuis in Deventer, voorzien van Ionische pilasters en kapitelen met tussen de voluten een festoen,
terug te voeren op het werk van Michelangelo (foto auteur)

nen de ruimte van de regels werd opgerekt en aan lokale omstandigheden aangepast (afb. 10).44 De handwerkslieden deden dus niet zo maar wat, maar ze zochten de grenzen van de regels op, bijvoorbeeld door de
reductieverhouding van de verjonging van de zuil te
gebruiken en deze om te keren, waardoor net binnen
de regels slankere pilasters toegepast konden worden.45
De uitspraak als zou het gaan om ‘smalle geveltjes
met tot spagettislierten uitgetrokken pilasters, of
charmante huisjes met plompe kapitelen van soppige
bloemkool […] allemaal koekebakkerswerk, geen architectuur’,46 is in dit opzicht exemplarisch voor het
paradigmatische verschil tussen de proportiekant en
de betekeniskant in de beschouwing van de classicistische architectuur van zo’n kwart eeuw geleden.
Classicismen

•1

Verwonderlijk is dit paradigmaverschil niet. Het heeft
alles te maken met de overgang rond 1625 van de meer
symbolische maniëristische vormen naar het striktere
classicisme. In de tijd zelf kwam ongenoegen tot uiting over de werken van ‘eenen Hans Bloem en Wendelijn Dieterling (afb. 11), die de Gottische en Barbarische
bouwkunst als met Trommelen en Schalmeyen wederom hebben pogen in te hulden’ tot een ‘vuyl gotische
manier’. Die diende volgens de betreffende contemporaine schrijver zo spoedig mogelijk van ‘onvoegsame
verbasteringen ontswagteld’ te worden tot een stijl volgens ‘d’ Antyke en Hedendaagse Manier’.47
In de genoemde tentoonstellingsbundel uit 1980 besprak Jan Terwen de invloed van Palladio in Nederland
en benadrukte hij de grote invloed van Scamozzi op
het classicisme in ons land.48 Zelf besteedde hij in 1967
in zijn analyse van het Delftse stadhuis (1619-1620)
naar plannen van Hendrick de Keyser ruime aandacht
aan het mathematische aspect van de toegepaste architectuur, maar ging hij nagenoeg niet in op de betekeniskant van de toegepaste architectuur.49 De Keyser
is, ondanks het door hem geïnspireerde traktaat Architectura Moderna uit 1631,50 een niet eenvoudig te duiden overgangsfiguur die nog met één been in de oude
traditie stond. Zijn moderne kant bleek uit de invloed
van Michelangelo via Vignola, en de Zuid-Nederlandse
invloed via het boek over de poortjes van Jacques Francart (1617).51
Het traktaat L’idea della architettura universale van
Scamozzi uit 1615 verscheen voor het eerst in 1640 in
een Nederlandse vertaling en verdrong uiteindelijk de
andere ‘grote drie’: Serlio, Vignola en Palladio. Zo worden in de eerste druk van het boek over de kolommen
van Joost Vermaarsch uit 1664 nog de werken van Scamozzi, Palladio en Vignola besproken, maar in de
tweede druk uit 1689 beperkte hij zich, in tegenstelling
tot wat er op zijn titelpagina staat, tot Scamozzi.52 De
verschuiving bij onderzoekers naar het classicisme en
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Het onderzoeksproject dat aan de stichting van het
Weserrenaissance-museum ten grondslag lag, resulteerde in korte tijd in enkele indrukwekkende studies
over deze architectuur en haar betekenisaspecten.
Vooral stadhuizen bleken zich goed voor analyse te
lenen. Enkele jaren eerder was in dat kader het boek
van Holm Bevers verschenen over het stadhuis van
Antwerpen (1561-1565) waarin hij het decoratieprogramma in verband bracht met de ‘blijde incomste’
van Philips ii in 1555 en liet zien dat de stad de decoraties om politieke redenen aanpaste na de val van Antwerpen in 1585.37 Nog uitgebreider wordt op de combinatie van architectuur, sculptuur en zinvolle decoratie
ingegaan in Stephan Albrechts studie over het stadhuis van Bremen, enkele jaren later gevolgd door
Maike Haupts boek over de Große Ratsstube van het
stadhuis in Lüneburg.38 De stroom publicaties met
‘Baudekoration als Bildungsanspruch’ lijkt inmiddels
wat te zijn opgedroogd.39 Deze opsomming is evenwel
verre van compleet en ook had men in Brake niet het
monopolie op dergelijke studies.40
Een voorbeeld van de verwerking van Forssmans
ideeën in Nederland is de studie van het Pennincks
huis aan de Brink in Deventer (afb. 5).41 De daar rond
1588 gebouwde rijke maniëristische gevel inclusief
poort met Ionische pilasters en een volledig deugdenprogramma zou op het eerste gezicht niet aan een
stadhuis misstaan. Toch verrees deze gevel voor het
woonhuis van de aanzienlijke katholieke linnenkoopman en magistraat Herman Penninck. Als een van de
‘huomini litterati’42 liet hij de gevel bouwen tijdens een
katholiek interregnum in Deventer (1578-1591). Of de
daarin symbolisch tot uitdrukking komende macht en
rijkdom van de opdrachtgever hebben meegespeeld
bij zijn rol als bemiddelaar in de toenmalige roerige
tijden in deze stad of juist niet, blijft de vraag. De gevelspreuk van het huis ‘alst Godt behaget beter benyt als
beclaget’ heeft daar niet bepaald aan bijgedragen
(afb. 4).
Forssman publiceerde in zijn Säule und Ornament
constructieschetsen van de vijf zuilenorden met postament volgens vijf ordeboeken (afb. 6). Zijn aanpak
werd het voorbeeld voor mijn eigen dissertatieonderzoek, waarin dit voor een twintigtal ordeboeken werd
herhaald in de vorm van verschaalbare computertekeningen (afb. 7). Vervolgens werden die vergeleken met
de opmeting van een kleine vijftig gebouwde poortjes
en een twintigtal gevels in enkele steden.43 De resultaten waren intrigerend. Het bleek dat naast Serlio en de
daarvan afgeleide ordeboeken zoals dat van Hans
Blum (afb. 8a-8b) ook bewerkingen van Scamozzi door
Symon Bosboom en edities van het ordeboek van Vignola op de werktafel van menig handwerksman lagen.
Door computervergelijking kon het gebruikte ordeboek worden bepaald (afb. 9), maar het bleek vooral dat
de ‘receptuur’ van de ordeboeken waar mogelijk bin-
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6. Constructieschetsen van de Ionische orde volgens vijf verschillende ordeboeken zoals afgebeeld in Forssmans Säule und
Ornament (1956)
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7. Computertekening van de Ionische orde analoog aan de constructietekeningen van Forssman (tekening auteur)

8a. Kapiteel van de Ionische orde volgens het ordeboek van Hans
Blum in de variant met arabesken tussen de astragaal en de voluten
(hier de variant uit 1572 in een druk uit 1640/1642) (collectie auteur)

8b. Ionisch kapiteel in de meer klassieke variant volgens het
ordeboek van Hans Blum (hier de variant uit 1572 in een druk uit
1640/1642) (collectie auteur)

9. Poortje in Utrecht met Dorische orde op postament, met hulp van de computer vergeleken met verschillende ordeboeken,
waarbij het poortje van Vredeman de Vries de meeste gelijkenis vertoont (Stenvert 1991)

10. Computervergelijking van een poortje in Utrecht waarbij binnen de mogelijkheden van de regels de proporties zijn aangepast
om een rechthoekiger deur te verkrijgen (Stenvert 1991)
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naar vooral in Holland werkzame ‘toparchitecten’ resulteerde in vrij korte tijd in monografieën over
Philips Vingboons, Pieter Post, Jacob van Campen en
Arent van ’s-Gravesande.53 Al deze studies belichamen
de fascinatie voor het (Hollands) classicisme met zijn
mathematische aspecten, met sterke nadruk op de
ontwerper en zijn opdrachtgevers.
De Nederlanden samen beschouwd

Dit beeld veranderde in zekere mate in 1996 met de
start van het onderzoek Unity and Discontinuity, waarvan in 2007 de publicatie verscheen.54 De Engelstalige

titel verwoordt de inmiddels sterkere internationalisering. Het land van Rembrandt en dat van Rubens vormen samen weliswaar één gebied waarin overwegend
dezelfde taal wordt gesproken, maar op de gezamenlijke architectonische vormentaal bleek nog niet zo
makkelijk greep te krijgen. In dit boek komt de receptie van de vroege renaissance het beste uit de verf. In
deze periode van ‘vroege adaptatie’ bleek de grote rol
van de adel en zijn toepassing van de nieuwe vormentaal in de kastelen in Bossu dan wel Breda. Als overgang naar de tweede golf onderstrepen de auteurs het
belang van de vroege vertaling in 1539 door Pieter

11. Ionische
orde in enkele
varianten
volgens het
ordeboek
van Wendel
Dietterlin
uit 1598 in
een druk uit
1640/1642
(collectie
auteur)
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12. Het maniëristische stadhuis van Bolsward, gebouwd tussen 1614 en 1617 en gerestaureerd in 1893-1895 (foto auteur)
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Coecke van Aelst van het werk van Serlio en het feit dat
Vredeman de Vries daarvan zeker de vruchten had geplukt. Ze stellen terecht dat dit leidde tot een eerste
standaardisering, maar schuwen daarbij de term maniërisme.
In Unity and Discontinuity wordt een belangrijke rol
toegemeten aan de opdrachtgevers: naast de adel aan
de burgers en in mindere mate ook aan de kerk. Hoewel de nieuwe aanwas bij bouwtypen als stadspoorten, stadhuizen, stadswagen en markthallen ten gevolge van het gegroeide ‘civic prestige’ aan de orde
komt, blijft de nadruk vooral gericht op gekende actoren met een specifieke rol. In de vroege renaissance
betrof dit de adel en tijdens het (Hollands) classicisme

de architecten. Zeker voor de tussenliggende periode
dient de ‘auctor intellectualis’ of zijn specifieke rol
zich echter niet altijd zo eenduidig aan.
In het boek wordt in het onderdeel stadhuizen en
passant dat van Bolsward genoemd als ontworpen
door ‘an unknown architect’.55 In 1912 stelde Weissman voor het ontwerp van dit stadhuis aan Hendrick
de Keyser toe te schrijven, dan wel aan een van diens
leerlingen.56 Dat is treffend voor de natuurlijke neiging
om een belangrijk gebouw aan een bekende architect
te koppelen, terwijl er hier – en ook in andere gevallen
uit deze periode – veeleer sprake is van een of enkele
‘ongekende actoren met een onduidelijke rol’. Beter
bekende bouwmeesters zoals Hendrick de Keyser krij-

13. Proportieschema van het stadhuis van Bolsward met een totale breedte van 100 voet en een middenrisaliet ter breedte van
30 voet. Deze middenrisaliet is ten behoeve van de proporties iets smaller gemaakt ten opzichte van de achtergelegen bouwmuren
(Stenvert 2014)

gen zodoende door toeschrijving ongewild een wat te
grote rol in de geschiedenis toegemeten. Er moeten
tijdens het maniërisme oneindig veel meer, vooral lokale, handwerkslieden hebben gewerkt die zich het
idioom van het nieuwe ornament in een of andere geassimileerde vorm eigen hadden gemaakt door bestudering van gedrukte traktaten. Daarbij waren ze door
de toenmalige roerige tijden over de gehele Nederlanden en ver daarbuiten verspreid geraakt, waar ze opdrachtgevers tegenkwamen die ook in grote trekken of
meer in detail van het toegepaste idioom afwisten.
Een duidelijk te benoemen rolverdeling valt achteraf
niet altijd even makkelijk te bepalen.
Stadhuis van Bolsward
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In menig opzicht blijkt het stadhuis van Bolsward, gebouwd in 1614-1617, een goed voorbeeld van een gebouw waarover veel bekend werd geacht, maar waar
door close reading en met het werk van Forssman in
het achterhoofd veel nieuws aan het licht is gekomen
(afb. 12).57 Teruggevonden resten in de kelder van de
voorganger uit 1474 verklaarden waarom de middenrisaliet niet precies in het midden staat. De totale breedte van het nieuwe stadhuis werd bepaald door de aankoop in 1613 van de twee percelen ter weerszijden. Dit
resulteerde in een plattegrond ter grootte van 100 Friese houtvoet lengte en 35 voet diepte met een door lo-

kale omstandigheden ingegeven afschuining aan de
westzijde.58 Voor de vierschaar in het midden kwam
een pronkgevel ter breedte van dertig voet. Die was
daarmee net iets smaller dan de achtergelegen oude
bouwmuren. Forssman had zich al verwonderd over de
‘herausgehoben Mittelrisalit’ waardoor volgens hem
een ‘verunklärende Komplizierung im Aufbau entsteht’.59 Inmiddels is duidelijk dat de oude situatie deze aanpassing nodig maakte om op een gevelbreedte
van dertig voet uit te kunnen komen. Dat strookt goed
met de hoogte van veertig voet en de geveldriehoek van
dertig bij dertig voet (afb. 13). De middenrisaliet kreeg
een nadere onderverdeling van tien voet, de andere geveldelen traveeën van veertien voet: drie links en twee
rechts. Duidelijk bleek gezocht te zijn naar eenvoudige
proporties binnen de gegeven mogelijkheden.
In het nieuwe overheidsgebouw vestigde men links
beneden de waag en rechts beneden de hoofdwacht.
Via de vierschaar in het midden kon op de verdieping
links de raadzaal bereikt worden en rechts de burgemeesterskamer. Boven de vierschaar lag de secretarievleugel.
De in Franeker gepromoveerde jurist en stadssecretaris Sibrandus Siccama (1571-1622) speelde een belangrijke rol in de realisatie van de bouw. Uit rekeningen die in 1892 zijn teruggevonden, blijkt dat Siccama
voorafgaand aan de bouw met een kleine commissie
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14. Geveltop van het stadhuis van Bolsward met een stapeling
van Korinthische driekwartzuilen en band- en rolwerk ontleend aan het werk van Vredeman de Vries (foto auteur)
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15. Bovenkant van de ingangspartij van het stadhuis van
Bolsward. De aedicula met Korinthische zuilen met daarin
het beeld van vrouwe Justitia is omringd door beelden van
geloof, hoop en liefde (foto auteur)

naar Zwolle ging, vermoedelijk om andere gebouwen
te bekijken, maar vooral om Bentheimer zandsteen te
kopen.60 Op de terugweg nam het gezelschap de steenhouwer Hendrick (Hansen) van Zwolle uit die stad
mee. Aan meesterkistenmaker Jacob Gijsberts (Japick
Gysberts) werd een bedrag uitgekeerd voor een patroon, maar dat betrof naar later bleek een houten maquette van het gebouw.61 Gijsberts maakte wel het fraai
gesneden portaal in de raadzaal met zijn vele symbolische verwijzingen.62 De bouw van het stadhuis zelf lag
in handen van stadsmetselaar Marten Dominici en
stadstimmerman Abraham Jacobs, waardoor het auteurschap niet aan één persoon toe te wijzen valt, maar
aan een heel bouwteam.63 Daarbij is het aannemelijk
dat Siccama de hand had in het decoratieprogramma
van zowel de gevel als het interieur van de raadzaal.
Goed passend bij de functies van waag en hoofdwacht is de begane grond Dorisch van karakter. De beletage daarboven en de ingangspartij zijn voorzien van
Ionische zuilen. De topgevel heeft twee gestapelde Ko-

16. Beeld van Fortitudo (standvastigheid) op een van de
consoles in de raadzaal van het stadhuis van Bolsward
(foto auteur)

rinthische driekwartzuilen en is voorzien van aan de
publicaties van Vredeman de Vries ontleende band- en
rolwerkvormen en andere decoraties (afb. 14). Geloof,
hoop en liefde boven de ingangspoort omzomen een
aedicula met daarin het beeld van vrouwe Justitia. Op
het fries staat de spreuk van Vergilius: ‘leert, hiertoe
vermaand, de rechtvaardigheid kennen en de goden
niet te minachten’ (afb. 15).64 Binnen in de raadzaal komen de zeven deugden terug op de consoles (afb. 16)65
en heeft het rijk gesneden portaal Ionische zuilen met
manchetten op het postament (afb. 17). Een intrigerend detail daarbij zijn de halve manen van messing
ter bekroning van de obelisken aan weerszijden, als
verbeelding van de toenmalige uitspraak ‘liever Turks
dan paaps’; de protestante leuze tegen de katholieken
in de Tachtigjarig Oorlog.66 Als geheel kreeg het stadhuis een duidelijk ‘Repräsentationskonzept’ van activistische protestantse signatuur, waarmee Siccama en
zijn medebestuurders een weloverwogen statement
maakten in hun stad en in de Republiek. Van de mani-
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Waar het genoemde boek Unity and Discontinuity vooral sterk was in de chronologische uitersten van de periode, de rol van de adel, de vroege renaissance en het
classicisme en de ‘toparchitecten’, bleef het middenveld overwegend braak liggen. Wel werd onderkend
dat het om een bijzonder vruchtbare periode ging en
dat naast gedrukte werken, misschien meer dan voordien vermoed, opmerkelijk veel kunstenaars en handwerkslieden zich over het Noorden en Oosten van Europa hadden verspreid. Dat leidde tot het in 2006
gestarte vervolgonderzoek The Low Countries at the
Crossroads, waarvan de publicatie in 2013 verscheen.68
In deze ontwikkeling speelde de hernieuwde aandacht
voor het werk van Vredeman de Vries en zijn grote veelzijdigheid als schilder, ontwerper en ingenieur een rol.
Die aandacht had al in 2002, naast een monografie,69
geresulteerd in een groots opgezette tentoonstelling,
die zowel in het Weserrenaissance-Museum in Brake
als in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in
Antwerpen was te zien. In de catalogus bij de tentoonstelling werd nog wel het begrip Vitruvianisme gebruikt, maar de betekeniskant kwam nauwelijks nog
aan de orde en de boeken van Forssman kregen slechts
een obligate literatuurvermelding.70
Lag de nadruk van deze tentoonstelling op de breedheid van het werk van Vredeman de Vries als persoon,
in The Low Countries at the Crossroads gaat het vooral
over de verspreiding van de betrokken personen, de
‘push and pull’-factoren voor emigratie, de gekozen
bestemmingen en de redenen voor succes in het buitenland. De ondertitel van het boek Netherlandish
Architecture as an Export Product in Early Modern
Europe (1480-1680) blijkt enigszins misleidend, omdat
de ‘handelaars’ en de door hen benutte ‘modellen van
invloed’ centraal worden gesteld en de gerealiseerde
‘producten’ overwegend slechts ter illustratie dienen.
Belangrijk in dit boek is wel de grote aandacht voor de
verspreiding tot in de uithoeken van Europa. Daarbij
vragen de auteurs zich in de conclusie af of er strikt
genomen eigenlijk wel sprake is van ‘Netherlandish
architecture’. Terecht besluiten ze met de opmerking
dat de Nederlandse activiteiten maar een deel zijn van
een ‘even more complex jigsaw puzzle of architectural
exchanges in early modern Europe, where migrating
masters from the German countries, France, Britain,
and other countries stood alongside the Italians and
Netherlanders; they also should regain their place in
history’.71
Over deze aspecten van wisselwerking wordt recentelijk meer vanuit de ‘ontvangers’ van de voorbeelden
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17. Het door Jacob Gijsberts gemaakte rijk gesneden portaal
met Ionische zuilen en manchetten op postament in de
raadzaal in Bolsward. De obelisken ter weerszijden worden
bekroond door halve manen van messing, als verbeelding
van de uitspraak ‘liever Turks dan paaps’ (foto auteur)

fest aanwezige stadhuistoren bleek overigens, bij onderzoek naar de kapconstructie, dat die niet meteen,
maar vermoedelijk een tiental jaren later werd toegevoegd ter emulatie van de toren van het stadhuis van
Franeker uit 1591.67
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verwijzingen naar de invloed van Vredeman de Vries,
terwijl Forssman in dit geval had gewezen op de betekenisvolle toepassing van de Dorische orde, van de
rustica in de façade en de ‘panzerartige Diamantquaderung in den Giebeln und mehrfach der Löwe, das
Danziger Wappentier’.75
Door alle aandacht op de actoren is de close reading
van het gebouw zelf op de achtergrond geraakt. Toch
valt daar nog een wereld te winnen, zowel wat betreft
de feitelijke materialisatie als de betekenis. Zo ligt
Gdansk, net als Holland, in een gebied zonder natuursteen en moest de benodigde zandsteen voor het arsenaal worden ingevoerd uit Bückeburg via Bremen, dan
wel uit Bentheim via de Zuiderzee en door de Sont.
Naast deze materiële kant blijkt de rijke betekeniskant
van het arsenaal bedoeld als ‘Repräsentationskonzept’ van de stad.76 Dat leidt opnieuw tot de vraag: wat
maakte het maniërisme nu zo populair? Is dat niet de
mogelijkheid tot plaatselijke adaptatie door lokale
bouwmeesters en de ruimte tot het ‘laden’ van betekenissen die verder strekken dan het strikt overnemen
van aangeleverde voorbeelden?
18. Achterzijde van het arsenaal van Gdansk uit 1600-1612
met zijn robuuste Dorische uitstraling en topgevels met
band- en rolwerk (foto auteur)
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nagedacht, getuige de conferentie Reframing the Danish
Renaissance,72 waarbij naast invloeden van elders ook
steeds meer aandacht wordt besteed aan wat nu juist
anders is en wat vooral eigen. Deze ontwikkeling past
in het beeld van toegenomen aandacht voor de rol van
centra van invloed naast de rol van de actoren. Met
deze versterkte nadruk op de combinatie van knooppunten en netwerken is er aandacht ontstaan voor wat
Thomas DaCosta Kaufmann ‘geography of art’73
noemt: de rol van de wederzijdse beïnvloeding en van
het in beschouwing nemen van lokale invloedsgebieden op verschillende niveaus. Een te sterke nadruk op
de actoren is immers slechts één zijde van de medaille
en bergt het al genoemde gevaar van overbelichting in
zich. Hierop werd al in 2004 door Arnold Bartetzky gewezen in zijn kritische beschouwing over Die Baumeister der ‘Deutschen Renaissance’, waarbij hij ingaat op
toeschrijvingen van gebouwen aan één bouwmeester,
waar dat – zoals in het geval van het stadhuis van Bolsward – toch complexer blijkt te liggen. Zo fileert hij de
‘Mythos von Antonis van Opbergen als Schöpfer der
Danziger Renaissance’ als een ‘emotionsgeladenes,
undurchschaubares Dickicht von Missverständnissen, freien Spekulationen, argumentativen Manipulationen und lokalpatriotischen Wunschvorstellungen’.74 Dit terwijl het gebouw waaraan zijn naam
verbonden is geraakt, het arsenaal in Danzig (Gdansk)
uit 1600-1612, zelf onomstotelijk tot een van de ‘Schlüsselwerke’ van het noordelijke maniërisme gerekend
kan worden (afb. 18). Vele oudere beschrijvingen van
dit gebouw strekten namelijk niet verder dan obligate

Besluit

Geconditioneerd door ons hedendaagse beeld van de
architectuur en beïnvloed door het adagium ‘form follows function’ wekt het bij een moderne beschouwer
nog altijd verwondering hoe rijk en decoratief gebouwen uit het maniërisme zijn. Met een voor onze tijd ongekende aandacht voor detail werden destijds gebouwen bewust vormgegeven, zowel de belangrijke als de
minder belangrijke. Niet het ontbreken, maar juist het
toepassen van decoratie is een constante in de architectuur, zeker toen. Die decoratie was een uitdrukking
van de tijd en gaf aanleiding tot een stijlindeling achteraf. Voor een verklaring van het gebouwde schiet een
stijlindeling alleen echter tekort, zeker wanneer het
niet om toparchitectuur gaat.
Toparchitectuur en toparchitecten bieden evenwel
als topje van de ijsberg onvoldoende verklaring voor de
populariteit van de besproken maniëristische vormen.
Voor de meerderheid van de architectuur uit die tijd
zijn de actoren en hun rol in het bouwproces niet of
nauwelijks bekend, terwijl de gebouwen zelf wel bewaard zijn gebleven. Een goede en gedetailleerde beschouwing van die gebouwen kan meer zeggen over de
totstandkoming, over gebruik van materialen en de
lokale tradities.
Een afsluitend voorbeeld aan de onderkant van het
architectuurspectrum is wat in het verleden de oudGeldersche bouwstijl werd genoemd,77 maar in feite
een regionale variant vormt die in een groter gebied
toepassing vond (afb. 19).78 Deze lokale uitingen in de
vorm van in- en uitgezwenkte gevels met pilasters zijn
– met enige overdrijving – te zien als de ondergrens van
de invloed van Vredeman de Vries. Het is een natuursteenarme variant van zijn werk en passend als gevel-

19. Een eenvoudige dubbele in- en uitgezwenkte gevel uit 1623 aan de Hofstraat in Deventer (foto auteur)
20. Geveltop van het pand Nieuwstad 103 in Leeuwarden met een band- en rolwerkgevel, circa 1585 gebouwd in de geboortestad
van Hans Vredeman de Vries (foto auteur)
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afsluiting van een hoogopgaand dak. Deze toepassing
is tekenend voor de populariteit van deze vormen en
voor het belang dat er ook nog in deze eenvoudige
vorm aan werd gehecht als uitdrukking en betekenisgeving. Met een ruimere beurs zouden al snel natuurstenen elementen in de vorm van band- en rolwerk,
diamantkoppen, kroonlijsten, pilasters, kapitelen en
dergelijke in beeld zijn verschenen (afb. 20). Veelal is de
opdrachtgever niet meer bekend en de bouwers nog
minder, het bouwwerk en de betekenis zijn gebleven.
Forssman was een van de eersten die het Vitruvianisme en de daarin vervatte betekenislagen ruimer onder
de aandacht hebben gebracht. Die aandacht voor spe-
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The international dissemination of Vitruvianism
Erik Forssman and mannerist architecture as bearer of meaning
By Ronald Stenvert
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During the Renaissance, the printed image was an important medium in the circulation of architectural
forms throughout Europe. In this process, these disseminated forms gradually changed into ‘local dialects’. Modern research on these forms evolved from a
purely stylistic approach to an increased focus on architects and patrons (actors) and, more recently, on art
geography. Over time, less attention has been paid to
the actual buildings themselves and their meaning.
This article focuses on the mannerist period (15751625) and the work of Erik Forssman (1915-2011) in a
historiographical context.
Forssman has made an important contribution to
the understanding of the use and reception of architectural treatises. While his dissertation Säule und Ornament (1956) was predominantly theoretical, in his second book Dorisch, Jonisch, Korintisch (1961) he applied
his findings to real buildings, coining the term ‘Vitruvianism’ for the reception of classical forms whereby
strict application of the rules was secondary to a predominantly meaningful application of the orders within ‘elongated fringes’ of the classical rules.
While the focus of research into Renaissance architecture in the Low Countries shifted to early Renaissance (1500-1575) in the south, and (Dutch) Classicism
in the north (1625-1700) as well as to the main actors in
the design process, the middle period of Mannerism
was more or less neglected, unlike in Germany, where

the focus stayed on architecture as a bearer of meaning. In his keynote speech at the opening conference in
1989 of the Weserrenaissance-Museum in Schloss
Brake near Lemgo (Germany) Forssman reiterated his
ideas.
It turned out that almost all adaptations of Renaissance forms could be traced back to the Low Countries
and that these adapted forms became an export product, not only through prints and treatises distributed
all over Europe, but also through itinerant architects
and artisans. Reception of these adapted Renaissance
(Northern Mannerist) forms led to local dialects. To
better understand this, more attention needs to be directed to the actual realization and the intended meaning of the realized architecture. It turns out that often
not just one person can be named as ‘auctor intellectualis’ but that a ‘team’ of actors were involved. With
the work of Forssman in mind, this article illustrates
such a meaningful adaptation by a team of actors with
the town hall of Bolsward (1614-1617).
A close-reading of the buildings themselves, paying
more attention to architecture as a bearer of meaning
and to the interaction between ‘imported forms’ and
local adaptation by the recipients, can make a significant contribution to the understanding of the ‘complex
jigsaw puzzle of architectural exchanges in early modern Europe’.

